Javier MARISCAL
Verkooptentoonstelling Los Garriris
Van 18 maart tot 23 april 2011

Van Cobi, de mascotte (1) van de Olympische spelen in Barcelona, tot het ontwerp
voor het meubilair voor Magis (2), via een paar omslagen voor The New Yorker
Magazine, zonder de magische tekenfilm Chico y Rita (3) te vergeten, Javier Marical
is een van de meest creatieve hedendaagse illustrators en designers. Vorig jaar
stelden het London’s Design Museum en de Pedrera van Barcelona de verschillende
facetten voor van deze grote boodschapper van geluk en levensvreugde. Het meest
intieme deel van zijn universum blijft nochtans Garriris. Voor Galerij Champaka
creëerde hij een vijftiftal onuitgegeven werken gewijd aan dit universum.
Van waar komt het woord Garriris?
Javier Mariscal: Als kind had ik heel wat moeilijkheden om te leren lezen. Toen ik op
een dag een sprookje voorlas aan mijn jonger broertje, ontmoette ik een boze figuur.
Ik verwoordde het als “grrrrr, garriri”. Toen ik later personages creëerde die altijd
kwaad waren op de hele wereld, dacht ik meteen: “Kijk, een garriri!”
Hoe zijn de Garriris geëvolueerd sinds hun creatie?
De Garriris werden geboren zonder dat ik het haast zelf besefte en werden al vlug
oncontroleerbaar. Ze zijn net zo raar als dynamisch. Als ik ze teken, heb ik vaak de
indruk dat zij de beslissingen nemen. In het begin waren de Garriris talrijk en vrij klein,
later zijn ze stilaan groter geworden en is hun aantal verminderd. Ze ontdekten het
strand, de maan, de dennenbomen, de zeegolven en de duinen. Ik houd erg veel van
hen. Ze zijn mijn familie, mijn familie op papier.
Hoe zou je elk karakter van uw personages in de wereld van de Garriris
omschrijven?
Toen de bende Garriris verdween, bleven alleen Fermin, de grote, en Piker, de kleine,
over. Ik weet niet waarom. Maar zij beslisten allicht dat ze volstonden, dat ze hun
eigen ruimte gecreëerd hadden. Julian, de vishond, wordt plots geboren en komt
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voorgoed bij het duo. Hij spreekt niet, maar hij beheerst de situatie want hij heeft een
fikse dosis gezond verstand.
De Garriris drongen zich dus op voor één van je zeldzame verkoop-tentoonstellingen?
Deze wereld ligt me het nauwst aan het hart. Ik heb hem nooit opgegeven en ik werk
aan de adaptatie voor een tekenfilm. Bovendien had ik het gevoel dat de Garriris
hun plaats hebben in Brussel, de stad van het Atomium, een gebouw gewijd aan de
utopie. Mijn figuurtjes waarderen utopieën heel erg.
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(1) http://www.youtube.com/watch?v=38XzYI7TKAo
(2) www.magisdesign.com/#/designers/LMNO/25/
(3) http://www.chicoyrita.es/home.html

Javier MARISCAL,
de grote boodschapper van levensvreugde

Javier Mariscal, geboren in Valencia, Spanje, groeit op in de zon bij de Middellandse zee en in
de bruisende sfeer van feesten waarop de bewoners «fallas» bouwen, grote figuren in hout en
papier-maché, soms realistisch, soms karikaturaal, en in felle kleuren geschilderd, die op het
einde van de ceremonie in brand worden gestoken. Als kind maakte hij elk jaar zo een kleine
falla. Na twee jaar grafische studies in Barcelona laat hij zijn vitaliteit de vrije teugel en maakt
de eerste «hippie» strips van Spanje. Zijn creaties worden al gauw opgemerkt door de censuur
van het Franco regime, waardoor de kunstenaar twee jaar onderduikt op Ibiza. Maar na de dood
van de dictator in 1976 profiteren het stripverhaal en alle andere kunstvormen volop van hun
hervonden vrijheid.
De faam van Mariscal raakt al spoedig over de Pyreneeën. Wanneer een van zijn strips vertaald
wordt voor het Nederlandse tijdschrift Tante Leny Presenteert, gaat Joost Swarte naar Barcelona
en de twee kunstenaars worden vrienden. Volgens Swarte is Mariscal de levendigheid zelve. Zijn
strips lijken op hem: ze zijn goedlachs, extravert en profiteren van de zon, een goede tafel en
meisjes. Hij is de verpersoonlijking van het optimisme!
Dat blijkt volop uit zijn productie. Zijn strips en illustraties worden meestal gemaakt voor El
Vibora, de vaandeldrager van het volwassen, Spaanse stripverhaal, dat werd opgericht in
december 1979. In de waanzinnige mengelmoes van zijn universum worden supermarkten,
benzinestations en keukens volgestouwd met modernistische esthetiek en excentrieke fantasie.
Zijn figuren Fermin en Piker, los Garriris, schuimen de stranden af op hun Vespa op zoek naar
wulpse wezens, terwijl Julian, hun hond, rustig zit te vissen. Grafisch benadert zijn stijl iets als
de onwaarschijnlijke ontmoeting van Walt Disney met Kandinsky!
Strips en illustraties zijn al gauw niet langer de enige facetten van de veelzijdige Studio
Mariscal. Zijn voornaamste klanten geven hem de kans zijn grafische ideeën te concretiseren in
decoratieve kunsten en architectuur. Zijn Duplex stoel is een icoon van de jaren 1980 geworden
en zijn interieurs voor bars en modeboetieks, clubs en voorname hotels leiden ertoe dat hij de
mascotte kan ontwerpen voor de Olympische Spelen van 1992, de beroemde hond Cobi, die
zowel in strips als in tekenfilms furore maakt. Hij vond ook succes in de wereld van de moderne
kunst wanneer hij in 2005 een beeldhouwwerk ontwerpt, Crash!, een ontplofte Chevrolet Impala
1959 op ware grootte, een symbool voor een toekomst, die niet langer is wat hij geweest is. In
het kader van deze tentoonstelling “Garriris” maakte Mariscal speciaal nieuwe stuken. Hij blijft
een stuwende kracht die door zijn natuurlijke spontaneïteit in staat is op alles zijn stempel te
drukken.
Paul Gravett

