


Fazer projetos para marcas de esportes radicais certamente é
um sonho de qualquer designer cujo hobby é andar de skate
ou BMX (as iniciais de bicycle motorcross, popularmente
chamada de mountain-bike no Brasil) pelas ruas da sua
cidade. Contudo, analisando friamente esse nicho, criar
ilustrações em quadros de bicicletas, pranchas de surfe e
snowboard, ou shapes de skate não parece nada simples.
Esportes radicais ou urbanos, como skate, BMX, surf e
snowboard são descolados e, para se manterem assim, as
marcas desse mercado precisam se renovar constantemente.
"Para alguns designers, entrar no mercado de esportes
radicais é trabalhar em um nicho que eles almejaram portoda
a vida, além de ser uma chance de fazer arte com
pouquíssimas regras ou restrições", acredita o ilustrador de
shapes de skate norte-americano Todd Francis.

Um dos nomes mais respeitados desse mercado no
Brasil é o artista paulistano Bilty Argel. Pioneiro na arte de
desenhar em shapes de skate desde a década de 1980, Billy,
que é chamado por alguns de seus admiradores de 'mestre',
conta que tinha liberdade total para trabalhar na imagem das
marcas em campanhas e produtos. "Era possível fazer o que
viesse na cabeça e, em alguns casos, o start era dado pelos
próprios atletas. Porém, normalmente, as marcas iam atrás de
idéias e conceitos, e os shapes de skate eram alinha de frente
dessa busca", lembra o artista. Billy virou referência nesse
mercado com o estúdio highgraph, por onde passaram grandes
nomes do mercado de skate e surf como Rubens Ribeiro, pica
pau e Adolfo. "Cheguei a ter de 12 a 20 pessoas envolvidas nos
projetos e nas campanhas que a highgraph executava, e mais
de 40 clientes fixos. Fomos pioneiros no segmento de
desenvolvimento de produtos e design para surf e skate", conta.

O ilustrador gaúcho Diego Medina entrou
recentemente no mercado de skate ao criar algumas
ilustrações para a marca Yerbah. "Sempre tive muita vontade de
fazer arte pra decks de skate. Andava de skate direto na minha
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adolescência, era muito familiarizado com o que rolava no Brasil e lá fora, comprava
várias revistas, andava com o pessoal, etc" conta. O designer paulistano radicado nos
EUA Doug Alves acaba de se aventurar pela primeira vez no mercado de skate.
Convidado pelo ilustrador mineiro Eduardo Recife, Doug fez algumas ilustrações para
camisetas da marca Burton Snowboards e gostou da experiência. "Foi muito bacana

fazer trabalhos para a Burton. Gostaria de continuar nesse mercado,
não só criando ilustrações para camisetas, mas desenhando shapes
também", conta Doug. Já o artista carioca Felipe Motta aka Mottilaa
possui uma história com o mercado de skate desde antes da sua
formação no curso de design gráfico na faculdade Univercidade. Ele
ilustrava para a revista especializada Cemporcentoskate desde as
primeiras edições da publicação. "Escolhi cursar design gráfico
porque poderia abrir um leque de possibilidades em relação ao meu
trabalho, até mesmo de ilustrador. Além de também ser uma
garantia de que meus trabalhos não fossem cair na mão de nenhum
designer bizarro que os estragasse com uma composição ruim!",
conta Felipe. Ele fez a sua primeira série de shapes para a marca
Agacê Skateboarding e não pretende parar tão cedo. "Se puder,
depois que passar desta pra melhor, vou encostar em alguém e
psicografar shapes até secar a fonte!" avisa.

Designers criativos normalmente são ligados a hobbies
criativos - atividades que, como o graff iti e a música, são muito
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-> ricas em matéria de design. Como se fossem o caminho para
a'iluminação criativa'os esportes radicais dão inspiração a
muitos designers e, além disso, geram oportunidades de
trabalho mais aliadas à brincadeira. A aliança entre esporte e
arte resulta em trabalhos experimentais inovadores.

