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Resumo: 

LOEB, Lucia Mindlin

O trabalho está dividido em dois volumes: Livros Sobre Livros e Biblioteca. 

Em Livro Sobre Livros apresento minha produção de livros de quando comecei 
até hoje, buscando articulação entre imagens, procedimentos, formas de produ-
ção e conceitos. As fotografias dos trabalhos estão organizadas cronologicamen-
te com informações sobre cada obra e descrições das mesmas quando necessário. 

Em Biblioteca, fiz uma seleção de trabalhos de diversos artistas de várias épo-
cas e países que também exploram o livro como suporte para criação e com os 
quais, por um motivo ou outro, me identifico. A ideia foi suscitar um devaneio 
sobre influências, coincidências e reverberações nesse campo, criando diálogos 
gramaticais, visuais, conceituais e poéticos entre cada livro desta Biblioteca e 
entre esta e minha produção. As imagens estão organizadas cronologicamente 
por ordem de nascimento dos artistas/autores. E também estão acompanhadas 
das informações que pude encontrar sobre cada obra durante a pesquisa.

Palavras-chave: livro, livro obra, livro objeto, livro de artista, livro escultura

Abstract: 

LOEB, Lucia Mindlin

The work here presented to the Escola de Comunicações e Artes da Univer-
sidade de São Paulo – ECA (Communication and Arts School, University of 
São Paulo, Brasil) is divided in two volumes: Book About Books and Library.

In Book About Books I present my production of books from when I first began to 
the present, seeking articulation between images, procedures, forms of produc-
tion and concepts. The photographs of the works are organized chronologically 
with information about each work and descriptions thereof when necessary.  

In Library, I made a selection of works by several artists from various eras and 
countries that also explore the book as a base for creation and with which, 
for one reason or other, I identify myself. The idea was to raise a daydream-
ing about influences, coincidences and reverberations in this field, creating 
grammatical, visual, conceptual and poetic dialogues between the books in 
the volume Library and between that collection and my own production. The 
images chosen from each of the artist/authors are organized chronologically 
by order of birth. They are also accompanied by information I found about 
each work along the research.

Key-words: book, book work, book object, artist’s book, book sculpture
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Honoré de Balzac, França, 1799 - 1850

Illusions Perdues / Ilusões Perdidas, 1837
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Lalla Rookh An Oriental Romance by Thomas Moore. Thirteenth Edition, London, UK, Printed by 
A. & R. Spottiswoode, New Street Square. 

“Prática do século XVIII. Pintura feita à mão na borda do livro. Só é vista quando o 
livro é manuseado. Depois de impressos e costurados, alguns exemplares recebiam 
essa pintura. Este pertenceu aos meus avós, Guita e José Mindlin.” Lucia Mindlin Loeb

Fore-edge painting, 1826
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The Century Dictionary
An encyclopedic lexicon of the English language: prepared under the superintendence of 
William Dwight Whitney. New York :Century Co.,1889-1891 / exemplar da biblioteca de Saúde 
Publica da Universidade de São Paulo.

William Dwight Whitney, EUA , 1827-1894

“Em 2009 fiz um registro fotográfico para o SIBI (Sistema integrado de bibliotecas 
Universidade de São Paulo) de todas as bibliotecas da USP. Eu tinha um roteiro; fazer 
algumas fotos gerais, alguns detalhes das estantes e sempre pedir para ver algum 
destaque ou obra rara da biblioteca.

Na biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, tem uma pequena sala com obras ra-
ras, onde a bibliotecária separou alguns livros para me mostrar. Um deles era esse, 
um livro com cerca de 20 cm de lombada”. Lucia Mindlin Loeb
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Stéphane Mallarmé, França, 1842 - 1989

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard   
Um lance de dados Jamais abolirá o acaso

O poema Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard, foi escrito por Mallarmé em 
1897 e publicado no mesmo ano na revista Cosmopolis. Mas só foi publicado em 
forma de livro em 1914, 16 anos depois da morte do autor. A primeira edição é de 
10 de julho de 1914, impressa pela Sainte Catherine em Bruges, Bélgica, e a tiragem 
foi de 60 exemplares. São mais de 20 páginas, em diversas tipografias misturadas e 
espaçamentos irregulares, explorando as possibilidades visuais da linguagem escrita.

publicação em forma de livro, 1914 
25,5 x 32 cm, 32 páginas

layout do manuscrito, 1897
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Marcel Duchamp, França, 1887 - 1968

La boîte verte. La mariée mise à nu par ses célibataires, même   
A caixa verde. A noiva despida pelos seus celibatários, mesmo, 1934
La boîte verte (a caixa verde), contém fac-símiles de escritos de Duchamp dos anos 1912, até 
1915, relacionados ao Grande Vidro / 94 documentos (reproduzidos em fac-simile na fábrica de 
tipografias de coleção de Vigier et Brunissen, Paris), revestidos de seda verde / edição de 300 
exemplares / assinado e datado em laranja no interior da caixa / 28 x 33 x 2,5 cm
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Raymond Queneau, França, 1903 - 1976

Cent mille milliards de poemes / Cem mil milhões de poemas, 1961
o livro é um conjunto de dez sonetos impressos em cartão com cada linha em uma faixa  
separada / GALLIMARD, julho de 1961
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Bruno Munari, Itália, 1907 - 1998

An unreadable quadrat-print / Um impresso-quadrado ilegível, 1953
Roma, Itália: Galleria Nazionale d’Arte Moderna / 36 páginas / 25 x 25 cm (fechado) /
2000 exemplares / texto na sobre-capa
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Louise Bourgeois, França / EUA 1911 - 2010

Ode à l’oubli / Ode ao esquecimento, 2002
livro de tecido ilustrado com 35 composições: 32 colagens em tecido, 2 com acréscimos de 
tinta, e 3 litografias (incluindo a capa) / 32,5 x 29 cm (fechado) / 68 páginas sem numeração 
assinatura impressa em litografia vermelha na quarta capa / exemplar único
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"Ode à l'Oubli" foi o primeiro livro de colagens de tecidos de Bourgeois e é exemplar 
único. As páginas foram feitas com toalhas de mão de linho, do enxoval de noivado da 
artista com o historiador de arte americano Robert Goldwater, em 1938.  Para mon-
tar o livro, Bourgeois trabalhou durante seis meses com Mercedes Katz (costureira), 
cortando, organizando e costurando fragmentos de suas roupas antigas e utensílios 
domésticos. O SOLO Impression imprimiu a capa litografada e as duas páginas de 
texto dentro do volume. 
Em 2004, Bourgeois lançou uma edição de "Ode à l'Oubli", que foi publicada pela Peter 
Blum Edition e foi produzida de 2003 a 2004 pelo workshop SOLO Impression. Para 
criar essa edição, os tecidos exclusivos do livro foram reproduzidos usando técnicas de 
litografia, impressão digital, tingimento, costura e bordados. Em alguns casos, novos te-
cidos foram comprados e depois modificados para se parecerem com os tecidos origi-
nais. Edição de 25 exemplares + 7 provas de artista + 2 P.P. + 1 B.A.T. + 3 para o editor. 
Seu assistente, Jerry Gorovoy, conta que um acento circunflexo foi erroneamente im-
presso no "A" da capa e da lombada na versão única de 2002. Quando a capa para a 
versão editada foi feita em 2004, foi decidido que o título seria impresso com todas as 
letras maiúsculas, sem o acento e sem itálico.  

https://www.moma.org/explore/collection/lb/index

Ode à l’oubli / Ode ao esquecimento, 2004
livro de tecido ilustrado com 35 composições: 30 colagens em tecido e 5 litografias (incluindo 
a capa) / 34 x 27 x 8.2 cm (fechado) / 68 páginas numeradas de 1 a 34 / cólofon impresso em 
litografia vermelha na última página / 25 exemplares numerados / publicado por Peter Blum 
Edition, New York. Impresso por SOLO Impression, New York, Dyenamix, New York
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Warja Lavater, Suiça, 1913 - 2007

Cendrillon, Cinderela, 1976
Editeur Andrien Maeght / 11,5 x 16 x 1,5 cm (fechado)
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José E. Mindlin, Brasil, 1914 - 2010

“O Direito bancário também tem sua história. Um dia, quando no 5º ano da Fa-
culdade de Direito, vi no pátio uma caloura, que vim a saber que se chamava Guita  
Kauffmann, cercada de rapazes, cabalando-a para entrar num dos partidos estu-
dantis – Acadêmico, Libertador, e outros. Eu me aproximei, olhei para a moça, e disse, 
numa decisão de alto risco: “Tudo isso é bobagem; se você quer um bom partido, eu 
sou um”. Ela me tomou a sério, e o resultado é que festejamos no ano passado 60 
anos de casados. Acontece que ela se queixou que os bancos na Faculdade eram 
muito altos, e ela não alcançava o chão. Imaginei então fazer este banquinho, prático 
e portátil e, logicamente, dei-lhe o nome de Direito bancário...” J. M. Catálogo da expo-
sição "Não faço nada sem alegria" A biblioteca indisciplinada de Guita e José Mindlin. 
Museu Lasar Segall, 1999.

