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APRESENTAÇÃO

A invenção da imprensa, no século XV abriu um infinito campo de possibilidades à 
cultura e à sua disseminação. Durante longo período da história ocidental, a fixação, a 
preservação e transmissão do conhecimento estiveram restritas quase exclusivamente aos 
mosteiros, onde se guardavam e copiavam manualmente, em pergaminhos e rolos de papiro, os 
raros remanescentes dos escritos clássicos, das visões de mundo de eras passadas.

Nos tempos de hoje, de jornais de larga circulação e dos best-sellers editados aos 
milhões de exemplares, percebemos sem espanto que a linguagem escrita está disseminada por 
todos os cantos do planeta. O texto impresso, qualquer que seja sua natureza, atingiu uma 
banalização e descartabilidade que constatamos ao andar nas ruas, nas bancas de revistas e 
livrarias, nos panfletos espalhados pelas calçadas, nos carrinhos abarrotados dos catadores de 
jornal velho.

São tempos de excesso de informação. Tempos bem diversos foram aqueles em que o 
domínio da linguagem escrita era privilégio de poucos, e o livro era, material e simbolicamente, 
um raro tesouro, e sua posse, sinal de poder e distinção social.

Resgatando um pouco desta história, esta exposição tem um propósito principal, que é 
o de apresentar o livro como obra de arte. Além disso, temos a oportunidade de apreciar aqui um 
resumido panorama da evolução do livro impresso desde os seus inícios, quando a tiragem era 
feita sempre de modo extremamente artesanal, com pouquíssimas cópias, até a 
contemporaneidade. Todos esses exemplares, além de veicularem a substância do texto, 
podem ser considerados obras plásticas de pleno direito. Algumas edições mais antigas 
apresentam iluminuras e outros adornos feitos à mão, tornando cada exemplar uma peça única. 
Outros, de épocas mais recentes, quando os progressos tecnológicos já vulgarizavam a 
impressão, ainda recuperam a antiga tradição ilustrativa em edições especiais, valendo-se da 
colaboração de artistas como Matisse, Goeldi, Portinari, Toulouse-Lautrec, e outros de igual 
estatura, o que fez da leitura, mais que uma aquisição de informação, também um deleite para 
os olhos.

Um complemento especial para esta exposição é a mostra de algumas coleções raras 
de gravuras, entre elas as famosíssimas séries em metal de Dürer, Goya, Callot e Piranesi, artistas 
que auxiliaram a elevar esta técnica ao nível de grande arte.

A Biblioteca Nacional, completando 190 anos de existência no dia 29 de outubro, 
cedeu para esta mostra alguns dos mais importantes exemplares de seu vasto e riquíssimo 
acervo, que muito raramente são emprestados para outra instituição, o que nos honra 
sobremaneira. Nossa satisfação é ainda maior por podermos comemorar o 46° aniversário do 
MARGS e a 46a edição da Feira do Livro de Porto Alegre apresentando ao público gaúcho uma 
amostra de tanta importância, e que une tão belamente as artes da imagem e da palavra.

Livro de horas. Séc.XV31 f.
Em latim. Letra gótica. Em pergaminho. 18,0 
X 13.0 cm. (encadernação). Miniaturas, 
capitais ornamentadas, vinhetas, florões e 
cercaduras crisografadas. Adquirido em fins 
do séc. XIX. Catálogo de Exposição de 
Pergaminhos Iluminados e Documentos 
Preciosos, n° 12.

Fábio Luiz Borgatti Coutinho

Diretor do MARGS
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QUANDO UMA BIBLIOTECA É NACIONAL

As bibliotecas do Século XXI serão peregrinas ou não serão. Isso não quer dizer

que elas deverão abandonar as suas bases operacionais. Quer dizer simplesmente que

terão de iniciar um novo ciclo de navegações, sob os auspícios das novas tecnologias. Ou

facilitando o amplo acesso ao nosso inestimável acervo, ou nos transferindo, como é o

caso, ao extremo sul do país, levando consigo peças das mais preciosas. A biblioteca não é 

a cidadela inóspita, sitiada por muros intransponíveis. É antes a cidade aberta, desejosa

de intercâmbios e parcerias promissoras.

Foi assim que aceitamos, prazerosamente, o convite do Museu de Arte do Rio

Grande do Sul. E aqui estamos. Os livros e as artes visuais sempre se entenderam muito

bem. Trocaram informações, dividiram entre os dois a cena plástica, e estabeleceram entre 

ambos um regime fiel de parceria. É uma solidariedade antiga e a cada instante renovada.

