
Distribuída em 27 países, a espanhola Rojo trata em pé de igualdade criações visuais de anônimos e de artistas
conhecidos mundialmente e veicula peças publicitárias que se misturam ao conteúdo artístico de cada edição

ALISS0N ÁVILA

Quem não gostaria de editar
uma revista própria que trate
de seu assunto favorito? A par-
tir dessa inspiração, centenas
de títulos foram lançados no
mercado ao longo do tempo. O
pressuposto não é diferente na
Rojo, originária de Barcelona,
na Espanha, auto-intitulada
"a mais conceituada publica-
ção internacional de design
contemporâneo". Criada em
2001, sua edição mais recen-
te foi lançada na quinta-feira
passada em uma festa movida
a música eletrônica em São
Paulo, dentro de um road show
de festividades que também
está passando por França,
Itália e Estados Unidos. Por
conta de sua proposta, o título
movimenta-se um tanto quanto
fora do circuito das revistas
"descoladas" que pululam por
aí, o que naturalmente significa
um desafio a mais para captar
anunciantes no Brasil.

Não que isso seja um grande
problema. Sem numeração se-
qüencial e com um slogan que
muda de língua e de conteúdo
a cada edição, a Rojo tem em
seus últimos números anúncios
de Absolut, Reef, J&B, Yummi
Industries, Nudie Jeans, Car-
dhu Whisky e Smart, o carro
compacto mundial da Daimler-
Chrysler fabricado na França.
Hoje, ela é vendida em 27 países
e desenvolve criações especiais
para alguns anunciantes, como
a própria Smart. A marca en-
comendou um anúncio com "a
cara da Rojo", veiculado em sua
última edição, que um olhar mais
desatento pensaria se tratar de
uma obra visual igual a qualquer
dos outros trabalhos exibidos em
sua parte editorial.

O editor-fundador. o catalão
David Guilló, e o representante
do título no Brasil. José Aluízio
Guimarães, dizem que ela é o
retrato da época atual: em que
um garoto, em um quartinho em
Kuala Lumpur, pode produzir

algo tão contemporâneo quanto
um designer conceituado de
Nova York. "O que fazemos é ten-
tar equalizar isso. Se um artista
é reconhecido no seu país, para
nós ele merece a mesma distinção
que um curioso do outro lado do
mundo", diz Guilló. A internet é o
fio condutor de todo o processo,
o que inclui a formação da rede
internacional de representantes e
o recebimento de obras de várias
nações, em um legítimo clima de
comunidades virtuais.

Qualquer trabalho é bem-
vindo para a seleção, dizem os
editores. Quanto mais autoral e
experimental, melhor. A cura-
doria é feita pelos diretores
associados e pela equipe de Bar-
celona, mas o que não entra em
uma edição pode ser publicado
meses depois.

Por outro lado, efetuar uma
análise do material publicado
na Rojo não é uma tarefa ób-
via. Hoje, ela é integralmente
visual: reproduções de criações
em design gráfico, fotografia,
manipulação digital, instalações
e intervenções. Dependendo
do ponto de vista, o resultado

pode ser compreendido como
um amontoado de exercícios
experimentais de linguagem
inócuos, sem nenhuma relação
ou contextualização; ou então,
como um apanhado do que de
melhor vem sendo desenvolvido
em termos de arte autônoma
e urbana ao redor do mundo,
prescindindo da necessidade
de explicações em detrimento
da imagem em si. "Logo após o
primeiro número, descobri que o
texto, em qualquer língua, é uma
barreira para um produto que se
pretende global. As imagens são
universais. Não cabe nem títulos,
nem editoriais auto-elogiosos.
Todo espaço é para mostrar a
obra do artista", explica Guilló

Atualmente, a Rojo solta edi-
ções trimestrais com tiragem de
32 mil exemplares. É possível
conhecer os pontos-de-venda,
assinar a revista ou enviar sua cria-
ção através do site www..rojo-ma-
gazine.com. Confira a entrevista
concedida por Guilló e Guimarães
para Meio & Mensagem

Meio & Mensagem - A primeira
edição da Rojo, de 2001, t razia

mais imagens fotográficas e ma-
nipulações digitais. Já as ú l t imas
valorizam bastante os grafismos.
Seria a lguma "evolução natural"
do design urbano?
David Guilló — Eu não acompa-
nho as grandes tendências do
design e evito ler sobre arte con-
temporânea para não influenciar
a edição de cada número. Nós
recebemos os trabalhos e alguns
certamente se destacam. Mas na
Rojo um artista não é publicado
por seu currículo ou nome ou
porque um certo tipo de técnica
está em voga. Acredito na evo-
lução do artista, independente-
mente da técnica.

M&M — O que a Rojo pensa da
utilização sistemática de lingua-
gens visuais, como as expressas
na revista, como ferramenta de
marketing de qualquer marca que
queira parecer"moderna"? Até que
ponto é boa essa aproximação cada
vez mais rápida entre "vanguarda"
e marketing?
Guilló — Esse não é um fenôme-
no novo. A publicidade sempre
se apropriou de linguagens que
um dia foram "vanguarda", e

acabou por massificá-las. Não
é propriamente ruim: talvez
os artistas tenham apenas de
transpirar um pouco mais, o
que é bom para eles. Agora, se
uma marca quer parecer alguma
coisa, é bom que ela o seja. Na
Rojo, só trabalhamos com mar-
cas que "são".

José Aluízio Guimarães — Mais
grave do que isso são as que
tentam se aproximar de dis-
cursos contemporâneos de
responsabilidade social ou
comércio justo apenas como
estratégia ocasional.

l

M&M — Nas últimas edições, al-
guns anúncios veiculados, como
o da Smart, estão em uma linha
muito tênue entre o conteúdo de
design da revista e a mensagem
publicitária. Vocês acham isso
saudável?
Guilló — Companhias que bus-
cam um veículo como a Rojo
entendem o conceito global
e ao mesmo tempo local da
revista, e sabem que preci-
sam falar uma língua comum.
No que tange a isso, é bom
influenciar a publicidade e ter
anúncios veiculados exclusi-
vamente na publicação, que
fica mais bonita — e os anun-
ciantes também. Para estes,
o resultado final é no mínimo
uma valiosa reflexão visual
sobre sua marca dirigida a um
público adequado.

M&M — Tem sido d i f í c i l captar
anunciantes no Brasil?
Guimarães — O País quase não
tem marcas globais. É um pro-
blema complexo, pois ele bate
recordes de exportação, mas
com muito pouco valor agre-
gado. Não exportamos con-
ceitos, marcas, estilos de vida.
Compreendo, no entanto, as
condições desfavoráveis de fi-
nanciamento para se aventurar
no mercado exterior competindo
com marcas fortes.
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