
Inovação sem medo de críticas 
Na opinião de Javier Mariscal, designer espanhol que criou mascote dos Jogos Olímpicos de 1992, os criadores de 

logomarcas de grandes eventos precisam entender que toda inovação cobra seu preço por ir contra valores 

tradicionais. Ele lembra que, quando apresentou Cobi, os traços tristes do personagem inspiraram muitas críticas. 

Para Mariscal, a digitalização do mundo abriu um novo horizonte: a animação gráfica. O artista lançou, no ano 

passado, nos Estados Unidos, o longa-metragem Chico & Rita, em parceria com o também espanhol Fernando Trueba. 

Os principais trabalhos de Mariscal podem ser vistos em exposição na unidade Groenlândia da Panamericana - Escola 

de Arte e Design, em São Paulo, até o próximo dia 14. Em recente passagem pelo Brasil, o designer falou à reportagem 

de Meio & Mensagem. 

Por R O B E R T G A L B R A I T H rga lbrajth@grupomm.com.br 

De uma maneira geral, as pessoas temem 
as novidades, algo que se acentuou na
quela época em Barcelona, que estava 
diante de um de seus maiores aconteci
mentos. Havia uma sensação de que era 
preciso ter muito cuidado com aquela 
criação e evitar a todo custo o ridículo. 
Eu estava tranquilo no processo de cria
ção do Cobi, que, acima de tudo, era um 
personagem. Sabia que enfrentaria uma 
rejeição justamente por ser algo inova
dor. A sensação negativa foi causada por 
conta da proposta gráfica muito elemen
tar e plana, como se fosse um selo. Era um 
personagem com expressões tristes, que 
contrastava com aquela expectativa de al
go festivo e alegre, o que as pessoas não 
são o tempo todo. Criei diversas aplica
ções ao Cobi para serem usadas em todos 
os esportes e t ambém no material distri
buído aos árbitros, jornalistas, fotógrafos 
e voluntários. Conseguimos desenvolver 
um material que criava toda essa sintonia 
com o público e que envolvia t ambém os 
principais patrocinadores dos Jogos, co-

mo IBM e Coca-Cola, que haviam inves
tido muito dinheiro. Depois que o perso
nagem se popularizou, todos tiveram re
torno muito acima do esperado. 

Não conheço em profundidade o desenho 
de Londres 2012. As reações adversas são 
normais e até certo ponto muito positivas 
diante das novidades. O mais importante 
é que esses autores acreditem no trabalho 
que desenvolveram e que tenham argu
mentos sólidos para defender suas criações. 
No momento do lançamento, mais do que 
explicar, é preciso paciência e confiança no 
que se desenvolveu. Toda a inovação, que 
nasce de questionamentos de valores tra
dicionais, cobra seu preço. Se alguma crí
tica fizer sentido, deve-se absorvê-la para 
seu próprio bem, mas é preciso ter coragem 
para defender sua própria criação. O tem
po é que determina o sucesso. 

nível muito alto de abstração, com boa har
monização do preto e do branco com as 
demais cores. O mais importante é a ideia 
de movimento, dinamismo e alegria, que 
são conceitos fundamentais na associação 
com o Rio. Os traços são muito brasileiros, 
lembram muito a obra de Oscar Niemeyer. 

Não gosto muito da ideia de se falar nas 
escolas brasileira, inglesa ou catalã, pois 
entendo que tanto a arquitetura quanto 
o design são linguagens universais. Fala-
-se muito do design italiano, mas 80% do 
que eu crio é para produção na Itália. Tu
do o que sai das fábricas italianas é vendi
do como Italian Design, mas, na maioria 
das ocasiões, são trabalhos produzidos por 
profissionais de diversas nacionalidades. É 
por isso que esta reflexão não me estimula 
muito, me aborrece, até. Acho algo que po
de ser analisado melhor por um psiquiatra. 

Achei o desenho lindo, muito elegante. É 
uma proposta muito clara, que todos en
tendem, e muito fácil de recordar. Há um 

Os avanços t ecno lóg icos permi t i ram 
que arquitetos como Zada Had id e 
Frank Gehry — re sponsáve i s respec

tivamente pelas cons t ruções do Domo 
do Milênio, em Londres, e o Museu Gu-
ggenheim, de Bilbao — mostrem toda 
sua arte. Eu estou me dedicando atu
almente ao projeto do novo centro co
mercial de Barcelona. No design, mais 
especificamente, vejo as a n i m a ç õ e s 
como a área que mais evoluiu, demo
cratizando o acesso e permit indo que 
designers como eu explorassem esse 
novo terr i tór io . 

Assinei a di reção do filme Chico & Ri
ta com Fernando Trueba - diretor es
panhol premiado com o Oscar de Fi l
me Estrangeiro para Belle Époque, em 
1993. Eu elaborei a direção de arte dos 
personagens inspirados nos ídolos na 
música cubana das décadas de 1940 e 
1950. O filme, no qual eu e o Trueba in
vestimos em parceria com os produto
res ingleses e espanhóis envolvidos, es
treou nos Estados Unidos em novembro 
do ano passado. Eu sonhava em poder 
t a m b é m levá-lo ao Brasil, Argentina e 
México. O mercado de distribuição, po
rém, é muito complicado. Por outro la
do, o DVD já pode ser comprado no site 
da Amazon. O cinema é uma experiên
cia maravilhosa e penso em desenvolver 
um projeto de an imação sobre a his tó
ria do pianista brasileiro Francisco Te
nório, que desapareceu em Buenos A i 
res em 1976 (ele foi morto pela ditadu
ra argentina, confundido com um mili
tante procurado pelos militares do país). 
O mercado de an imações para adultos, 
no qual eu acredito muito, é muito d i 
fícil. Portanto, é um trabalho que pro
curo desenvolver com paciência e sem 
perspectivas de retorno financeiro, pois 
há muito risco. 

As empresas sempre querem se comu
nicar de forma diferenciada com seu 
públ ico e criar uma identidade visual 
forte. Querem que as marcas sempre 
representem e promovam seus valo
res através da linguagem gráfica. Essa 
c o m p r e e n s ã o evoluiu muito mais úl
timas décadas e vejo um processo se
melhante acontecendo no Brasil. Com 
o crescimento econômico, a sociedade 
torna-se mais rica e sofisticada, o que 
aumenta a demanda pelo design que 
reflete essa evolução. Adoraria realizar 
trabalhos por aqui. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1483, p. 18, 31 out. 2011.