Ao deslocar-se de sua sede carioca, a Biblioteca Nacional, com o peso dos seus

atuais 190 anos, se sente mais leve, experimenta a sensação de ser realmente nacional,

referência ativa e construtiva de uma federação verdadeiramente coesa.

Eduardo Portella 

Presidente da Fundação Biblioteca Nacional
RODRIGUES, João Barbosa, 1842-1909. Sertum 
palmarum brasiliensum... Bruxelles.Imprimerie 
typographiqueveuveMonnom, 1903.

(V 1, 91 pranchas color., front. ret.; V 2, 83 
pranchas color.; 62,5x45cm)
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A origem da Biblioteca Nacional remonta à livraria organizada por ordem de d. 

losé, rei de Portugal, para substituir a Real Biblioteca, destruída por um incêndio que se 

seguiu ao terremoto de Io de novembro de 1755, em Lisboa. No ano de 1808, a livraria veio 

para o Brasil, trazida por d. João 6o, então Príncipe Regente.

Por decreto de 29 de outubro de 1810, a biblioteca foi instalada em um prédio da 

Rua Direita, hoje Io de Março, sendo esta a data oficialmente considerada como a da 

instalação da Real Biblioteca.

A partir de 13 de maio de 1811, o acervo se tornou acessível ao público, embora, 

para isso, fosse necessária uma permissão especial, concedida pelo príncipe. Tal exigência 

foi extinta em 1814, passando a Livraria Real a ser uma biblioteca pública.

|á nos primeiros anos, novas e importantes aquisições vieram se somar aos livros 

trazidos de Portugal, como a coleção de Silva Alvarenga, 

os volumes da Flora fluminense, de autoria do frei 

Veloso, e a extraordinária coleção do conde da Barca, O 

Grande teatro do Universo, na qual a história do mundo 

é contada através de sete mil gravuras.

Após a Independência, a Biblioteca Nacional 

foi comprada e paga pelo Império do Brasil, conforme o 

texto da Convenção Adicional ao Tratado de Paz e 

Amizade celebrado com Portugal. Também nesse 

período foram feitas muitas aquisições, além de valiosas doações de livros, documentos e, 

por vezes, bibliotecas inteiras. A maior dessas doações foi feita pelo imperador d. Pedro II: 

cerca de 100 mil itens, entre livros, manuscritos, fotografias, gravuras, partituras, desenhos 

e mapas. Além disso, o acervo total ou parcial de instituições como a Secretaria de Estado 

de Negócios do Império e a Casa dos Contos de Vila Rica foi também incorporado à 

Biblioteca Nacional, aumentando ainda mais sua importância como fonte de recursos para 

pesquisas em todas as áreas do conhecimento.

O prédio atual teve sua pedra fundamental lançada em 15 de agosto de 1905 e foi 

inaugurado em 29 de outubro de 1910. Sua arquitetura é eclética, contando com 

elementos neoclássicos. Juntamente com o Teatro Municipal e o Museu de Belas-Artes, ele 

compõe o triângulo da cultura em plena Cinelândia, coração da Cidade do Rio de laneiro.

Em 1990 passa a denominar-se Fundação Biblioteca Nacional (FBN), vinculada ao 

Ministério da Cultura.

Hall de entrada da Biblioteca Fundação Biblioteca Nacional é uma das dez maiores do mundo,Hoje, a

17
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possuindo um acervo de cerca de 9 milhões de peças, entre livros, periódicos, 

manuscritos, estampas, mapas, partituras musicais, discos, CDs, fitas e vídeos.

Dentre as mais valiosas e raras peças da Fundação Biblioteca Nacional 

destacam-se: O Evangeliário (século XI-XII), A Bíblia de Mogúncia (1462), Livros de Horas 

(período medieval), a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões (1572), 

fotografias doadas por d. Pedro II, manuscritos e desenhos originais de expedições 

científicas no Brasil (séculos XVI a XIX), a partitura original de O Guarani, de Carlos Gomes 

(1870), partituras de Mozart, gravuras de Dürer, Goeldi, Piranesi, entre muitas 

preciosidades.

