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Livros que servem como
esconderijo para o coração
ANA LUÍSA CARRARD

.
.
Quando tinha seis anos, a artista plástica
Alexandra Eckert, hoje com 31, encontrou
na cabeceira da cama da avó um livro enorme de orações com capa preta, escrito em
alemão e com letras góticas.
Mais de 20 anos depois, a imagem gravada na memória voltou recriada em tese de
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Os 13 livros de Alexandra Eckert estão em exposição no Margs a partir de amanhã
i
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artista expoe nas Salas Negras do Margs a
partir de amanha.^
A serie Coração: Volumes e Tomos é
composta por 13 livros em forma de objetos de arte, com capa de veludo, alguns
com até 900 páginas. Dentro, um vão recortado nas folhas forma um coração oco,
preenchido por uma peça de cerâmica com
o mesmo molde. Virando as páginas, percebe-se o coração de cerâmica, que se projeta para fora do livro.
t. A artista se refere ao seu público como
ínterlocutor’ pois, para ela, o público precisa interagir com a obra de arte.
- Os livros podem e devem ser manu
seados. Sempre me incomodou a idéia da
obra de arte estática em um museu - diz
Alexandra.
A idéia de interação foi adaptada ao es
paço do Margs, onde os livros estarão dis
postos em prateleiras, e as duas salas terão
mesas e cadeiras para que as pessoas pos
sam sentar e olhar as obras como se esti
vessem em uma biblioteca.

Os 13 volumes compõem duas séries. A
primeira delas é formada por oito exempla
res de capa azul ou marfim. Esses represen
tam a fase de aprendizado de Alexandra nc
Instituto de Artes da UFRGS. Por isso, a
Ppneiras páginas ganharam verbetes de di
cionário ou reproduções de livros de anato
!™a; rePresejntando a busca do conhecimen
de CU1C? STS cA°,m ca
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dos livros aos seus filhos,
_ Enquanto eu trabalhava nos livros
meu filho, na época com cinco anos fica
va desenhando. Esses desenhos foram ane
xados a um dos volumes, que também ga
nhou um coração simbólico azul - conta
O livro para a filha de quatro anos recebeu
gravuras de contos de fada e um coração corde-rosa. Aquele primeiro livro, o da avó, agora ela guarda com carinho. No dia em que de
fendeu a tese de mestrado em Artes Poéticas
ganhou o antigo exemplar de uma tia que o tinha guardado. E percebeu que, na verdade
ele não era enorme - cabia na palma da mão.
0 QUE: exposição Coração: Volumes e To
mos, de Alexandra Eckert
ONDE: nas Salas Negras do Margs (Praça
da Alfândega, s/n°)
QUANDO: abertura amanhã, às 19h. Visita
ção até 13 de setembro, de terças a domin
gos, das 1 Oh às 19h
QUANTO: entrada franca
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JULIANA ANGEU/ESPECIAL/CP

Mostra estimula interação entre público e obra
naçTqrfjeiM!S^e í i^auêuraçã° amanhà, às 19h,
s/n°|Sfl l!S íi Marf LPr,aça da Mândega,
,
TC Ah?“dra Eckert ^ada “Li-

tantes, para apreciação. Em uma crítica ao habitual
distanciamento entre o público e a obra de arte Alexandra faz um convite, expresso na entrada da mos-
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duções de páginas de enciclopédias.
Livros: Volumes e Tomos” segue exposto nas SaIas Negras do Maígs atVodía ,1=

sempredeter;
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Arte ao alcance da
mão no Margs
Alexandra Eckert está
com individual nas Salas
Negras do Margs, intitula
da Livros: Volumes e To
mos. Trata-se de livros-objeto de tiragem única, compostos em papel jornal, sul
fite e color set. A montagem
da exposição prevê a colo
cação dos livros em estan
tes individuais, de onde po
derão ser retirados e leva
dos pelo público, até uma
mesa com bancos. De terças
a domingos das 10 às 19h,
na Praça da Alfândega s/n9.
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