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LIVRO COMO OBJETO DE ARTE
(uma dualidade entre literatura e artes pásticas)

Segundo Lenir de Miranda, autora dos livros, desenhista e pintora, cujo currículo possui 
exposições e premiações dentro e fora do Estado, inluindo o exterior, Livro-de-artista é um 
livro feito por artista, que passa a ser um objeto de arte, podendo significar diferentes coisas 
para diferentes pessoas e surgem numa grande variedade de formas.
Alguns iniciam pelo material com que é feito. Outros iniciam a partir de uma idéia - um poema, 
um conto, um conceito - que é trabalhado até tomar a forma física de livro. Assim, o livro-de- 
artista é veículo de inspiração e revolução e ainda pode provocar reverência, irreverência, 
agrado ou não, surpresa, suscitar idéias, alterar a imaginação.
Os livros de Lenir de Miranda, dentro de uma encadernação tradicional, apresentam em seu 
interior um conteúdo visual/verbal que acompanha um pequeno conto - não linear -, intitulado 
Fim de Expediente. O texto, que costumeiramente vem associado à idéia de livro, forma uma 
dualidade com elementos das artes plásticas, para oferecerem o mistério em torno do que o 
artista/autor tem para lançar para o receptor/leitor.
Cada livro se articula em veículo de múltiplos planos de significados, através de elementos 
literários, táteis, com desenhos, colagens, encàustica, pequenos objetos, todos conjugados e 
abrindo-se para a surpresa de um universo novo de valores, conhecimento, rima absurda entre o 
texto e as assemblages, ou montagens. Cada livro encerra energias estética e literariamente 
comunicativas, em direção ao espectador.
Estes livros estarão lançados em exposição no MARGS, no dia 29 de novembro, das I5h às 18h, 
até dia 31.
Têm edição limitada de 12 exemplares, em torno de 20 folhas cada um.
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