Todas essas peças são identificadas, catalogadas e, por fim, disponibilizadas por 

meio de catálogos e publicações, bem como bases de dados, acessíveis, via internet, 

através do site http://www.bn.br. Recentemente, foi criada a Biblioteca Virtual, na qual 

estão disponíveis desde textos do século XVI até as obras completas de autores clássicos 

e partituras musicais de compositores brasileiros. Assim, a Fundação Biblioteca Nacional 

tem podido atender, de forma cada vez mais eficaz, a pesquisadores do Brasil e do 

exterior, conquistando o devido reconhecimento como instituição de cultura e 

construção do saber.

Cabe à Fundação Biblioteca Nacional a missão de coletar, registrar e 

salvaguardar a produção intelectual no Brasil, o que faz através do Depósito Legal. 

Instituído pelo Decreto n°1.825, de 20 de dezembro de 1907, que determina o 

recolhimento de um exemplar de todas as publicações vindas a público, o Depósito Legal 

é uma forma de assegurar a preservação da memória bibliográfica e documental do país. E 

ainda promove constante intercâmbio com instituições nacionais e internacionais.

A Fundação conta com laboratórios de Restauração e Microfilmagem, altamente 

especializados, cujo trabalho é fundamental para assegurar a preservação do seu valioso

Detalhe da fachada principal

O Livro
Através do Departamento Nacional do Livro (DNL), a Fundação Biblioteca 

Nacional é responsável pelo desenvolvimento da política nacional para o livro e promoção 

literária. Nesse sentido, desenvolve atividades de apoio a autores brasileiros, concedendo 

prêmios e bolsas no país e no exterior, e agindo como editora e co-editora de monografias, 

periódicos, vídeos e CDs. Além disso, a FBN participa das feiras e encontros de editores em 

âmbito nacional e internacional, sendo representante, no Brasil, do International Standard 

Book Number (ISBN) e do International Standard Music Number (1SMN).

A instituição mantém ainda o Escritório de Direitos Autorais (EDA), que responde 

pelo registro de obras intelectuais. Esse registro tem por finalidade dar ao autor segurança 

quanto ao direito sobre a sua obra, de acordo com a Lei n° 9.610/98. O EDA tem

acervo.

Como forma de promover esse patrimônio de inestimável valor, aliada à 

necessidade de atendimento à demanda de pesquisadores e do público em geral, a 

Fundação Biblioteca Nacional, através de ações que dinamizam seu perfil institucional, 

ocupa uma importante posição no cenário cultural brasileiro.

1918
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representações em vários estados - São Paulo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, 

Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso, Sergipe, Rio Grande do Sul e 

Distrito Federal.

A Leitura
A Fundação Biblioteca Nacional coordena, em âmbito nacional, as ações de 

incentivo à leitura através do Proler - Programa Nacional de Incentivo à Leitura, com sede na 

Casa da Leitura, que promove constantes atividades voltadas para a formação de novos 

leitores, tais como palestras, encontros e oficinas, entre outras.

Por meio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), a FBN congrega as 

bibliotecas dos estados e do país, proporcionando-lhes orientação, assistência técnica e 

intercâmbio de publicações. A Fundação mantém ainda duas bibliotecas: a Biblioteca 

Euclides da Cunha (BEC), no Rio de Janeiro, e a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, que 

oferecem serviços de empréstimo, atividades culturais e de incentivo à leitura, além de 

exposições diversas.

Em sua sede, a FBN conta com a Loja do Livro, onde podem ser encontradas não 

apenas edições e co-edições da Biblioteca, mas também diversas outras publicações, 

principalmente na área da cultura.

O prédio-sede está inteiramente disponível a todo e qualquer leitor ou estudioso, 

sem embargo de qualquer restrição. A FBN oferece serviço de visita guiada, através do qual 

se pode conhecer a história da Casa, admirar sua arquitetura e obter informações sobre os 

serviços oferecidos. Com o agendamento prévio, pode-se fazer uma visita técnica, a fim de 

conhecer as obras e os laboratórios especializados e trocar idéias com os pesquisadores da 

instituição.

A Fundação Biblioteca Nacional, hoje pólo de difusão cultural, por excelência, 

apresenta-se como uma "biblioteca sem fronteiras", disponibilizando-se a todos os 

cidadãos.

