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Alta costura aerossol para
vestir a passarela do futuro
Tecido borrifado, uma experimentação de ontem, se transforma em produto de hoje
que inspira a indústria e o marketing da moda. Por Fiona Harkin, do Financial Times

Um tecido em uma lata soa co-
mo algo vindo de um devaneio de
ficção científica junto com carros
que podem flutuar, panoramas ur-
banos utópicos e viagens espaciais
para todos. Já não superamos essas
fantasias cinematográficas quan-
do 2001 veio e se foi, quando todos
continuamos frustrados, presos à
Terra? Além do mais, parece que
estamos mais apaixonados do que
nunca com o denim, tecido que
tem séculos de idade. Como um
pano borrifado, algo parecido
com um episódio dos Jetsons, real-
mente mudará tudo isso?

"É alta costura em uma lata",
diz o fundador da Fabrican, Ma-
nuel Torres, a respeito do seu pro-
jeto altamente ambicioso de criar
uma fórmula de algodão não-
confeccionado que pode ser bor-
rifado usando um aerossol. O
projeto, desenvolvido durante
quatro anos, do protótipo à sua
condição globalmente patentea-
da, hoje é um produto plenamen-
te aprovado, que está aguardan-
do aplicação generalizada.

Com obstinada determinação,
o espanhol afável, tutor de têxteis
em período parcial no Instituto
Marangoni em Londres e sócio-
diretor em tempo integral da sua
própria empresa, convidou os es-
pecialistas químicos do Imperial

College para transformar em rea-
lidade científica o seu sonho bor-
rifado, uma idéia originalmente
germinada durante seu curso de
moda na Royal College of Art de
Londres. Quatro anos depois, a
coisa chegou a tal ponto que o
Imperial sub-contrata os seus
pós-doutorandos para trabalhar
nos laboratórios da Fabrican.

Como uma imagem, ele está
estourando com possibilidades
futurísticas: o estúdio do estilista
foi substituído por um laborató-
rio de ciências sem charme al-
gum e as costureiras, por cientis-
tas em aventais brancos.

"Este é um novo tipo de ves-
tuário que todos poderão com-
prar, com um potencial de tor-
nar a peça de roupa única para
quem a veste, seja personalizan-
do uma roupa existente ou bor-
rifando uma roupa sobre o cor-
po", disse Torres, explicando co-
mo o tecido do algodão se com-
põe e se assenta conforme deixa
o aerossol, aderindo à pele ou à
superfície de outra roupa.

Fórmulas diferentes também
podem criar tecidos e texturas di-
ferentes: "Estivemos trabalhando
na criação de um efeito felpudo,
ideal para moda esportiva", expli-
ca, segurando uma amostra ma-
cia e uma versão estranhamente

elástica, quase emborrachada. "O
tecido também pode ser elastiza-
do ou misturado para criar cash-
mere, seda, ou mesmo linho".

Houve problemas, porém, com
a utopia de alfaiataria na Fabri-
can. Uma vestimenta pulverizada
não tem botões ou zíperes, por-
tanto, quando é removida, é difí-
cil usá-la novamente, permitindo
fazer apenas vestimentas descar-
táveis, para serem usadas uma
única vez. Ou, como diz Torres, o
usuário precisará se transformar
em estilista e manter partes das
roupas para usá-las novamente.

E, embora "alta-costura em
uma lata" seja uma frase de efeito
inteligente, talvez Torres não es-
teja sendo tão sábio ao formular
comparações com essa forma de
alta moda. Ainda que as modelos
das passarelas da moda sejam ca-
bides humanos com a espessura
de um palito, o papel da alta cos-
tura é agradar e aprimorar os
corpos não tão perfeitos de se-
nhoras muito ricas. Será que a
mulher típica - ou homem, para
esse fim - desejará criar peças de
roupa que aderem diretamente à
pele, colocando cada protube-
rância e saliência em evidência?

"O potencial da fórmula permi-
te que seja adaptada para criar te-
cidos que firmam ou reforçam -

ideais para roupa de baixo", diz
Torres. "O spray também pode ade-
rir a roupas de baixo ou outras es-
truturas, como uma cinta, ou um
top". Além disso, o rótulo
"fashion" charmoso pode ser uma
forma de comercializar essa nova
invenção, porém, a exemplo de ou-
tros tecidos não-confeccionados,
como o Tyvek rijo (uma manta de
polietileno da DuPont usada em-
baixo de telhas), um tecido pulve-
rizado também poderia ser usado
para uma infinidade de aplicações
domésticas e sanitárias, desde ata-
duras que contêm anti-sépticos
até limpeza de forno.

"Talvez o uso básico do Fabri-
can não esteja na indústria da
moda", admite Torres. "Isso po-
derá vir mais tarde, depois das
utilizações domésticas e sanitá-
rias. A moda, porém, é a nossa
ferramenta de marketing. Ela é
mais eficaz e, naturalmente, é
muito mais bonito mostrar um
vestido Fabrican que um pano
de limpeza".

"Vislumbramos aplicações
médicas como as de maior po-
tencial imediato", diz Mark
Hartnell, um especialista em
desenvolvimento avançado na
Milliken, multinacional de ca-
pital fechado dos setores têxtil
e químico, que demonstrou

um interesse especial no con-
ceito Fabrican.

A versatilidade, conveniência e
fácil uso, no entanto, transforma
o produto numa ferramenta per-
feita para personalização e para
aplicações sob medida, um cam-
po que vem sendo progressiva-
mente relevado em muitas áreas
de design e que não podem ser
ignoradas como uma tendência
futura em interiores de automó-
veis", acrescenta Hartnell.

Em última instância, em vez de
oferecer ao mundo um fantástico

conceito de alta costura em lata, o
efeito real da Fabrican sobre o de-
sign será uma evolução gradual.
O progresso é sutil, e reside em
melhorias com as quais já esta-
mos familiarizados: assistimos a
infiltração gradual do Lycra em
roupas de baixo e jeans. Após a re-
cente aprovação da tecnologia de
aerossol da Fabrican, contudo,
talvez este seja um daqueles deva-
neios de ficção científica que po-
derão muito bem se transformar
numa realidade do século XXI.
(Tradução de Robert Bánvolgyi).
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