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24 x 21,5 x 22 cm(fechado), 59 x 25 x 13 cm(aberto)LUISE WEISS

Sem título, 2010 Livro Impresso em offset
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DANILO PERILLO

A EXPOSIÇÃO PÁGINA VIVA reúne uma produção de livros de artista; livros-objetos Página de um livro não impresso, 20
•' - Vi

de artistas de São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Uberlândia e Porto Alegre. Não ESTAS EXPOSIÇÕES são fruto de relacionamentos e diálogos, sobretudo de alunos e 
amigos da artista e professora Luise Weiss, e também de Mareia Rosa. Em todas estas 
exposições o que nos interessa é a possibilidade de uma construção conjunta, em que a 
principal inquietação é a comunicação e o diálogo que serão exercidos. O expor juntos 
é uma possibilidade de dialogar via obras, produção e reflexão, mesmo que muitas vezes 
isto não ocorra, em virtude da realidade atual, em que o tempo é a “obra mais preciosa”, 
e cada um tem que correr atrás de seus interesses, das suas vidas, tornando-se difícil 
parar e produzir algo juntos, é um duplo desafio.

Estas exposições estão ocorrendo e a primeira delas foi Livro de Artista: pesquisa, 
produção e reflexão, que aconteceu na Casa Contemporânea/SP em 2014. Esta foi a 
primeira exposição que o grupo de pesquisa, coordenado pela Profa. Dra. Luise Weiss, 
chamado Grupo Projetos Gráficos: entre livros de artista, gravuras e memórias, realizou 
sobre Livros de Artista e Livros-objeto. Elas vêm ocorrendo em sequência, parte de um 
único desenho, em que uma mostra dialoga com as outras, na divulgação não somente 
das exposições, mas das instituições, de seus esforços e projetos.

Estamos imensamente agradecidos, desta que 
estamos realizando no MARGS, ao seu diretor 
Paulo Amaral que nos acolheu, aceitando nossa 
proposta em um momento de crise, de certa forma 
trágico para a cultura em geral. Em uma conversa 
com a professora Luise, falamos que esta exposi
ção é uma espécie de resistência em um momento 
de manifestações, em um momento seríssimo da 
política brasileira, e nós continuamos com aquilo 
que sabemos fazer, com gestos muito sutis, delica
dos e até, aparentemente, sem muito sentido, mas 
nós continuamos resistindo naquilo que acredita
mos no Brasil, na cultura e na arte, no estudo, no 
aprimoramento e no desenvolvimento das pessoas. 
É uma luta, em um primeiro momento, com nós 
mesmos, na superação de nossas dificuldades so
bretudo financeiras. Mas neste percurso nos depa
ramos com contemplações de todo tipo, que nos 
ajudam na superação de muitos obstáculos. A ar
tista Ludmila Porto confeccionou as mesas e prate
leiras da Exposição; a Fernanda Grigolin partilhou 
conosco seus contatos e pesquisas junto ao artista 
argentino Juan Romero, Patricia Motta da GLATT 

ATELIER DE ARTE LTDA EPP, com autorização da artista Renina Katz, disponibili
zou seus álbuns de gravura. Feres Khoury disponibilizou e mediou o empréstimo dos 
cadernos de desenhos e livros do artista de Rubens Matuck, dando a esta exposição 
um caráter ainda mais consistente de pesquisa daquilo que se entende por cadernos 
de desenhos, projetos e livro de artista. Para concluir, agradecemos ao nosso querido 
parceiro, o Professor Paulo Silveira, da UFRGS, que tem nos acompanhado durante 
toda esta trajetória. Maristela Salvatori disponibilizou o livro da artista Maria Lúcia 
Cattani, o qual mostramos como uma singela homenagem a esta artista gaúcha e aos 
artistas gravadores e o expomos com profunda emoção.

Impressão em tipografia e clichê sob
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há intenção de esgotar um assunto tão amplo, mas apenas mostrar uma parcela desta 
produção que, na realidade, existe em diversos países e regiões como manifestação 
artística. O território dos livros de artista é amplo, flutuante, ora se aproxima do objeto, 
ocupa espaços, sofre metamorfoses; ora se aproxima da leitura, com textos e imagens, 
provocando novas leituras, novas aproximações. Por um lado temos a tecnologia avan
çada, livros virtuais, holografias, internet; por outro lado, percebemos livros feitos com 
matéria-prima bruta: pedras, argila, cimento, madeira, tecidos, etc.