"BMX, skate, surf e snowboard são esportes
individuais", observa Steve Cousins, designer britânico da JDK
Design, que também cria ilustrações para a Burton Snowboards.
Os esportes oferecem uma oportunidade de auto-expressão e
criatividade. "Não há um conjunto de regras a seguir, pouca
competição ou pressão. O importante é se divertir", completa.

Incorpore essa premissa na fase de produção de
qualquer produto e você terá criado a receita da excelência,
como explica o ilustrador norte-americano Adam Haynes."Há
muita energia boa dentro dessa indústria, uma exuberância
jovem. É contagiante." Um artista que trabalha sem restrições
tende a extrair o melhor de sua criatividade. "Há li herdade para
criar o que bem entender. Qualquer coisa vai bem num shape de
skate. Até escatologia", acredita Diego.

Para marcas maiores, que não necessariamente
possuem uma conexão direta com um esporte específico, ser
rotulada de'descolada'é um pouco mais complicado. Não é à toa
que muitas das grandes grifes se espelham nas menores. Um
trabalho recente de Adam para a Nike 6.0, que ilustra a abertura
dessa reportagem, não só traduz isso como é um caso

convincente sobre a idéia de que o processo de difusão entre
marcas grandes e pequenas pode beneficiar todas as partes
envolvidas. "O mercado de skate com certeza é mais solto. Em
um catálogo de shapes há todo tipo de ilustração. Mas é claro
que isso depende da cabeça do dono da marca, do que ele quer
seguir e da mensagem que ele quer passar", acredita Diego.

A grande diversidade de identidades visuais e estilos
que um skatista pode encarar ao entrar em u ma loja
especializada pode ser um fator negativo para os mais
ortodoxos. Sua decisão de ser diferente parece ter sido
duramente traduzida para uma opção numérica de um
catálogo. Infelizmente para alguns, é assim que o mundo funciona. Muitos se
preocupam se isso é bom ou ruim para o designer e, como é de se esperar, as opiniões
diferem drasticamente. Poderiam argumentar que as marcas maiores são corno
'piratas culturais': sem coragem de criar uma estética própria, autêntica, elas optam
por uma identidade pobre, genérica, para atrair a massa. E essa visão, em alguns
casos, é a correta.

Por outro lado, isso também pode ser visto como u m processo natural. As
marcas maiores possuem bolsos maiores: seus cheques acabam por pagar o aluguel
do designer e subsidiam projetos mais radicais dos produtores menores. Os grandes
nomes se beneficiam com esse 'acordo', já que as idéias geradas por experimentação
alimentam trabalhos mais comerciais, que são nada mais do que tentativas de
parecerem mais alternativos. O importante a se notar é que todos saem ganhando
nesse ponto de vista.

O designer alemão Christian Hundertmark, do C100 Studio, é grafiteiro e
piloto de BMX. Ele transmitiu o seu talento com os snowboards para marcas como
Levi's e Adidas, dando a elas uma oportunidade de parecerem autênticas, exclusivas e
descoladas. Christian justifica essa expansão: "não se pode copiar a liberdade ->
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-> criativa". Desde que diferentes em seu estilo e intenção, tanto
projetos para marcas grandes quanto para marcas pequenas,
serão distintos em matéria de autenticidade.

Steve Cousins chamou diversos artistas para produzir
trabalhos com a Burton Snowboards. "Para mim, é importante
deixar o designer fazer o que quiser sem pensar na direção de
arte", conta Steve. "Ao permitir que os artistas tenham esse tipo
de liberdade, obtenho os melhores resultados."

É claro, não é sempre verdade que marcas pequenas
de esportes radicais possuem u ma atitude aberta com relação à
criatividade. Como aponta Christian, "antes uma pessoa de
mente aberta em uma empresa monótona do que alguém de
cabeça fechada em uma empresa descolada".