Clarabóia do setor de obras raras

21
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exposição Arte na Biblioteca Nacional pretende reunir peças que, em sua disparidade e 

diferença, sejam capazes de contar um pouco dessa história de amor público.
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Escrita, impressão e narratividade

Ao Renascimento é tributada a invenção da imprensa. Mas essa formidável 

descoberta de Gutenberg não se restringe apenas à técnica de impressão tipográfica. Está 

profundamente implicada na descoberta ainda maior da cultura renascentista: a 

possibilidade da própria narrativa, intimamente dependente da construção do sujeito 

moderno, do espaço perspectivado e da linearidade temporal a ordenar passado, presente 

e futuro. Este sujeito do mundo, deslocando-se no espaço e no tempo, é o fundamento da 

História, do interesse pelas ações humanas (atuais ou pretéritas) e sua capacidade de 

transmissão via narrativas impressas.

Da criação desse sujeito ativo nos fala o incunábulo de Sanchez de Arevalo, 

Speculum Humanae Vitae, dedicado ao papa Paulo II e dividido em duas partes: Vida civil e 

Vida espiritual. Postular princípios morais e espirituais, distinguir virtudes e vícios era 

prática comum à época, numa tentativa de formular práticas exemplares, já que a História 

era percebida como mestre da vida. Impressa, em 1468, por Konrad Sweynheym e Arnold 

Pannartz, introdutores da imprensa na Itália, essa obra teve tiragem de aproximadamente 

300 exemplares, iluminados em azul, vermelho, verde e ouro. No exemplar da Biblioteca 

Nacional podemos ver anotações em latim às margens do texto impresso, mostrando 

tratar-se de obra lida e estudada. Afinal, cumpria estabelecer princípios de conduta para 

esse novo homem, responsável por suas próprias ações.

Uma vez questionada a idéia do mundo como escritura divina, cabia ao sujeito 

moderno dar forma ao universo. A invenção da imprensa se insere nesse processo mais

SANCHEZ DE AREVALO Rodrigo. 
—Roma: Konrad 

e Arnold Pannartz, 1468.
Speculum Humanae Vitae 
Sweynheym!'
23,5x 18x3cm
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Barroco dos séculos XVI e XVII. Nos desenhos italianos colecionados por José da Costa e 

Silva, incorporados em 1818 ao acervo da Biblioteca Nacional, podemos perceber a forte 

presença desse classicismo lato, a alimentar a atualidade do gosto pelo neoclássico do 

arquiteto português.

Nos desenhos de artistas de Nápoles, Bolonha ou Milão, o atento viajante às 

cidades italianas encontra expressões fisionômicas, figuras mitológicas e estudos de nus, 

capazes de articular a narratividade característica da representação renascentista com a 

sublimidade barroca. A arte italiana do século XVII procura articular os termos 

anteriormente opostos e materializados na diferença entre Rafael e Michelangelo: 

experiência e transcendência. Na fusão ética de idéia e ação de Caravaggio ou no ecletismo 

dos Carraci já não havia antagonismo entre o momento da representação, do contato com 

a realidade histórica e natural, e o da sua sublimação por meio da prática artística. Já não 

havia antítese de clássico e anticlássico.

amplo de conformação do mundo moderno. Quando Johann Fust e Peter Schoeffer 

imprimem a famosa Bíblia de Mogúncia, em 1462, procuram deixar visíveis as marcas da 

sua ação. Ao contrário dos copistas medievais, cujo trabalho respondia primordialmente 

às exigências de divulgação da história sagrada, fazem questão de inserir um colofão com a 

marca do impressor, a indicação do lugar de impressão (Mogúncia, mesma cidade em que 

Gutenberg inventa a prensa de tipos móveis), da data e da autoria da impressão.

Contavam, nessa redefinição formal do universo, com os exemplos pretéritos da 

arte clássica, aos quais remetiam-se como padrões a serem ressuscitados, renascidos. Mas 

se os italianos podiam experimentar diretamente, por afinidade, as obras greco-romanas, 

os demais europeus dependiam de sua transmissão por meio de livros, gravuras e 

desenhos. É o caso do artista alemão Albrecht Dürer, que reencontra o espírito clássico em 

fontes literárias e em desenhos que reproduziam obras italianas. Nessa interpretação 

nórdica do Renascimento, Dürer aproximou-se não tanto do ideal de calma apolínea da 

arte clássica, mas dos exemplos de inquietação trágica, repetidos em histórias como Os 

trabalhos de Hércules, O rapto de Europa ou A Morte de Orfeu.