Direito bancário, 194?
16,5 x 26 x 3 cm (fechado)
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Maria Lai, Itália, 1919 - 2013

il Libro scalpo / O Livro do escalpo,  1978
Libro cucito / Livro costurado, 2009
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Mira Schendel, Suiça / Brasil, 1919 - 1988

sem título, 1972, da série Discos

cadernos, letraset
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Lygia Clark, Brasil, 1920 - 1988

Livro obra, 1983 
21 x 21 x 45 cm
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Marcel Broodthaers, Bélgica, 1924 - 1976

La conquête de l'espace, Atlas à usage des artistes et des militaires  
A conquista do espaço, Atlas para uso de artistas e militares, 1975
2,4 x 3,8 cm / 36 páginas / offset litográfico / contém silhuetas de mapas de 32 países, todos 
encolhidos na mesma escala da Bélgica, cada um em uma página, em ordem alfabética / pu-
blicado por Edition Leeber Hossmann, Brussels and Humburg / foi publicado pouco antes da 
morte do artista em 1976, ficando sem assinatura / 50 exemplares numerados e carimbados 
pelo editor / edição fac-simile publicada pelo Museum of Modern Art, New York, em 2016
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Un coup de dés jamais n’abolira le hasard   
Um lance de dados Jamais abolirá o acaso, 1969
este trabalho é uma homenagem ao poema modernista de 1897 “Un coup de dés ja-
mais n'abolira le hasard” (Um lance dos dados jamais abolirá o acaso), do poeta francês  
Stéphane Mallarmé

“Mallarmé is at the source of modern art. . . .  
He unwittingly invented modern space”. M. B.

“Mallarmé está na origem da arte moderna...  
Ele involuntariamente inventou o espaço moderno”. M. B.
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Robert Filliou, França, 1926 - 1987

LIVRE - ÉTALON / STANDARD - BOOK / Livro padrão, 1981
publicado por Ed. Dieter Roth, Stuttgart / livro sanfona / edição de 1000 exemplares / 
4 x 4 cm (fechado) / 79.5 x 4 cm (aberto) 

Toute littérature - passée, présente et à venir - peut être objectivement évaluée, enfin, 
grâce au LIVRE-ÉTALON qui seul permet de mesurer infailliblement les oeuvres et 
d’indiquer impartiellement leur (r)apport

Toda literatura – passada, presente e futura – pode ser objetivamente avaliada, enfim, 
graças ao LIVRO-PADRÃO. Só ele permite medir infalivelmente as obras e indicar 
imparcialmente a relação entre elas (e sua contribuição)
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Sol LeWitt, Eua, 1928 - 2007

Autobiography / Autobiografia, 1980
New York City, USA: Multiples, Inc., 1980 / 130 páginas / pb / 26 x 26 cm (fechado) / 
capa mole / número de exemplares impressos desconhecido

Autobiography assume essa forma e emprega uma grade de nove imagens quadra-
das em preto e branco por página. Mais de mil fotografias documentam o estúdio do 
artista na Hester Street, em Manhattan, onde ele viveu e trabalhou por vinte anos.

http://artistsbooksandmultiples.blogspot.com/2015/08/sol-lewitt-autobiography.html

“I became interested in making books in 1965,” LeWitt told curator Saul Ostrow in 
2003, “when I did the Serial Project #1, deciding that I needed a small book to show 
how the work could be understood and how the system worked. From that time I 
began to do books as works in themselves, not as catalogues. I used photography in 
most of these pieces.[...] Buying books was a way anyone could acquire a work of art 
for very little”. S. L.

“Eu me interessei em fazer livros em 1965", disse LeWitt ao curador Saul Ostrow em 
2003, “quando fiz o Serial Project # 1, resolvi que precisava de um pequeno livro para 
mostrar como o trabalho poderia ser entendido e como o sistema funcionava. A partir 
desse momento, comecei a fazer livros como obras em si, não como catálogos. Eu usei 
fotografia na maioria desses livros [...]. Comprar livros era uma maneira de alguém 
adquirir uma obra de arte por muito pouco”.
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Michael Snow, Canadá, 1929

Cover to cover / De capa em capa, 1975

O livro é inteiramente composto por imagens feitas por dois fotógrafos apontando 
suas câmeras para o objeto-artista, que é pego em um fogo cruzado fotográfico; só 
as vezes vemos os fotógrafos. Suas exposições sincronizadas resultam em duas se-
quências paralelas que formam as páginas duplas ao longo do livro. 

18 x 23 cm / pb / publicado por NSCAD Press; New York University Press, 1975
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Dieter Roth, Suiça, 1930 - 1998
Little Tentative Recipe / Pequena receita experiemental, 1968

Produzido na Escola de Arte de Watford / 8,8 x 8,8 x 8,8 cm / aproximadamente 800 estampas 
multicoloridas Rotaprint / caixa de madeira estampada / 100 exemplares numerados e assinados

Kolner Divisionen / Divisões de Colônia, 1965
cerca de 150 folhas de jornais diários de Colónia cortadas / 2 x 2,3 cm / encadernado em caixa 
de cartão / Editora Galerie der Spiegel, Colônia, 1965 / 131 exemplares numerados e assinados

“Little tentative recipe: PRINT until you can't stand it anymore or [until] you don't 
want anymore, take away, for binding for instance, the sheets which the machine 
cannot take anymore (torn, wrinkled, or beautiful according to someone’s taste), don't 
throw anything away” - D. R.

“Pequena receita experimental: imprima até não aguentar mais ou até você não 
querer mais, retire, para encadernar por exemplo, as folhas que a máquina não pode 
mais receber (rasgadas, amassadas, ou bonitas de acordo com o gosto de alguém), 
não jogue nada fora” - D. R.
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Bok 3b, 1961
aproximadamente 200 folhas de revistas de quadrinhos infantis, impressas na Dinamarca / 
18 x 18 cm / Ed. Forlag, Reykjavík - Islândia / 50 exemplares numerados e assinados

Bok 3d, 1961
aproximadamente 250 follhas de livros infantis de colorir, impressas na Dinamarca / 
20 x 20 cm / Ed. Forlag, Reykjavík - Islândia / 50 exemplares numerados e assinados

Bok 3a, 1961
18 x 18,4 x 3,5 cm / aproximadamente 50 exemplares numerados e assinados / feito de 
páginas de um jornal diário da Islândia / da série de livros feitos com diferentes mate-
riais acumulados, refilados e encadernados / Ed. Forlag, Reykjavík - Islândia
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Bok 2b, 1961
32 x 32 cm / aproximadamente 50 páginas / 100 exemplares numerados e 
assinados / Ed. Forlag, Reykjavík - Islândia

Bok 4a, 1961
31,5 x 42 cm / 80 páginas / 100 exemplares numerados e assinados / Ed. Forlag, 
Reykjavík - Islândia
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Lourdes Castro, Portugal, 1930

Avessos encadeados: Alvess, 1971
14 páginas / 13,3 x 13 cm / exemplar único

Avessos encadeados: Os Lusíadas, 1971

Todos os livros, 2015
catálogo da exposição Todos os Livros / catálogo comprovado / 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa / 24 x 34 x 1,5 (fechado) / 
design e concepção gráfica Lourdes de Castro e Manuel Rosa 

      https://youtu.be/nnslG3G1L3Q 



56 57

Ombres transparentes / Sombras transparentes, 1967
52 páginas / 20 x 30 cm / Paris [ Edição KWY] / 30 exemplares assinados e numerados Espèce de catalogue / Espécie de catálogo, 1961

colagens com provas fotográficas pb de obras de sua autoria, recortes de jornal e revista e 
outros pequenos objetos de cor prateada. Nesta “espèce de catalogue”, Lourdes Castro recolhe 
produções de uma parte da obra - assemblages e colagens - que foi realizando desde os anos 
1960, utilizando como material/tema o alumínio