A situação ideal é a união dessa liberdade com um
produto em que o artista envolvido acredita. E na arena de
esportes radicais, essa crença acontece o tempo todo. Não
somente porque os designers e ilustradores desse mercado
normalmente praticam os esportes, mas porque isso os destaca
e dão a eles grandes chances de contratação.

Pessoas compram pranchas, shapes e objetos
associados para priorizar a sua performance e dão muita
atenção a ela quando fazem a sua lista de compras. Afinal, uma
prancha com um visual bacana, mas que quebra na primeira
semana de uso será uma porcaria. A aparência do produto é uma
qualidade adicional, e não uma necessidade funcional. Porém,
para muitos consumidores, esse ainda é um fator significante.
As marcas sabem que o design pode balançar a decisão do
consumidor entre um produto de qualidade e outro vagabundo.

Felizmente, há um nível em que o bom design
coincide com a funcionalidade, acredita Adam:"um produto
realmente perfeito possui uma arte superior e materiais com
gráficos bem concebidos". Bons resultados de vendas
significam que essa combinação ideal será repetida.

Contudo, gráficos bem concebidos sozinhos não são
suficientes. Devín Leggett, artista britânico que trabalha com a
Norco Performance Bikes,enfatiza:"Umdesign ruim pode se
tornar bom em uma marca consagrada. Mas, se você colocar
esse mesmo design em uma marca menor, seus defeitos se
tornarão mais óbvios".

Há problemas criativos consideráveis quando se cria
designs para equipamentos de esportes radicais. As formas são
esquisitas para se trabalhar, os materiais são diferentes de tudo
que já se viu e o trabalho pode não garantir um cheque gordo. Especialista em arte
para bicicletas, Devin sabe disso mais do que ninguém: "os tubos das bikes são
pequenos, rápidos e curvados. Transmitir u ma idéia em uma superfície desse tipo dá
muito trabalho", enfatiza. Billy Argel lembra que as limitações para a criação de
ilustrações em shapes de skate eram inúmeras há 20 anos atrás: "o número de cores
era limitado, a impressão era feita diretamente sobre o shape pronto...Todo o processo
era muito bem pensado para se obter u m bom resultado final. Era um processo
artesanal, feito cor por cor. Dava muito trabalho, e havia muita demanda na época.

Apesar de tudo, deve haver uma recompensa dentro desse mercado para
atrair tantos artistas talentosos. De fato, os gráficos têm poder nesse nicho, não só
porque os consumidores são jovens e se importam com o visual. "Os jovens querem
que os gráficos de suas pranchas ou shapes sejam criados por artistas renomados
ou com algum tipo de credibilidade no esporte. E eles são muito rápidos para ->
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-^ xingar algo que não pareça atual ou autêntico", estima
Steve. Para Felipe Motta aka Mottilaa, o skate vai além de um
simples esporte. "É um estilo de vida em que aprendi muito
do que sei em relação à estética e convivência. Skate tem um
universo muito maior do que muitos acham, uma estética e
um comportamento próprio, que produz coisas adotadas em
diversas áreas, como publicidade e marketing",filosofa.

Esse potencial marqueteiro foi notado pela maioria
das gigantes do mercado esportivo. Se Felipe estiver certo,
todos sairão beneficiados dessa. "Marcas grandes dão

legitimidade e fama a um esporte", salienta Adam Haynes. "O dinheiro que elas injetam no esporte em
termos de patrocínio para competições e artistas é o que gera a melhora de qualidade desse nicho."

O mercado de skate, surf, snowboard e BMX é complicado em sua essência, primeiramente por
possuir um formato bem distante da tela do seu monitor. Além disso, os designers precisam encarar
pressões para ser (ou ao menos parecer) originais para o público-alvo das marcas. O resultado disso é um
design cada vez mais arriscado. "É muito legal ver quantas pessoas entram nesse mercado sem medo de
experimentar", festeja Devin. É a luta pela originalidade em circunstâncias difíceis que faz desse campo
talvez um dos mais empolgantes de se trabalhar dentro do design.
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