FATOS GRAVADOS ERICSON STRAUB

POR E R I C S O N S T R A U B

MAIS QUE N U N C A O PASSADO É F O N T E DE REFERÊNCIA
PARA OS DESIGNERS. MAS SERÁ QUE OS LANÇAMENTOS "REVIVAL" REFLETEM
SIMPLESMENTE O ESGOTAMENTO CRIATIVO OU A BUSCA DO CONSUMIDOR
POR SE IDENTIFICAR DE FORMA INCONSCIENTE COM O PASSADO NA BUSCA
DE MAIS AFETUOSIDADE?
Muita gente achava que o Silvester

Mamma Mia é, desde 1999, um

infância e adolescência, buscamos esta

Stalone estava aposentado e de

dos maiores sucessos no meio, um

identificação com imagens, cheiros e

repente lá estava ele em cartaz

espetáculo baseado nas músicas do

sabores familiares. No mundo caótico

pelos cinemas do mundo com sexta

lendário grupo sueco Abba, que teve

aventura de Rocky. Outro personagem

seu auge entre as décadas de 70 e 80

de Stalone que fez sucesso nos anos

quando a banda se dissolveu.

80, o Rambo, também foi relançado

A pergunta que surge, então, é: o

praticamente junto com outro grande

que faz tanta gente querer reviver as

ícone da mesma época, o Indiana

experiências do passado?

Jones, aventureiro vivido nas telas pelo
hoje sessentão Harrison Ford.

A resposta pode estar no resgate da
própria memória emocional. Todo

em que vivemos, essa é uma forma
de nos sentirmos seguros, amparados,
pois nos cercamos de coisas que fazem
parte do nosso repertório de vida,
mesmo que sejam do passado.
Para o psicólogo e psicopedagogo
Marcos Meier, essa constante busca

Esse "revival" de décadas anteriores

ser humano busca constantemente

pelo passado está ligada ao conforto

também está presente no cenário

identificar no mundo fatos da sua

emocional, seja o carinho, o afeto e

musical. Na Brodway, o musical

história de vida. Mesmo em nossa

a saudade que todos temos de pessoas
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Esquerda: Morris Mini, desenhado

A memória e o esporte
Passados mais de 40 anos uma cena
ainda está na memória dos ingleses,
a taça da copa do mundo sendo
levantada pelo célebre capitão de
1966, Bobby Moore. O "fardamento
vermelho" inglês inspirou o designer
argentino radicado na Inglaterra,

por Alec Isigonis em 1959.

computadores, quando lançou o iMac
Blueberry, que tinha em sua cor uma
insinuação de anos 50 e sua forma
arredondada rompia com a dureza
característica dos computadores
da época. O iMac Blueberry foi um
sucesso de vendas e estabeleceu um
novo posicionamento para a Apple.

AitorThroup, na concepção do

De alguns anos para cá, empresas

novo uniforme n° 2 da equipe

de móveis e produtos para a casa

inglesa (England Avyay), utilizado

também vêm adotando linhas mais

principalmente em jogos no exterior.

despojadas. Produtos que antes

0 fardamento vermelho está tão

tinham um apelo exclusivamente

presente na memória coletiva dos

funcionalista, agora buscam inspiração

ingleses como um importante

na estética de elementos cromados,

signo da história do futebol inglês

colorido e de formas arredondadas

e, acima de tudo, de exaltação da

comumente encontradas no design

determinação e orgulho do time, que
são palavras que estão norteando a
seleção inglesa para a Copa da África.
Para melhorar o desempenho foram
desenhadas camisas customizadas
para cada jogador, utilizando o
conceito de alfaiataria. Se a estética
tem como fonte "o passado", a
tecnologia utilizada na customização
reflete o futuro.

Interesses de mercado
O interesse atual das pessoas pelo
"revival" está atraindo a atenção de
grandes empresas e profissionais de
tendências e marketing. Em 1998,
a Apple revolucionou o mercado de
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