Em suas gravuras, o artista renascentista alemão associa ao ideal clássico alguns 

elementos tipicamente não-clássicos, tais como o drapejamento esvoaçante dos tecidos, 

a postura tensionada de algumas figuras, o preciosismo elegante das texturas, além do 

encanto tipicamente quatrocentista por sátiros, cupidos, ninfas, monstros e feiticeiras. 

Grande parte de sua visão peculiar de beleza clássica advém da interpretação de poemas 

de Poliziano, um dos grandes humanistas florentinos, cuja obra completa foi publicada por 

Aldus Manutius ao final do século XV (Omnia opera, Veneza, 1498). Na realidade, Poliziano 

influencia diversos artistas italianos e sua obra está na origem de grandes pinturas 

renascentistas, tais como O nascimento de Vênus, de Botticelli, ou O triunfo de Galatéia, 

de Rafael. No caso de Dürer, porém, a tradução dos poemas de Ovídio segundo o clima 

emocional da época serve como acesso desviante ao Antigo: apenas depois dessa 

transformação Dürer é capaz de tomar para si e para os nórdicos essa arte distante no 

tempo e no espaço.

Muito do sucesso do padrão clássico deveu-se à publicação de tratados, poesias 

e obras filosóficas, fazendo disseminar em toda a Europa o gosto pela arte antiga. 

Freqüentemente esse gosto isolava elementos clássicos e, assim, apropriava-se deles de 

maneira decorativa; ou buscava atualizar formas góticas, segundo os ideais formais 

puristas da arte renascentista. Assim, o ideal clássico foi se ampliando a ponto de 

incorporar dialeticamente o seu oposto, o anticlássico. É o que vemos no Maneirismo e no

m
Bíblia de Mogúncia. (ohann Fust e
Peter Schoeffer. 1462. 2 vol. :
pergaminho, 42x30x8cm.

A arte do livro

Durante o Medievo, o livro, como a arte em geral, possuía sentido litúrgico. 

Objetos de culto, as edições manuscritas da Sagrada Escritura ou os tradicionais livros de 

horas (com as preces canônicas para as horas) eram elaboradas com cuidado artesanal 

especial, pois a sua confecção devia ser uma ação piedosa. Assim, geralmente reunidos em 

conventos, esses artistas anônimos copiavam letra a letra as obras santas, iluminavam as 

miniaturas, desenhavam capitulares, molduras e vinhetas decorativas. A invenção da 

imprensa não elimina imediatamente essa tradição de livros manuscritos, como podemos 

inúmeros saltérios, livros de horas e códices musicais do século XV cuja beleza 

ainda hoje nos atinge por sua conjugação de refinamento artesanal e humildade, 

materialidade e transcendência.

Para os impressores dos séculos seguintes, porém, a escrita envolvia outra sorte 

de artesania. No lugar do ato humilde de copiar e decorar as histórias sacras, a 

assertividade técnica da incisão das matrizes xilográficas ou, um pouco mais tarde, da 

composição em tipos móveis. A publicação dos primeiros livros ilustrados de viagens ao 

Novo Mundo impulsiona a arte da gravura, da cartografia e da tipografia. Theodore de Bry, 

cuja família especializou-se na compilação e publicação desses relatos de viajantes (entre 

eles Hans Staden e Jean de Léry, que estiveram no Brasil), edita em 1595 um curioso 

alfabeto. Associadas a figuras bíblicas, as suas capitulares servem de suporte para uma

ver nos
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Jn v\:u-os Príncipes.
As modernas técnicas de impressão contribuem para a ênfase da esfera artística 

do livro quando se voltam para a reprodução dos cadernos de artistas. Em edições fac- 

símiles, as anotações de Toulouse Lautrec, Gauguin ou Picasso, seus desenhos ora 

estudados, ora casuais, parecem querer revelar para o cultivado público francês a origem e 

o segredo da criação artística dos mestres contemporâneos. O Carnet Picasso mostra o 

que fazia e por onde andava o pintor, quando sistematicamente faltava aos cursos da 

Escola de Belas Artes, nos quais estava inscrito e para os quais fora enviado a Madri em 

1898. Alguns ensaios de assinatura, cópias de gravuras de Goya, fragmentos 

arquitetônicos, trechos de paisagens dos arredores da capital espanhola, personagens 

populares, retratos que reaparecerão mais tarde em pinturas, locais que frequentava 

(como o café do Museu do Prado), anotações que apontam o interesse de Picasso pelo 

burlesco, tudo nos remete ao estilo ainda indefinido do jovem artista, à sua busca de 

apreensão e formalização do mundo, à sua conversão em arte.

