


No Brasil, a designer carioca
Pat Lobo caiu nas graças do mercado da
moda depois de ser encontrada na
internet por uma editora da revista
Vogue, que decidiu fazer uma reportagem
sobre o seu trabalho. Não demorou para
que a marca de lingerie Verve decidisse
contratá-la para criar estampas de uma
coleção."Nada como investirem um
traço particular para se diferenciar nesse
mercado, que é ávido por novidades",
acredita Pat.

Outra jovem designer que
vem chamando a atenção do mercado
brasileiro é a também carioca KK
Nahass. Depois de dez anos em um
escritório de arquitetura - ela trancou
o curso de Desenho Industrial na
Univercidade em 2001 -, KK foi chamada
para trabalhar com a fotógrafa de moda
Mari Stockler. Daí foi um passo para
entrar na Q-VIZU, onde hoje é designer
responsável pela marca. "O mercado da
moda é superrestrito e competitivo. Para
quem acha que é só superficialidade, -



melhor nem entrar. E essencial descobrir
qual é o seu estilo, focar nas marcas que
admira e correr atrás", acredita.

Outro designer que subiu
nas passarelas foi Marcus James. Ele
se envolveu com o mercado da moda
quando um amigo que conheceu na
faculdade o convidou para fazer alguns
desenhos para a coleção da Chloé. Na
opinião do ilustrador, o processo de
transformar uma ilustração em uma
peça de roupa é vanguardista."Meu
conceito de trabalho não muda, mas o
fato de ser feito para a moda - e para
uma marca em particular - é que
determinará o look", revela.

Certamente, boa parte do
interesse de designers e ilustradores
pelo mercado da moda vem do fato de
participar de um projeto colaborativo
com uma marca que admiram. "As
marcas normalmente trabalham em

cima de um tema específico para a sua
coleção, mas, como eles chamam o
ilustrador por se identificar com seu
traço, é possível desenvolver um
trabalho autoral mesmo sem ter
liberdade criativa total", explica Pat Lobo.

É claro que, diferente de uma
capa de revista, uma estampa é algo que
será 'impresso' no corpo das pessoas,
fazendo parte da identidade do próprio
consumidor. Em um mercado tão
efêmero como o da moda, sangue novo
é essencial. Por isso, se você ainda não
tem muitos trabalhos comerciais no
portfólio ou nunca trabalhou para o
ramo fashion, não se engane: pode ser
exatamente o tipo de criativo que o
mercado procura.
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