106 páginas / 22 x 27 cm /
exemplar único assinado / capa e contracapa em metal prateado

Todos os Livros, 2015  
catálogo da exposição  
Todos os livros /  
catálogo comprovado / 
Fundação Calouste  
Gulbenkian, Lisboa / 
24 x 34 x 1,5 (fechado) / 
design e concepção gráfica 
Lourdes de Castro e  
Manuel Rosa
 



58 59

On Kawara, Japão, 1932 - 2014

One million years / Um milhão de anos, 1999

O primeiro volume, Past (Passado) – For all those who have lived and died (Para 
aqueles que viveram e morreram), começa em 998031 BC e termina em 1969 AD, um 
milhão de anos depois. Nesta data abre a exposição One Million Years de On Kawara. 
O segundo volume, Future (Futuro) – For the last one (Para o último), começa em 1993 
AD e termina um milhão de anos depois, em 1001992. O texto em cada página é 
dividido em 10 colunas, sub-divididas em 5 blocos de 100 anos. 

2 volumes / total 4024 páginas / 10.5 x 14,5 cm cada / 60 exemplares numerados e assinados /  
500 exemplares numerados / 10 exemplares prova do artísta / produzido e publicado em 1999 
por Editions Micheline Szwajcer & Michèle Didier / ©1999 On Kawara e Editions Micheline  
Szwajcer & Michèle Didier



60 61

I GOT UP / Eu levantei, 2008 

Durante 12 anos, entre 10 de maio de 1968 e 17 de setembro de 1979, On Kawara 
enviou um cartão postal de onde ele estava. No verso de cada postal ele escreveu 
as palavras “I GOT UP AT” (Eu levantei as), e a hora que ele acordou naquele dia. A 
data, o nome e o endereço do destinatário e do artista também estão escritos. São 12 
volumes e as informações se cruzam com as outras duas partes da trilogia.

12 volumes / total 4160 páginas / 14.8 x 21 cm cada / 51.2 x 19.2 x 25.8 cm caixa de madeira pintada 
de cinza / 90 exemplares numerados e assinados / 10 provas de artista / produzido e publicado 
em 2008 por mfc-michèle didier / ©2008 On Kawara e mfc-michèle didier

I MET / Eu encontrei, 2004

Durante 12 anos, entre 10 de maio de 1968 e 17 de setembro de 1979, On Kawara 
anotava todos os dias os nomes das pessoas com quem ele conversava em ordem 
cronológica. Em cada página, a lista de nomes aparece junto com o carimbo do dia na 
nota de rodapé. As alterações de localização geográfica são sinalizadas por divisores 
de página cinzas com o nome da cidade. 

12 volumes / total 4790 páginas / 14.8 x 21 cm cada / 57.3 x 19.2 x 25.8 cm caixa de madeira pintada 
de preto / 90 exemplares numerados e assinados / 10 provas de artista / produzido e publica-
do em 2004 por Editions Micheline Szwajcer & Michèle Didier / ©2004 On Kawara e Editions  
Micheline Szwajcer & Michèle Didier

I GOT UP, I MET, I WENT / Eu levantei, Eu encotrei, Eu fui 
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I WENT / Eu fui, 2007

Durante 12 anos, entre primeiro de junho de 1968 e 17 de setembro de 1979, On 
Kawara marcou com uma linha vermelha em um mapa, seu percurso diário. A data 
de cada percurso é carimbada na parte inferior do mapa.

12 volumes  / total 4740 páginas / 14.8 x 21 cm cada / 57.3 x 19.2 x 25.8 cm caixa de madeira /  
90 exemplares numerados e assinados / 10 provas de artista / produzido e publicado em 
2007por mfc-michèle didier / ©2007 On Kawara e mfc-michèle Didier
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Ed Ruscha, EUA, 1937

Gilded, marbled and foilbled / Dourado, marmorizado e refilado, 2011/12 acrílico em tela / 121.9 x 213.4 cm
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ME and THE / Eu e O,  2002
19.1 x 13,3 x 5.3 cm / páginas em branco / borda pintada /
230 exemplares assinados e numerados / 10 PA / 11 provas
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‘Make new History’ / Faça uma nova história, 2009
18.7 x 13 x 6.4 cm / 624 páginas em branco / bordas pintadas / 1000 exemplares

OH/NO / Oh/Não,  2008
13.3 x 19.1 x 5.3 cm / páginas em branco / pintura na borda 
230 exemplares assinados e numerados / 10 PA / 12 provas
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Every Building on the Sunset Strip   
Todos os prédios na Sunset Strip, 1966
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Ian Burn, Austrália, 1939 - 1993

Xerox book # 1. 1968
livro do artista encadernado / 100 páginas / segundo livro de uma série de doze obras relaciona-
das, cada uma original / Nova York, N.Y, EUA / fotocópia / folhas de papel fino e esbranquiçado

1. A blank sheet of clean white paper was copied in a xerox machine.  
2. This copy was then used to make a second copy 
3. The second to make a third, and so on... 

Each copy as it came out of the machine was re-used to make the next. 

This was continued for one-hundred times, producing a work of one-hundred sheets. 

 This is not an edition, but the second book in a project of twelve related works.

1. Uma folha em branco em papel branco sem impressão foi copiada em uma  
máquina xerox. 
2. Essa cópia foi então utilizada para fazer uma segunda cópia 
3. A segunda cópia para fazer uma terceira, e assim por diante...

Cada cópia que saía da máquina era reutilizada para fazer a próxima.

Isso foi continuado por cem vezes, produzindo uma obra de cem folhas.

Esta não é uma edição, mas o segundo livro em um projeto de doze obras relacionadas.
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Ettore Spalletti, Itália, 1940

Salle des fêtes / Salão de festas, 1998
Salle des Fêtes é composto por dois livros: um documentando a obra de Spalletti, e este: 
um livro obra / não impresso / papel bíblia vermelho / encadernado / capa de linho com  
nervuras / 1400 páginas  / 12 x 17 cm / 1000 exemplares / Strasbourg, Éditions des Musées  
de Strasbourg; Milan, A+MBookstore, 1998



76 77

An alphabet, Um alfabeto, 1986
xilogravuras de Barry Moser / caligrafia de Yvette Rutledge / Impresso por Harold McGrath / 
Pennyroyal Press, Northampton, MA. 1986 / 12 x 19 x 1,8 (fechado) / 150 exemplares numera-
dos e assinados / cópia do artísta assinada por Barry Moser 

“Este é o exemplar número 9. Pertenceu aos meus avós, que deram para minha 
mãe, que me deu, como se pode ver no ex-libris na proxima página”. Lucia Mindlin Loeb

Barry Moser, EUA, 1940
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Seth Siegelaub, EUA / Suiça, 1941 - 2013
E Jack Wendler

O projeto concebido por Seth Siegelaub e Jack Wendler pretendia ser uma exposição 
coletiva em forma de livro impresso (exposição-livro). O objetivo era criar uma publi-
cação que pudesse ser produzida e distribuída a um custo relativamente baixo. Sete 
artistas contemporâneos (Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosu-
th, LeWitt Sol, Robert Morris e Lawrence Weiner) foram convidados a preencher 25 
páginas cada, da maneira que desejassem, com o entendimento de que o livro seria 
reproduzido por uma máquina de Xerox. No final, a Xerox revelou-se muito cara e a 
primeira edição de 1.000 cópias foi impressa em offset. 

The xerox book / O livro xerox, 1968
190 páginas / 21.1 x 27.9 cm (arte para folha de rosto)

“This project evolved in the same way as most of my projects, in collaboration with 
the artists I worked with. We would sit around discussing the different ways and 
possibilities to show art, different contexts and environments in which art could be 
shown, indoors, outdoors, books, etc. The “Xerox book” — I now would prefer to call 
it the “Photocopy book”, so that no one gets the mistaken impression that the project 
has something to do with Xerox — was perhaps one of the most interesting because 
it was the first where I proposed a series of “requirements” for the project, concerning 
the use of a standard size paper and the amount of pages the “container” within whi-
ch the artist was asked to work. What I was trying to do was standardize the condi-
tions of exhibition with the idea that the resulting differences in each artist’s project or 
work, would be precisely what the artist’s work was about” . Seigelaub, in discussion 
with Hans Obrist in 1999.