O Álbum de Marine, de Toulouse Lautrec, por sua vez, reproduz uma série de 

desenhos e aquarelas feitos pelo artista quando tinha apenas 15 anos. O caráter pueril de 

seu interesse por navios e marinheiros americanos, ancorados em Nice em 1879, é

compensado pelo frescor e pela busca da novidade temática. 

Le carnet de Paul Gauguin, de outra parte, mostra como um 

simples livro caixa, no qual o artista de 40 anos devia escrever 

a relação das obras enviadas a marchands como Vollard e a 

receita alcançada, foi perdendo a sua função até se 

transformar num caderno de desenhos, com caricaturas, 

animais, estudos de indumentária bretã e outros fragmentos 

facilmente reconhecíveis em pinturas do período de sua 

segunda estada em Pont Aven, em 1888.

Outro livro de Gauguin, o seu relato de viagem ao 

Taiti, Noa Noa, foi publicado em fac-símile em 1947, ano 

profícuo em edições de livros de artistas. Após a Segunda 

Guerra Mundial, os debates artísticos na Europa giravam em 

torno da retomada crítica dos movimentos modernos. O 

encanto de Gauguin pela naturalidade de um mundo ainda 

não destruído pela civilização, parece servir de consolo a
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^3----- série de símbolos e atributos das personagens representadas, a ponto de 

praticamente desaparecerem num emaranhado de animais, instrumentos, 

frutas, objetos, anjos, florões, fitas. Parecem correlatos gráficos da desordem 

classificatória dos gabinetes de curiosidades, nascidos também do contato 

com a diferença e o exotismo do mundo recém-descoberto.

Nessa tentativa delirante de criação tipográfica manifesta-se, antes 

de tudo, o desejo de sustentar o dado criativo na técnica da impressão. 

Muitos editores, artistas e colecionadores buscaram preservar aquilo que 

parecia escapar da modernidade técnica: as qualidades de unicidade e 

originalidade, típicas dos objetos de arte. Livros manuscritos renovam o 

caráter de obra única, como no caso do Príncipe Perfeito, de 1790, oferecido 

por Francisco Antônio de Novaes Campos a D. |oão, príncipe do Brasil. Com 

sonetos em português, traduzidos de emblemas em latim, acompanhados de 

miniaturas iluminadas por João de Solorzano, enumera as virtudes a seguir e 

os vícios a serem evitados por um príncipe. No primeiro soneto, dedicado a D. 

João, aponta para a superioridade do Império luso nos últimos versos: "Para 

tão grande Rei, pequeno o Mundo".

Príncipe Perfeito.
Emblemas de D. |oão de 
Solorzano. Parafraseados em 
sonetos portuguezes 
offerecidos ao Sereníssimo 
Senhor D. |oão Príncipe do 
Brasil Pello Baxarel Francisco 
Antonio de Novaes Campos. 
Annodel790. 1790. 104 f. 
Em latim. 23,00X18,00 cm.
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PICASSO, Pablo, 1881-1973. Carnet 
Picasso-Madrid, 1898. Barcelona : 
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i europeus desiludidos com a experiência da guerra. Por outro lado, o Cubismo, 

maior legado da arte moderna européia (sobretudo para a arte norte-americana), 

tornou-se objeto privilegiado de revisão histórica. A publicação da obra teórica 

de dois artistas integrantes do movimento, Gleizes e Metzinger, intitulada Du 

Cubisme, atesta esse interesse na sua avaliação crítica. Com gravuras de 

Duchamp, Gleizes, Laurencin, Metzinger, Picabia, Picasso, Villon, Braque, Derain, 

Gris e Léger, o livro busca sistematizar a contribuição variada do cubismo para a 

arte e a história da arte.