Como definir esta produção heterogênea que aponta em diversas direções? Que tipo de 
reunião de livros ou biblioteca pode-se imaginar para estes livros? Há os cadernos de desenho 
e anotações, os livros ilustrados, álbuns de gravura, sequências ou narrativas visuais, vídeos...

Livros únicos, livros editados, álbuns de gravuras, fotografias... O mais importante 
é lembrar do denominador comum, o eixo que reúne esta produção: o livro como ideia, 
como produto.

A técnica escolhida e a seleção da matéria-prima estruturam-se em função da ne
cessidade do projeto: reunir a forma e o conteúdo.

É preciso ter algo a expressar, mostrar; algo a dizer. Se não existe essa intenção, a 
abundância de materiais, a tecnologia, os efeitos, tudo é em vão. As fronteiras flutuan
tes levantam dúvidas... Será um livro de artista? Ou outra forma de expressão, como 
escultura, instalação ou objeto? Como mostrar este material? Como arquivá-lo? São 
algumas das questões pesquisadas por professores/artistas da área, e tais contribuições 
são fundamentais, pois auxiliam a refletir sobre esta produção artística e seus aspectos 
históricos, estéticos, técnicos e arquivísticos. As histórias do livro, da tipografia e da 
gravura caminham próximas, sendo escrita e imagem. Conhecer esta história auxilia 
Daieilurâ do livxQ_e.da imagem impressa.___

23 x 15.5 cm

porque em sua acepção mais usual ela é simples, des
familiar. Acho dispensável repetir aqui o desenvolvimento

de seu verbete no dicionário. Nós sabemos do que se trata, concretamente ou mesmo 
nas principais derivações de sentido. Para as especificidades do campo artístico, que 
incluem discussões sobre unicidade, aura e outros conceitos, é forçoso lembrar que 
para a identificação e confirmação de um volume como livro a página é muito mais 
modulatória do grau de sua verdade (definição), descrevendo-o de maneira muito 
mais inquestionável do que a multiplicação, embora a reprodutibilidade talvez seja a 
maior responsável pelo estabelecimento popular desse entendimento. A opção do artista 
pelo exemplar único (incluindo o recurso sempre válido e pertinente da apresentação 
metafórica) obtém respostas com relevância vindas preponderantemente das práticas 
de ensino e das operações do circuito expositivo. A penalidade é a relativa inatividade 
no ponto de cruzamento entre a criação potente de linguagens e a aptidão para a di
vulgação do pensamento.

(...)Hoje, em universidades e escolas livres, professores atualizam com seus alunos 
a atenção teórica voltada para o livro e a revista, em abordagens críticas ou propondo 
exercícios que vão da peça única, artesanal, muitas vezes com forte débito escultórico, 
até o múltiplo impresso, em edições limitadas, do gráfico ao fotográfico. Com tal es
pectro criativo sendo testado dentro e fora das salas de aula, nada mais natural do que 
compreender a página com todas as honras que ela merece. Sobretudo se comunica- 
cional quanto à estratégia, trata-se de um suporte muito funcional, porquanto político.

JUAN CAKl.OS ROMERO

Textos de mi vida

w17,5 x 25 cm (fechado), 35 x 25 c
Editora Superabundans
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CURADORIA

Luise Weiss e Mareia Rosa

ABERTURA
8 de outubro de 2016, sábado, lOh

1 lh - Conversa sobre livro de artista com Paulo Silveira, Luise Weiss e artistas

VISITAÇÃO
De 8 de outubro a 27 de novembro de 2016 

De terças a domingos, das lOh às 19h 
Entrada franca

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOU 
Praça da Alfândega, s/n° - Centro Histórico - Porto Alegre/RS - Brasil 

CEP: 90010-150 | Fone: (51) 3227.2311 | Fax: (51) 3221.2646 
www.facebook.com/margsmuseu | www.margs.rs.gov.br
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