“Este projeto se desenvolveu da mesma forma que a maioria dos meus projetos, em 
colaboração com os artistas com quem eu trabalhava. Nós sentávamos para discutir 
as diferentes maneiras e possibilidades de expor obras de arte, diferentes contextos 
e ambientes em que a obra seria exposta, interiores, exteriores, livros, etc. O ‘Livro 
Xerox’– eu prefiriria agora chama-lo de ‘Livro Fotocópia’, para que ninguém tenha a 
impressão equivocada de que o projeto tem algo a ver com a Xerox – foi talvez um dos 
mais interessantes porque foi o primeiro em que eu propus uma série de ‘requisitos’ 
para o projeto, incluindo o uso de um papel de tamanho padrão, e sendo o número de 
páginas o ‘recipiente’ no qual o artista era solicitado a trabalhar. O que eu estava ten-
tando fazer era padronizar as condições da mostra com a ideia de que as diferenças 
resultantes no projeto ou obra de cada artista, seriam precisamente o que a obra do 
artista queria dizer”. Seigelaub, debatendo com Hans Obrist em 1999.
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Robert Barry

Joseph Kosuth

Sol LeWitt
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Ulises Carrión, México / Holanda, 1941 - 1989
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Gordon Matta-Clark, EUA, 1943-1978

Building Cuts / Recortes-aberturas em construções, anos 1970



92 93



94 95

Walls paper artist book  / Livro de artista de papel de parede, 1973

Papel de Parede é uma instalação de várias partes contendo fotografias e papel de 
jornal, que Gordon Matta-Clark apresentou no espaço 112 Greene Street em Nova York, 
em 1972. Anteriormente naquele mesmo ano, ele tirou várias fotografias preto e branco 
de casas abandonadas e semi demolidas no Bronx e Lower East Side de Nova York. 
Como só as fachadas das construções tinham sido derrubadas, as fotografias revelam 
as paredes internas das casas. Algumas dessas paredes estavam cobertas de tinta 
que estava descamando; outras estavam cobertas com papel de parede. Matta-Clark 
usou as fotografias para criar a sua instalação. Primeiro ele adicionou cores para abs-
trair as imagens das casas abandonadas. Em seguida imprimiu em tiras compridas de 
jornais e pendurou essas tiras em uma parede grande, indo do teto ao chão. Assim, ela 
parecia coberta por papel de parede com imagens vindas de paredes de outras partes 
da cidade de Nova York. A instalação incluia também uma pilha de folhetos de jornal, 
que os visitantes podiam levar. Esses folhetos eram feitos de folhas individuais de jornal, 
cada uma representando uma fotografia das paredes do Bronx. Algumas das fotogra-
fias originais em preto e branco das quais a instalação se originou também sobrevivem 
(ver Walls 1972, Tate L03014-L03016). Em 1973 Matta-Clark publicou um livro de ar-
tista chamado Wallspaper (Papel de parede, Tate L03017) no qual ele reproduziu as 
impressões coloridas que tinha feito a partir das fotografias preto e branco originais.          

https://www.tate.org.uk/art/artworks/matta-clark-walls-paper-t14658
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Raymundo Collares, Brasil, 1944 -1986

Da série gibis



98 99

Anselm Kiefer, Alemanha, 1945



100 101



102 103

Waltercio Caldas, Brasil, 1946

O livro Velazquez, 1996
textos e imagens fora de foco / todas as figuras humanas das pinturas foram retiradas / cada 
exemplar do livro é considerado um original / 1500 exemplares numerados e assinados / offset / 
26,5 x 31 cm (fechado) / Editora Anônima, São Paulo 



104 105

Momento de fronteira, 1999
cartão / papel recortado / tecido / 31 x 51 x 12,5 (aberto) / 8 exemplares

Como imprimir sobre as sombras, 2012
acrílico moldado e gravado / dimensões ( A x L x P)  32 x 23 x 5 cm / 40 exemplares



106 107

Livro carbono, 1981
as páginas alternadas de papel carbono e papel mata-borrão, dois materiais "duplica-
dores" , produzem modificações continuamente com o passar do tempo e o manuseio /  
3 exemplares datados e assinados / 22 x 30 cm

Livro que não sei, 1998
desenho / 17 x 11 cm



108 109

Margarida Holler, Brasil, 1946



110 111

Abelardo Morell, Cuba, 1948

A book of books / Um livro de livros,  2002
23,5 x 23,5 cm / Bulfinch Press, New york, EUA 



112 113

“...For me, the magic of these objects lies somewhere between a photograph of a 
book and the book itself..” Abelardo Morell, A Book of Books

“... Para mim, a magia desses objetos está em algum lugar entre uma fotografia de 
um livro e o próprio livro...”



114 115

Paulo Bruscky, Brasil, 1949

Babel, 1991
papel, cola, couro / 15 × 15 x 9,5 cm

Palavra, 1992



116 117

Doug Beube, Canadá, 1950

Disaster series: twisted borough   
Séries desastres: distritos retorcidos, 2009 
listas telefônicas páginas amarelas



118 119

“Fault Lines” / Linhas falhadas



120 121

Partition / Partição, 2006
livros alterados / madeira / 26,7 x 71 x 9,5 cm

Cut Shortcomings / Folhas recortadas, 2015
livro alterado / 19,6 x 24  x 1,6 cmRebound / Ricochete

Tract / Extensão, 2008
novelas de romance e mistério recortadas / 1,20 m x 2,40 m. x 7,60 cm



122 123

Hilal Sami Hilal, Brasil, 1952
S/ Título, 2010 

cobre, corrosão e oxidação

Livro nomes
cobre, corrosão e oxidação



124 125

“Sherazade”, 2007



126 127

Luise Weiss, Brasil, 1953

Ressaca, 2013
29 x 43 x 0,4 cm (fechado) / 29 x 86 cm (aberto)

impressão digital / acetato / capa forrada com tecido



128 129

Passageiros, 2019
44 x 31 x 2 cm (fechado) / impressão digital / colagem de recortes em acetato



130 131

Memento mori, 2019
37 x 45 x 2 cm (fechado) / xilogravura



132 133

Memento mori, 2019
16 x 39,5 x 1,5 cm (fechado) / 31,5 x 39,5 cm (aberto) / baixo relevo em papel

Livro das horas, 2019
16,5 x 16 x 3,5 cm (fechado) /
bloco de madeira /
caixa forrada com 
impresso de foto de madeira



134 135

Pinky Wainer, Brasil, 1954

Tudo o que um homem quer de uma mulher 
11 x 18 x 5 cm / 500 páginas / Editora do Bispo / 

140 exemplares numerados e assinados / 10 provas de artista



136 137

Anish Kapoor, Índia, 1954

‘Wound’ / Ferida, 2005

1: caixa forrada com papel e tecido pintado à mão em um vermelho vivo. 

2: livro encadernado em seda branca, contendo fotografias e fac-símiles coloridos de 
desenhos feitos para Wound em papel artesanal de 320 g / m2 Margaux Estampe. 

3: uma escultura de papel feita a partir de 26 folhas cortadas a laser e coladas. 

4: uma escultura de papel feita a partir de 50 folhas cortadas a laser e coladas em 
base de alumínio polido e apresentadas em uma armação Perspex. 

