NATÁLIA M E S T R E

Sapatos costumam levar as mulheres
à loucura. Que o digam a ex-primeiradama das Filipinas, Imelda Marcos, e a
personagem Carrie Bradshaw, de "Sex
and the City". M a s tratá-los como obra
de arte já é demais. Pois é exatamente
isso que faz o museu de sapatos Shoes
or no Shoes?, na cidade de Kruishoutem,
na Bélgica, com seu acervo de quatro m i l
pares. C o m o o próprio nome denuncia, o
museu veio reacender a hipótese de M a r cel Duchamp, que pregava que um objeto adquire status de obra de arte quando exposto. "Todo sapato isolado passa
uma mensagem por si só. Ele carrega
uma história consigo. Além disso, existe
um valioso trabalho de criação por trás
de cada par, toda uma ideia e concepção,
como se fosse uma escultura. É possível pensar em comprar um sapato apenas para deixá-lo na prateleira", explica
Sandra Harabagi, professora de estilo do
curso de design da Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap), de São Paulo.
Outro apoio para essa discussão está na
atualidade. Marcas como Melissa têm
convidado designers renomados, como
os irmãos Campana e o egípcio K a r i m
Rashid, para estilizarem suas sapatilhas.

"Também podemos observar os sapatos-esculturas de Glória
Coelho e John Galliano. Não são feitos necessariamente para
o uso", complementa a professora.
O museu fica em um edifício ultramoderno, graças ao trabalho do arquiteto Lode Uytterschaut, que também é um dos
donos. Ele reformou toda a fachada da construção datada de
1973, cobrindo-a com folhas de chumbo. O local é mantido
pelo Grupo Cortina, um dos maiores produtores de sapatos da
Bélgica, encabeçado por D i r k Vanderschueren. C o m ele, estão
os ex-sapateiros Pierre Bogaerts e Veerle Swenters, responsáveis pela coleção artística — para a qual mais de 1.200 pares
foram desenvolvidos por artistas plásticos contemporâneos
— e também pelo acervo de peças exclusivas. Nesse acervo,
há modelos únicos de Salvatore Ferragamo, Louboutin, Jimmy
Choo, Dior e Yves Saint Laurent, entre outros.
Já a coleção dos calçados étnicos e tribais foi organizada pelo
ex-distribuidor de sapatos holandês W i l l i a m Habraken. Cerca
de 2.700 exemplares resgatam a história e a cultura de mais
de 155 países. São peças feitas de couro, cabelo humano, pelo
de foca, pérolas e outros materiais curiosos. "Eles estão aqui
para contar a tradição desses povos, como os calçados usados
pelas mulheres africanas recém-casadas, adornados com um
sino para que seus maridos as localizassem quando quisessem. Já os modelos do sul do Marrocos possuem uma elevação na parte do calcanhar para proteger seus donos das
cobras que vivem na região", explica Uytterschau. Histórias
e curiosidades que vão muito além da paixão pura e simples
por esse acessório de moda.
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