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01 Cartaz criado para 02 Rico Lins colabora 
o evento Desgin Global com a revista 
\ Regional da Escola acadêmica 
Panamericana de Arte. KulturRevolution 
Os cabelos e o pente, desde quando a 
apesar de se revista foi fundada, 
complementarem, em 1982.0 impresso 
no cartaz parecem se destaca pelo seu 
não ter conexão experimentalismo 
pela sobreposição gráfico e 
de imagens desenvolvimento 
independentes analógico 

> são especialistas na área. Para 
estes, é preciso estabelecer um 
vínculo de linguagem", explica. "0 
trabalho só existe na medida em 
que ele se completa, e se completa 
na medida em que ele inclui o outro. 

Nas ruas, percebe 
que o Brasil é o país da mistura, e 
essa percepção vem de uma 
experiência de 16 anos no exterior, 
em que notou as diferenças entre 
as culturas. Voltou para o País 
em 1995 e ainda encontrou um 
mercado de design bastante 
l imitado."0 espaço era bem 
menor. 0 problema não é ter 
mercado consumidor, isso nós 
temos, o que não temos é a cultura 
do design", sinaliza. "0 design tem 
de ser mais percebido como uma 
atividade que é voltada para o 
mercado, mas que antes de tudo 
trabalha no âmbito da cultura." 

Fruto dessa linha de 
questionamento é a ideia de que a 
imagem está em um processo de 

ressignificação."A possibilidade de 
acesso à imagem é maior, mas 
muita gente ainda tem dificuldade 
com ela. Se você não sabe o que 
quer, tudo vale", afirma. Porém, para 
ele, evitar riscos não deve ser um 
objetivo, já que é nos riscos que as 
coisas se tornam interessantes. 

Hoje, Rico mantém um 
estúdio próprio,o +Studio, em sua 
casa, em São Paulo. "No começo 
fiquei receoso, pelo preconceito de 
que trabalhar em casa não é fazer 
um trabalho profissional", conta. 
Mas viu que era a melhor forma de 
conviver na cidade. "Quando voltei 
para o Brasil, as pessoas tinham 
vergonha de ser freelancer, 
achavam que era ser 
desempregado, não viam com valor' 

Acho que 
estilo é decorrente de uma 
forma de ver. Ele é muito 
mais fruto do olhar do 
queda mão. 
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relembra. A opção por montar um 
estúdio veio depois de trabalhar 
pouco mais de um ano na agência 
W/Brasil. Mesmo fora do País, só 
trabalhou como contratado por 
cerca de um ano, quando foi diretor 
de arte da CBS, em Nova York. No 
restante, atuou como autônomo. 

Em 2005, Rico Lins foi 
convidado a criar a exposição Brasil 
em Cartaz, em que apresentava 
impressos criados no Brasil a partir 
da década de 1950. "0 projeto da 
exposição Brasil em Cartaz me fez 
refletir sobre o fato de como o 
cartaz funciona no Brasil e se era 
possível criar algum para exposição 
de uma coisa que não tem limites 
claros. Isso acabou me levando a 
fazer três tipos diferentes e 

colocá-los a conviver no mesmo 
espaço de papel", explica. 

Por conta de sua vasta 
experiência com impresso, na sua 
visão, há falta de uma cultura de 
cartaz no Brasil, principalmente 
como objeto urbano, fruto de uma 
manifestação cultural. "0 cartaz 
em seu formato inicial passa por 
uma crise, um momento de 
transformação. É o objeto gráfico 
mais efêmero e que acaba sendo 
deixado para o f im da fila em um 
projeto. Isso acaba acarretando 
nas diversas formas do cartaz 
brasileiro", justifica. "Temos um 
cartaz que é um pouco de tudo." Por 
outro lado, ele aponta que isso deu 
permissão para que se abusasse 
da qualidade experimental na hora 

de criá-los, indo atrás de sua 
essência. 