As partes 3 e 4 são fabricadas com papel Heritage 100% algodão 550 mícrons, cria-
do por Anish Kapoor. A caixa foi feita pela Bookworks. Cada uma das quatro partes 
foi assinada e numerada individualmente por Anish Kapoor.

publicado por Ivory Press, 2005 /
Photo © Nigel Young /
London, UK, 2005. 25 exemplares mais  PA /
altura 28 cm / largura 77 cm / profundidade 56 cm



138 139

Edith Derdyk, Brasil, 1955

Fresta: Livro - partitura, 2004



140 141

Trecho breve, 2007
série de fotografias impressas / 90 x 30 cm cada

Livro cego, 2007
foto Guilherme Maranhão



142 143

Avesso, 2012
impressão digital / costura manual /
Edições Tijuana / 20 exemplares numerados e assinados

Cifrado, 2014
impressão offset / gráfica Águia / Edições A / São Paulo / 

15 x 30 x 1 cm (fechado) / 100 exemplares numerados e assinados



144 145

Fragmento, 2013 

Matriz, 2014



146 147

Lúcia Rosa, Brasil, 1956

Frase encontrada na internet, 2016 
“O medo do outro é um pretexto para a construção de fortalezas nas quais o  
diferente fica do lado de FORA”.  

edição de 20 exemplares / capa de papelão pintada à mão / 15,5 x 22 cm (fechado) / 
Editora Dulcinéia Catadora



148 149

Lani Maestro, Filipinas / Canadá, 1957

A book thick of ocean / Um livro grosso de oceano, 1993
instalação com livro de capa dura / 60,9 x 48,2 x 3,8 cm / 500 páginas iguais / impressão  
offset / estampa prateada sobre capa de linho e mesa de carvalho / coleção do Canadá  
Council Art Bank, Ottawa



150 151

Guy Laramée, Canadá, 1957



152 153



154 155

Claudio Mubarac, Brasil, 1959

Duplos, 2003
aquarela / 22,5 x 35 x 1 cm (fechado) / 45 x 35 cm (aberto)                                                                                                                                                                                                                               



156 157



158 159

Odires Mlászho, Brasil, 1960

Livro cego, 2010



160 161

Morfologia reumatológica a scanning, 2008
livro alterado (corte e torção)

Children's Britannica (1990) - Encyclopaedia Britannica - 19 volumes  
da série Livros Esqueletos, 2014 

corte com faca gráfica sobre capas de livros



162 163

Nuno Ramos, Brasil, 1960

Balada, 1995
896 páginas em branco numeradas, atravessadas por um tiro de revólver calibre 
38, que para na página 600 mais ou menos / 300 exemplares 



164 165

Caldas Aulete (Para Nelson 3). 2006

Homenagem ao compositor Nelson Cavaquinho. Cada um dos cinco volumes do  
Dicionário Caldas Aulete tem as páginas cavadas por quatro letras do verso “A nossa 
vida é tão curta”, do samba `Eu e as Flores`, de Nelson Cavaquinho e Jair do Cavaco. 
Colocado na terceira capa de cada volume, um espelho reflete pelo vão das letras.



166 167

Erica Baum, EUA, 1961

Examined / Examinado, 2009
impressão

Enclosing / Fechando, 2010
impressão



168 169

Pamela, 2015



170 171

Jonathan Callan, Reino Unido, 1961

The psychology of the free child / A psicologia da criança livre, 2004
22 x 18 x 9 cm / coleção particular



172 173

The EU, 2006
papel / 31 x 44 x 6 cm / coleção particular



174 175

The design and analysis of experiments   
O design e análise de experimentos, 2006
papel / 15 x 22 x 8 cm / coleção do artista

Rational snow / Neve racional 2002
livro e concreto / 21 x 28 x 48 cm / coleção particular



176 177

Peak / Àpice, 2009
45.5 x 58.5 x 3.5 cm / coleção particular

Mary Jones and her bible / Mary Jones e sua bíblia, 2009
15.5 x 20.5 x 10 cm / coleção particular



178 179

Robert The, EUA, 1961

Britannica Vol.14, 2008



180 181



182 183

Mireille Vautier, França, 1962

U.S. Camera 1953, 2010

Les racines carrées / Raízes quadradas, 2010



184 185
Influences 1 / Influências 1,  2009

La philosophie dans le boudoir / A filosofia no toucador, 2009



186 187

Fernanda Fragateiro, Portugal, 1962

‘See Part 2. I’ve had enough of this’, Don Judd, ‘Complaints part 1’ in Studio 
International   
'Veja a Parte 2. Eu já tive o suficiente disso', Don Judd, 'Reclamações parte 
1' em Studio International, 2012Words #1 / Palavras #1, 2015



188 189

(Not) Reading layers of landscape  
(Não) Lendo camadas de paisagem, 2010



190 191

Architecture, a place for women?  
Arquitetura, um lugar para mulheres?, 2016
revistas sobre arquitetura 

Architecture, a place for women? / 
Arquitetura, um lugar para mulheres?, 2016

Lina Bo Bardi na casa de vidro, 1952 / foto: Chico Albuquerque



192 193

Simone Cupello, Brasil, 1962

Sem título, (empilhamentos), 2015
escultura para canto de parede / fotografias apropriadas

Fenda, 2017
fotografias cortadas empilhadas / estrutura interna



194 195

Sem título, 2015
maço de fotografias apropriadas esculpido / 8 x 10 x 5 cm

Sorrisos em caixa, (Yeda Franklin e seus amigos), 2017
maço de fotografias apropriadas esculpido / 25 x 30 x 25 cm



196 197

Leila Danziger, Brasil, 1962

É noite, 2009

Todos os dias



198 199

Rosângela Rennó, Brasil, 1962

Operação A3-2 - da série Operação Aranhas/Arapongas/Arapucas, 2014
três impressões digitais a partir de fotografias realizadas por José Inacio Parente (Passeata dos 
Cem mil, Rio de Janeiro, 1968), Rosângela Rennó (Comício Diretas Já, Belo Horizonte, 1984) e pela 
Cia de Foto (Movimento Passe Livre, São Paulo, 2013) / papel de seda / acrílico e objetivas antigas

Private eye / Detetive particular, 1992/1995
2 dicionários esculpidos e texto impresso nas lombadas / 23 x 30 x 17 cm



200 201

Long-Bin Chen, Tailandia, 1964

Peepshow / Olho mágico, 2012



202 203

Portraits of cultural icons / Shakespeare books   
Retratos de ícones culturais / livros de Shakespeare, 2014



204 205

Linda Ekstrom, EUA, (1965?)
Book of night / Livro da noite, 2002

bíblia alterada

Imprint / Imprimir, 1999
bíblia alterada

Concealed / Oculto, 1996
bíblia alterada



206 207

Olafur Eliasson, Dinamarca, 1967

Your house / Sua casa, 2006
comissionado pelo conselho da Biblioteca do Museu de Arte Moderna de Nova York / projetado 
e realizado por Michael Heimann e Claudia Baulesch / Your House é um livro com a casa de 
Eliasson em Copenhague, impressa com corte a laser em papel, numa escala de 85: 1 / cada 
uma das 454 folhas é cortada individualmente e corresponde a 2,2 cm da casa real / tiragem 
225 exemplares numerados / 43 x 27,5 x 11,5 cm 



208 209

Rivane Neuenschwander, Brasil, 1967

Paisagens-Dobradas, 2000



210 211

Mônica Schoenacker, Brasil, 1967

Jardim imaginário, 1993
primeira edição da ABER, (Associação Brasileira de encadernação e restauro) / impresso pela 
escola Senai "Theobaldo de Nigris" e "Felício Lanzara" / encadernado por associados e alunos 
da ABER no 3º Studio Internacional de Tecnologias de Imagem / SESC - UNESP / de 28 de  
outubro a 05 de dezembro de 1993 / SESC Pompéia, São Paulo / 10 x 10 x 1,7 cm



212 213

Denise Adams, Brasil, 1967

Em Recusa I, II e III, 2017
livros adulterados / 17 x 24 x 4,5 cm cada / diálogo com três obras do acervo do Museu Histó-
rico Nacional (MHN) do Rio de Janeiro, que em alguma medida, durante o processo, foram rejei-
tadas: coroação de D. Pedro II, estudo para 6.400 réis, peça da Coroação e Hino da abdicação



214 215

Noriko Ambe, Japão, 1967
LACP 12 “White book” / "Livro branco", 2004

cortes em livro branco

“I have been mapping the mysterious land between physical and emotional geo-
graphy. Even though the actions are simple, I do not try to draw or cut mechanical or 
perfect lines in my work, for subtle natural distortions convey the nuances of human 
emotions, habits, and biorhythms. For this reason, I take care to make all my work by 
hand”. [Statement 2013]

http://www.norikoambe.com/texts/artiststatement.html

“Estive mapeando o território misterioso entre geografia física e emocional. Embo-
ra as ações sejam simples, eu não tento desenhar ou recortar linhas mecânicas ou 
perfeitas no meu trabalho, pois distorções sutis naturais transmitem as nuances das 
emoções, hábitos, e biorritmos humanos. Por esse motivo, tenho cuidado de realizar 
todo o meu trabalho à mão”. [depoimento 2013]



216 217

Cutting book series with ED Ruscha, traveling into “THEN & NOW”  
Série de livros cortados com ED Ruscha, viajando para “THEN & NOW” 
(ENTÃO & AGORA) detalhe, 2008
cortes em um exemplar de “THEN & NOW Hollywood Boulevard 1973-2004” /
90,17 x 31,75 x 2,3 cm

Cutting books in Tokyo vol.3 / Recortando livros em Toquio vol. 3, 2003



218 219

Jen Khoshbin, EUA, 1968

There ‘s a kitten in here / Há um gatinho aqui dentro



220 221

Keila Alaver, Brasil, 1970

Em mãos, 2012 
cada exemplar contém uma seleção de 18 envelopes de papel com diversas estampas / edi-
ção de 90 exemplares assinados e numerados / 23,5 x 17,5 cm (fechado) / capas pintadas à 
mão / Editora Dulcinéia Catadora 



222 223

Book(mark) / Marcador de livros, 2013

Math Monahan, EUA, 1972



224 225

Between / Entre,  2012
Enciclopédia Britânica



226 227

Paula Bleier, Brasil, 1972

Em busca do Sagrado Dourado, encontro a Santa Paciência, 2015
14 x 18,5 x 3,6 cm (fechado) / 18,5 x 31 x 3 cm (aberto) / bíblia, spray dourado e máscaras 
de etiqueta  / 561 palavras diferentes encontradas / 2015 palavras encontradas ao todo / 
9 meses de trabalho

“Em busca do sagrado na bíblia, seleciono apagando o restante de dourado, as  
palavras que terminam em ADO, buscando a poética da própria palavra”. P.B. / email



228 229



230 231

João Loureiro, Brasil, 1972

Bloco, 2013
impressão offset / costura manual / Edições Tijuana / 5 exemplares numerados e assinados



232 233

Marcius Galan, EUA / Brasil, 1972

Livro/objeto Presente, 2011
papel pólen 80 gramas, capa dura revestida de linho / páginas em branco /
livro grande 14,3 x 20,6 x 2,9 cm / livro pequeno 8,9 x 12,7 x 2,3 cm / Edições Tijuana e  
Galeria Luisa Strina / 30 exemplares numerados e assinados pelo artista
   
      https://vimeo.com/131679966



234 235

Duas histórias, 1998



236 237

Marilá Dardot, Brasil, 1973

Minha biblioteca japonesa, 2014

Minha Biblioteca é uma série em que Dardot organiza capas de livros de idiomas 
que ela não domina por cores e tamanhos, em composições geométricas



238 239

Cúmulus, 2008O livro das mil e uma noites, 2014



240 241

Volta ao dia em 80 mundos, 2013 Terceira margem, 2007



242 243

Vito Drago, Italia, 1973

Map incised into open book / Mapa entalhado em livro aberto Which direction ii (24/7) / Em qual direção ii (24/7), 2005 



244 245

What I wanted to tell you / O que eu queria te dizer
General guide of potential thought and wisdom  

Guia geral de pensamento e sabedoria potenciais, 2006



246 247

Fernando Vilela, Brasil, 1973

Coleção 1968-1973, 2014
Cento e dez livros de aço que possuem, lacrados em seu interior, publicações censuradas pela 
ditadura militar e o manual de tortura Kubark, do Exército estadunidense, utilizado nos treina-
mentos de oficiais brasileiros. Esses livros violentados com marteladas, cortes e alvejados por 
tiros, estão no chão e em bancadas de ferro.

“No dia cinco de setembro de 1973 os militares entraram em casa e um soldadinho 
imbecil leu uma lista com os nossos nomes. Levaram todas nós presas – disse minha 
mãe enquanto eu a ajudava a digitar seu depoimento em 2007. Meus pais viviam em 
uma comunidade. Eram várias mulheres, meu pai – padre dominicano recém saído da 
ordem – e minha mãe, grávida de sete meses. 

A casa térrea na rua Doutor Virgílio de Carvalho Pinto, em Pinheiros, era comprida. 
Guardo a memória de um corredor interminável que levava até os quartos. 

– Peguem suas bolsas e vamos embora! – disse o milico empertigado. Tia Beta foi até 
o quarto pegar a bolsa e viu meu pai: 

– Paulo! Pule a janela e dê o fora! Seu nome não está na lista. Fuja e avise os domi-
nicanos. Minha mãe me contou essa história quando eu tinha 7 ou 8 anos. Imaginei 
todas as tias algemadas entrando no camburão em fila e meu pai, vestido de padre, 
de hábito branco, correndo pelo quintal dos fundos, pulando os muros dos vizinhos, 
um após outro, como um atleta olímpico, um herói, meu pai, que logo colocou a boca 
no trombone e libertou todas aquelas mulheres. Mas isto aconteceu depois de algu-
mas semanas em que ficaram presas na OBAN, a conhecida Operação Bandeirantes, 
sofrendo e assistindo torturas – pau de arara, choques, afogamentos – comandadas 
por Carlos Alberto Brilhante Ustra, oficial assassino adorado pelo atual presidente. 

Assim que nasci, os livrinhos vermelhos do Mao foram enterrados no quintal daque-
la casa, dezenas. Nunca mais foram encontrados. Agora estão aqui, dentro desses 
livros de ferro [...]”
F.V., São Paulo, 8 de fevereiro de 2019.



248 249



250 251

Gilberto Mariotti, Brasil, 1973

Mar, 2010



252 253



254 255

“Mar / tiragem de 10 exemplares, foi produzido com o prêmio de Livro de 
artista aqui de SP (Proac) em 2013.

antes eu fiz um exemplar pra exposição Fragata, no Mac Niterói, que ficava 
nessa prateleira de um livro só que projetei especificamente pra lá.

é sempre o mesmo desenho de mar. ocorre que a imagem aparece e desapa-
rece a medida em que viramos as páginas.

sim, vai aparecendo na pg da esquerda, chega à imagem completa, mais forte 
e depois vai desvanecendo pela direita até aparecer pela esquerda de novo,

pq cada desenho é feito como cópia e com várias folhas de carbono pros dois 
lados, o que causa este efeito.

em cada livro o desenho completo aparece umas 5 a 7 vezes, acho...

então não há impressão além do carbono, tudo à mão”. G.M. / email.



256 257

Lucia Mindlin Loeb, Brasil, 1973

Abismo, 2012 impressão offset / costura manual / cortado na serra de fita / 
18 x 21.5 x 22 cm (fechado) / 59 x 21,5 cm (aberto) / 5 exemplares + PA + CE

Pequena enciclopédia de 
conhecimentos gerais, 2015

impressão pb digital em sulfite
costura japonesa manual

corte redondo
 17 x 21 x 6 cm 

3 exemplares + PA

Lucia, seu portfólio vem com o título “O Livro Através”. Ou seja: já deixa claro que a his-
tória da sua vida, sua trajetória, seu trabalho, é atravessada pelo “livro”. Pode nos contar 
um pouco de como isso tudo começou – e quando percebeu que seria sempre assim?

“Esse título foi inspirado no título de uma exposição de livros, que foi no Metropolitan/NY, 
organizada por Adrian Wilson em setembro de 1985; The Book Thought Through. O 
catálogo é um livro fininho de capa vermelha com poucas imagens. Diz na introdução 
que os livros escolhidos expressam inesperada combinação de materiais e métodos. 
Não dá para saber direito como foi, nem sei se consegui entender a tradução do título 
direito, mas eu gosto da ideia de atravessar o livro de alguma maneira. Com um furo, 
com um pensamento, com uma serra, com um monte de livro pensando sobre o livro.
Pode se dizer que sim, que a minha vida sempre foi cercada por livros. Meu avô co-
meçou a formar uma biblioteca ainda menino, e não parou mais. Minha avó tinha uma 
oficina de restauro e encadernação em casa. Minha mãe se formou em arquitetura, 
mas sempre trabalhou como artista gráfica de livros. Eram coisas que eu gostava, e 
gostava de ver eles fazendo. Falo um pouco sobre isso no meu mestrado”.

Das suas artes em torno do tema livro, qual foi a que trouxe mais prazer em realizar? 
Por quê?

“Não sei uma específica. Talvez a primeira vez que fiz um trabalho que tem furos e 
deslocamentos de impressão. Eu deixei na gráfica para furar e tive que esperar não 
lembro quantos dias pra ver o resultado, pra ver se tinha dado certo. Abri ali mesmo e 
foi bem emocionante”. (Entre duas esquinas da av. Celso Garcia, 2007).