Como ocorreu com a 
exposição Brasil em Cartaz, outros 
projetos permitem a ele algum tipo 
de reflexão. E é por meio de 
pesquisas que acaba descobrindo 
novas formas de inovar. No projeto 
para o Rio+20, Rico buscou uma 
ferramenta que desconhecia 
completamente: a pipa. A idéia veio 
junto com o Fronteira, projeto que 
começou há seis meses e une 
profissionais de diversas áreas em 
oficinas de criação que acontecem 
em seu próprio estúdio. Para o 
Rio+20, ministrou workshops, junto 
de 'pipeiros' para a produção em 
cima de temas sobre 
sustentabilidade. As pipas foram > 

03 Cartaz de Rico 
Lins para a exposição 
Brasil em Cartaz que 
apresentava diversos 
cartazes brasileiros a 
partir da década de 
1950. Para a 
exposição foram 
impressos cartazes 
em estilo lambe-
lambe como este 

04-07 Para 
redesenhar a 
identidade visual da 
Jazz Sinfônica. Rico 
se baseou em 
materiais existentes 
como cartazes e 
folders. A série de 
cartazes de 
2006-2007 foi 

impressa e a cada 
final de temporada 
acontecia uma 
exposição. O projeto 
começou no MIS, em 
São Paulo, e chegou 
até a ser exposto 
em Cuba, com 
27 cartazes no total 
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08-09 Trabalhos 
que realizou fora do 
Brasil, como a capa 
para a revista 
acadêmica 
KulturRevolution (09) 
e o cartaz do filme 

(08) do espanhol 
Pedro Almodóvar."A 
colagem não é algo 
físico, é pegar coisas 
que não conversam 
e colocar juntas", 
conta Rico 

10 A reportagem 
da revista 
norte-americana 
Newsweek era 
decidida na 
terça-feira e a capa 
deveria estar pronta 

no sábado. Mais de 
20 capas eram feitas 
por semana. 0 ovo 
digital reflete apenas 
a mão e o logo. 
solução encontrada 
para enfatizar a 
natureza editorial 
da imagem 

Newsweek 
interactive 
t. new technology 

that will change the 

way you shop. 

play and learn 

2. a zillion 

dollar industry 

> usadas em uma grande revoada 
no Aterro do Flamengo, Rio de 
Janeiro, que aconteceu durante a 
conferência. 

Entre suas características 
pessoais, está a preferência por 
criar à noite, além disso, a ideia de 
que cada trabalho é um trabalho 
diferente. "Todo projeto gráfico tem 
de falar com o tempo dele, pois tem 
uma perspectiva histórica e 
constrói uma história", diz. Sua 
maior inspiração na hora de criar, 
além da sua formação visual pelas 
vanguardas do construtivismo, 
dadaísmo, cubismo, é a 
necessidade do cliente: "Tenho 
algumas direções, como garantir 
um elemento de legibilidade, uma 
aplicação técnica em superfícies 
diferentes, mas geralmente minhas 
influências se baseiam no que a 
pessoa ou empresa faz", explica. 

Por exemplo, na hora de 

criar um logo, ele recorre a esse 
pensamento. No projeto de 
identidade visual da Jazz Sinfônica, 
ele usou como base os cartazes, 
os folders e outros materiais 
existentes para buscar a essência 
do cliente. Já com o Projeto Guri, ele 
partiu pela necessidade de que os 
logos fossem criados pelas 
pessoas. Para ele, o logo não cria 
uma identidade, mas surge dela. 
"0 logo é a ponta do iceberg, não 
a base." 

Muitas vezes o logo é u ma 
combinação de elementos que 
envolvem outras disciplinas. Por 
isso, dentro de cada projeto que 
Rico cria, a multidisciplinaridade 
está presente. Dessa forma, não 
acredita que a especialização seja 
saudável, pelo contrário, ela 
fragmenta:"A especialização em 
uma área é fruto do mercado que 
não quer correr risco criativo". 

Para Rico Lins, quem está 
começando deve ter isso em mente, 
além de buscar conhecer sempre 
áreas novas. E aconselha:"Nunca se 
esqueça de ter dúvida, é a única 
coisa que faz pensar.Tem muita 
gente com muita certeza, e faltam 
pessoas com dúvidas. As dúvidas 
são transformadoras". 

Em uma exposição própria, 
ele notou que os trabalhos de 
30 anos atrás estabelecem diálogos 
com as obras atuais e que isso vai 
mudando conforme os trabalhos são 
colocados nas paredes. Se faria algo 
diferente hoje,afirma:" Não 
costumo pensar que eu poderia ter 
feito aquilo de outra forma. Se foi 
feito daquele jeito, o contexto pedia. 
Aqueles que eu faria diferente não 
coloco no portfólio". 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 59, p. 42-46, jul. 2012.