Você mesma serrou seu livro Abismo?

 “Eu adoro colocar a mão na realização do projeto. Em todas as etapas que envolvem 
a produção. Muitas vezes levo para algum outro profissional fazer uma parte, ou mais 
de uma. Mas tenho uma oficina que me permite fazer bastante coisa (já consigo fazer 
os furos que tinha que levar pra fazer na gráfica, por exemplo), o que me dá mais 
agilidade para experimentar.
Não fui eu que serrei o Abismo. Depois de costurado ele ficou quase um cubo de  
18 x 18 x 18 cm. Foi bem difícil encontrar alguém que tivesse essa serra e topasse 
fazer esse corte. Uma caixa de madeira serviu para prensar as páginas na hora do 
corte e também como gabarito para cortar uma série de 7 exemplares. Parecia muito 
simples; prensar e serrar. Mas o volume de folhas e a fibra do papel deixaram o livro 
mais duro que madeira. Cada exemplar ficou de um jeito, mais ou menos reto, mais ou 
menos queimado, alguns eu lixei depois, outros não. Mesmo ele tendo sido impresso 
em offset, teve um acabamento bem manual. Acabei gostando dessas variações”.

Blog da Ateliê Editorial, trecho da entrevista feita por Katherine Funke, 21/07/2016
http://blog.atelie.com.br/2016/07/entrevista-lucia-mindlin-loeb/#.XTdpmOhKhPZ
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David Cunningham, EUA, 1974

Alphabet, 2010
26 volumes / total 2704 páginas / 15 x 15 cm / estojo 29.5 x 15.9 x 15.5 cm /
cada volume propõe 97 combinações diferentes das 26 letras do alfabeto romano, 2522  
combinações no total / edição de 50 exemplares + 10 PAs / certificado, numerado e assinado /   
2010 by mfc-michèle didier  ©2010 David Cunningham and mfc-michèle Didier

e z m d w l s u y b f p a j c h o k t x g n i r q v
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Brian Dettmer, EUA, 1974
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Nicholas Jones, Reino Unido / Australia, 1974

Self Portrait / Autorretrato / (The month 1974 The age life and style) Treble / Agudos
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Volokolamsk Highway / Rodovia Volokolamsk Current affairs bulletin / Boletim de negócios atuais
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Yearbook Australia 1969 / Anuário Austrália 1969 The blue wave / A onda azul
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Kylie Stillman, Austrália, 1975
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Alexander Korzer-Robinson, Alemanha, 1975
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Reynaldo Candia, Brasil, 1975

[...] desenvolve um trabalho em que utiliza livros antigos. Seu procedimento consite 
em ir cortando, já a partir da capa, buracos que adentram no conteúdo até que o 
artista encontre alguma coisa que o detenha: um pedaço de texto, uma foto ou uma 
surpresa qualquer. Por fim, vem a sua tranformação em relíquia ao encerrá-lo em uma 
caixa de acrílico, evidenciando que sua busca teve êxito [...]. 

Central Galeria dez/2011 https://www.catalogodasartes.com.br/app/artista/Reynaldo Candia/

Bandeira branca 
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Personalidade A corrente
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Encontro

Maria da fonte
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Fabio Morais, Brasil, 1975
Copo d’água, 2008

páginas de atlas recortadas em círculo e copo americano de vidro /
9 x 6.5 cm / edição única + PA

Romance para ser lido sob a chuva, 2008
livro cortado / 11 x 14,5 x 3 cm / esta obra é uma homenagem a “Cent mille milliards de  
poèmes”, de Raymond Queneau
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Oferenda à Iemanjá para um Feliz ano novo, 2007
todos os continentes e ilhas foram cortados desse atlas / 11 x 17 cm
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Oceanos (Índico), 2006
baixo relevo sobre atlas /
80 x 80 cm (aproximadamente, cada par) / série de 04

Foto...bio...grafia, 2002
perfuração sobre papel fotográfico e livro /   

dimensões variáveis / série de 12
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Kátia Fiera, Brasil, 1976

Para chegar lá, 2012
250 exemplares numerados e assinados / 10 x 10 cm (fechado) / Kitschic Ediciones
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Amir Brito Cadôr, Brasil, 1976

O livro de artista e a enciclopédia visual, 2016 
Editora UFMG, 2016 / 294 páginas
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Ragnhildur Jóhanns, Islândia, 1977

“The work entitled “SemSé” started as an idea at the library. I saw a lot of books that 
were being given away, books that no one wanted to read anymore and were taking 
up too much space at the library. The work consists of 100 books that were not wan-
ted anymore, not only from the library but also from people that wanted to clean out 
their bookshelves”. RJ

“O trabalho intitulado ‘SemSé’ começou como uma ideia na biblioteca. Eu vi muitos 
livros que estavam sendo descartados, livros que ninguém queria ler mais e estavam 
ocupando muito espaço na biblioteca. O trabalho consiste de 100 livros que não eram 
mais desejados, não só pela biblioteca mas também por pessoas que queriam esva-
ziar suas estantes”. RJ
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Thiago Honório, Brasil, 1979. 

Títulos, 2015

190 trabalhos de graduação interdisciplinar, trabalhos de intervenção educacio-
nal, trabalhos de conclusão de curso, monografias de especialização lato senso, 
relatórios de qualificação de mestrado, dissertações de mestrado e teses de dou-
torado que o artista foi convidado a orientar ou arguer como membro de ban-
cas examinadoras, como titular ou suplente, em diferentes instituições de ensino, 
entre 2006 e 2015, atados uns aos outros e perfurados por corte central; suporte 
de madeira e cremalheiras metálicas afixadas entre o piso e as vigas do espaço  

2,60 m x 2,70 m x 0,30 m
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{[( )]}, 2016
ISBN 9788567769073 / 160 páginas
32 x 42 cm / 500 exemplares numerados / Ikrek Edições

“Quando fiz esse livro pensei também no verbo conjugado na primeira pessoa do 
singular: eu me livro. O livro fala daquilo de que se livrou e que se perdeu um dia: são 
estojos deslocados no tempo e no espaço em quatro séculos, desbeiçados e novos, 
planificados e impressos em escala natural 1:1, mas que também evocam urnas, cai-
xões, dados pelas superfícies significantes, acetinadas, aveludadas, suas reentrân-
cias e cavidades, pela ausência e pelo vazio “pornograficamente” declarados. Inte-
ressava-me um trânsito entre as esferas íntima e pública, e como tal movimento se 
mantém indefinidamente no caso dessa massa circular. Queria que o meu primeiro 
livro fosse livre: livre de uma manipulação não hierarquizada por parte do leitor, não 
autoritária, sem paginação, sem sequência causal, destituído da ideia de desenvolvi-
mento (foi duro conseguir o ISBN, fomos recusados quatro vezes, mas conseguimos), 
desencadernado; que fosse lúdico e libidinalmente montado, desmontado e remon-
tado em qualquer configuração pelo leitor a seu modo e bel-prazer. Que o texto fosse 
têxtil - tecidos - com ênfase num apelo táctil, sensorial. Um livro livre”. T.H. 
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Lucas Simões, Brasil, 1980 

Abismo / 01, 2015
papel, concreto e metal / 71 x 20,5 x 12 cm O peso o tempo I

“Guardadas em camadas, dentro de volumes de concreto, pilhas de folhas de papel as 
quais não se enxergam as faces. Mas há sempre a possibilidade que essas folhas es-
capem, se esparramem, vazem deste volume. Mas por enquanto, estão contidas”. L.S. 

http://www.lucassimoes.com.br/
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Tauba Auerbach, EUA, 1981

There have been and will be many San Franciscos   
Houve e haverá muitos São Franciscos, 2016
43 x 34 x 2,5 cm / 175 páginas / tiragem ilimitada / Diagonal Press.com

Reciprocal score / Contagem recíproca, 2015
21 x 29 cm / 8 páginas dobradas e carimbadas / 10 exemplares / Diagonal Press.com
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Wood / Madeira,  2011
impressão digital, papel Mohawk / bordas pintadas à mão
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RGB Colorspace Atlas / Atlas RGB de cores tridimensional, 2011
três volumes, cada um representa uma camada do esquema de cores RGB; vermelho, verde e 
azul / 20,3 x 20,3 x 20,3 cm / 3632 páginas cada / impressão digital / acabamentos manuais 
(encadernação e pintura das bordas das páginas com texto) / tiragrem 3 exemplares de cada
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Anouk Kruithof, Holanda, 1981

Enclosed content chatting away in the colour invisibility   
Conteúdo contido conversando na invisibilidade da cor, 2009, ongoig

Enclosed content chatting away in the colour invisibility é uma instalação de aproxi-
madamente 3500 livros com as bordas coloridas, um vídeo em loop com som e uma 
fotografia. Ao longo do ano de 2008, Kruithof coletou estes 3500 livros, a maioria dos 
quais são do início do século XX. Alguns foram adquiridos na Leste Europeu, mas 
foram escritos na antiga Alemanha Oriental e, consequentemente, descartados de-
pois que o Estado entrou em colapso. Na Alemanha de hoje, esses livros geralmente 
são vendidos em "Livrarias de 1 Euro" ou acabam no "Papierbank", um depósito de 
reciclagem de papel, onde são destruídos ou estão em lenta decomposição. Kruithof 
revitaliza esses livros ao utilizá-los como objetos ou materiais de construção para 
erguer uma parede. 

https://www.anoukkruithof.nl/enclosed-content-chatting-away-in-the-colour-invisibility
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Daniel Escobar, Brasil, 1982

Atlas de anatomia urbana, 2011

The world / O mundo, 2011
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Camila Rodrigo Graña, Peru, 1983

Erosión / Erosão, 2015
Uma foto de La Herradura foi dividida em 25 peças de tamanho A4. Cada uma delas 
foi impressa em uma impressora doméstica regular até que a última cópia coincidiu 
com a última gota de tinta para enfatizar a ideia de exaustão e cansaço.

As 25 folhas que compunham a imagem foram então impressas repetidamente, ge-
rando diferentes volumes da imagem completa de La Herradura. Os espectadores fo-
ram convidados a levar algumas das folhas impressas com eles e assim testemunhar 
e fazer parte da transformação da paisagem.
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Taissa Montiel Castro, Brasil, 1985
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Can you recall the moment in which you gravitated toward paper and it’s use in your 
sculpture?

“As a metal worker, I started using paper as templates for my sculpture because sheet 
steel and paper basically move in the same ways. However, I never considered using 
paper in my work until I took a workshop at Penland School of Crafts taught by an artist 
named Doug Beube. During that class I saw him cut a book and bend it around, and I 
was blown away by how it moved, the texture and surface of the paper. After seeing 
that I started finding ways to use steel to constrict the paper into those shapes.

The book is a seductive object to hold and smell and run your fingers through. I am 
drawn to books for many reasons; however, the content of the book does not inform 
my work. The pages allow me to achieve form, surface, and texture that are appealing 
to me. The book as an object is full of fact and story. I take my sensory appreciation 
for the book as a material and employ the use of metal to create a new form, and 
hopefully a new story”. 

https://www.handeyesupply.com/blogs/hes/128806983-a-brief-q-a-with-sculptor-andrew-hayes

Andrew Hayes, EUA, (1986?)

Você consegue lembrar qual o momento em que se interessou por papel e seu uso 
na escultura? 

“Trabalhando com metal, comecei a usar papel em moldes para minhas esculturas, 
porque folhas de aço e de papel basicamente se movimentam da mesma maneira. 
Entretanto, nunca considerei usar papel até fazer uma oficina na Penland School of 
Crafts ministrada por um artista chamado Doug Beube. Durante o curso eu o vi cortar 
um livro e dobrá-lo, e fiquei fascinado pela maneira com que se movia, e pela textura 
e superfície do papel. Depois de ver isso comecei a descobrir jeitos de usar o aço para 
cingir o papel naquelas formas. 

O livro é um objeto sedutor para segurar, cheirar e tocar. Sou atraído por livros por 
muitas razões; entretanto, o meu trabalho não informa sobre o conteúdo deles. As 
páginas me permitem alcançar forma, superfície e textura que me agradam. O livro 
como objeto é pleno de fatos e história. Tomo minha apreciação sensorial do livro 
como matéria e emprego o uso de metal para criar uma forma nova e, esperançosa-
mente, uma nova história”.
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Ballistae, 2013
aço / páginas de livro / 40 x 20 x 7,6 cm

Hade, 2013
aço / páginas de livro / cobre / 40,6 x 15 x 7,6 cm
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Waver / Oscilação, 2103
aço / páginas de livro / bronze / 40 x  22,8 x 22,8 cm

Placer, 2013
aço / páginas de livro / bronze / 25,4 x 17,8 x 22,8 cm
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Jimson Vilela, Brasil, 1987

Aula de arquitetura nº1 / maquete adaptável 
ao espaço que as palavras ocupam, 2014

20 x 60 x 60 cm / edição de 10 + 2 PA 

Título Oculto (Homenagem à Lygia Clark), 2013  
papel, tecido e madeira / 77 x 45 x 45 cm / edição de 5 + PA
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Infiltração I, 2015 Permanência, 2012
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Após folhear um livro ainda em branco, seguindo o sentido da leitura me de-
paro com o outro lado. Durante um período de tempo, mensurado apenas pela 
contagem do número de páginas, atravessei uma série de espaços turvos. Re-
firo-me a espaços, pois me acostumei a imaginar que um livro de páginas em 
branco nada mais é do que um acúmulo de paredes brancas, dispostas lado 
a lado quando o livro encontra-se em repouso, na estante de uma papelaria. 
Cada lombada detém um conjunto de paredes, possíveis cômodos a serem 
ocupados e transpostos pela escrita.

Entretanto, antes que isto aconteça, a tranquilidade deste formato é posta em 
crise quando o livro em branco é colocado sobre uma mesa ou encontra-se 
no colo de um possível escritor. Essa nova disposição tomba suavemente as 
paredes já enunciadas. Alguns especialistas afirmam que é através desse mo-
vimento que surge o espaço da nota de rodapé: da imagem fortuita de páginas 
enquanto paredes derrubadas. Não é à toa que a arquitetura também possui 
um elemento de mesmo nome.

O movimento de passagem das páginas de um livro neste caso seria algo pró-
ximo ao ato caminhar por um espaço interno. Interior, pois o primeiro verbo em 
relação a um livro é abrir. A abertura de cada página ao ar e o suor da ponta 
dos dedos deflagra o lento processo do amarelar. É neste lugar que se começa 
a escrever, a partir do simples fato de estar. A superfície do livro recebe aquilo 
que a superfície da pele dá. A retirada dos móveis próximos às paredes revela 
as marcas das experiências vividas ali depositadas. Algo que só é percebido 
quando mudamos de casa. Situações vividas entre paredes tendem a perma-
necer entre elas, até que a gravidade as puxe para a margem. Até o rodapé 
onde ao se misturam com a poeira e se vão.

No livro cada coisa escrita ou desenhada sobre uma página reconfigura o es-
paço podendo fazer com que os olhos do leitor escorreguem para além da 
margem, ou jogando-o ao encontro de outra página. As paredes do livro de-
pois de organizadas ou desorganizadas pelo escritor tem como função abrigar 
o leitor em sua jornada para chegar ao outro lado.

Por conta disso, fechar não é o último verbo de um livro, assim como não é de 
uma casa. Recordar, contar e, por conseguinte, compartilhar são ações cons-
tantes de alguém que se muda ou que termina de ler um livro. Isso mantem 
a porta aberta por um tempo, o mesmo tempo que se permanece entre duas 
páginas. O leitor objetiva o outro lado, porém sabe que o levará consigo depois 

de tal empreitada é o meio do caminho. O escritor, por sua vez, faz de cada 
livro uma ponte onde vislumbra todos os lados. O lado da partida e o lado da 
chegada sem contar com a imagem do céu sobre sua cabeça e a imagem de 
suspensão sob seus pés.

Curiosamente o livro é o único objeto no qual me recordo ser possível fazer com 
que duas margens se toquem, tal fenômeno é interrompido pelo próximo leitor.
__________________________
* Pensar não apenas nas manchas, nas marcas ou na cor. Recordar dos chei-
ros e da espessura que este confere ao texto. 

Jimson Vilela

Desturvar, 2012
VOL.2 TENDÊNCIAS DO LIVRO DE ARTISTA NO BRASIL 7/59
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