1947 é também o ano de publicação de |azz, de Henri Matisse. A reunião 

de texto manuscrito, com imagens líricas e da infância do artista, e colagens, cuja 

relação com a escrita nada possui de ilustrativa, faz desse livro de artista 

acontecimento editorial e artístico. A obra é uma espécie de síntese das artes, 

aproximando literatura, grafismo, pintura, escultura (o procedimento da colagem 

traz em si uma experiência de tridimensionalidade) e música (o jazz que inspira a 

associação rítmica de texto e imagens). Resumo que carrega consigo um certo 

quê de testamento, de formulação do legado da tradição artística moderna 

crise.

se lê: Ce dessin me plait... Se o pintor francês destaca o dado agradável de sua beleza 

clássica e universal, Picasso mostra o seu compromisso com a realidade histórica, em 

cartazes para o 1 e II Congresso Mundial dos partidários da Paz (Paris, 1949; Londres, 

1950), para o Encontro Internacional de Nice para a interdição absoluta da Arma Atômica 

(1950), ou para o Congresso dos Povos pela Paz (Viena, 1952).

Alguns anos mais tarde, já na década de 1970, o livro de arte adquire outro 

sentido. Geralmente parte de estudo histórico ou crítico sobre um artista ou movimento, 

acompanhado de muitas reproduções de obras e fotografias, além de relação de obras, 

dados biográficos do artista e bibliografia. É o que podemos ver no livro Mirógrafias, com 

texto de Ivon Taillandier, abordando parte da obra de Miró: os desenhos, gravuras, livros e 

cartazes, produzidos entre 1932 e 1970. O interesse do autor especifica a atuação de Miró 

como ilustrador e artista gráfico, sobre a qual desenvolve análise histórica.

1
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. Livro de colecionador

Seguindo outra tendência no campo dos livros de arte, as obras editadas por 

sociedades de bibliófilos sustentam a centralidade da confecção refinada e da 

propriedade do encontro do texto com as ilustrações. A Sociedade dos Cem Bibliófilos do 

Brasil, presidida pelo colecionador Raymundo de Castro Maya, chegou a investir na 

importação de prensas manuais e na criação de uma gráfica especial (a Gráfica das Artes), 

capaz de dispensar procedimentos fotomecânicos em favor da composição tipográfica, 

da gravura e do pochoir. Todo esse cuidado era empregado na publicação de livros de 

grandes literatos brasileiros, ilustrados por artistas modernos.

Dos mais de 20 livros publicados pelos Cem Bibliófilos, merece destaque a obra 

de Inglês de Souza, O Rebelde (1952). Nela podemos perceber o rigor com que Iberê 

Camargo, artista convidado a ilustrar as aventuras amazônicas do padre João, enfrenta a 

tarefa ilustrativa. A prosa fria e positivista que caracteriza os contos naturalistas de Inglês 

de Souza ganha o sentido trágico que lhes falta. A ausência de peculiaridades descritivas 

transforma as figuras de Iberê, estilizadas e esquemáticas, em presenças primordiais, que 

manifestam o drama de sua dissolução formal. Iberê não ilustra o texto; completa o 

fatalismo hereditário e social de raiz romântica tema central da obra de Inglês de Souza 

com a experiência trágica do conflito entre homem e mundo.

O cuidado editorial dos livros de bibliófilos requer essa precisão na escolha do 

texto a ser publicado e do artista a ilustrá-lo, tradição que a editora Alumbramento, a partir

Si
TOULOUSE-LAUTREC MONFA, Henri Marie 
Raymond de, 1864-1901. Album de marine. 
Paris : Berggruen & Cie, 1953. 2v., il. color, 
15,3x23,3x2,3cm.
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Alguns anos mais tarde, no início da década de 1950, a revista francesa 

Verve incumbe-se de dar continuidade ao processo de revisão crítica dos 

movimentos artísticos europeus. Publica números especiais dedicados 

grandes mestres da Escola de Paris, da qual Picasso é certamente a figura central. 

A reprodução do caderno de desenhos do artista catalão em 1954 não pretende 

mostrar um pintor jovem, em meio às dúvidas e inquietações típicas de iniciante. 

Ao contrário, apresenta-nos a obra de um artista já consagrado, o guia da nova e 

desiludida geração de artistas do pós-guerra. Suas obras do período tomam para 

si o tema da própria arte, o que vemos em seu Cahier de dessins nas múltiplas 

cenas de pintores e seus modelos, ironicamente portando máscaras.

Semelhante esforço de formulação histórica reaparece no catálogo da 

mostra de cartazes dos mestres da Escola de Paris, realizada em Paris, em 1959. 

Reunindo as grandes personalidades artísticas da modernidade Braque, Chagall, 

Dufy, Léger, Matisse, Miró e Picasso , o livro revela os compromissos estéticos de 

cada um deles. Entre as obras de Matisse, por exemplo, é reproduzido um cartaz 

feito para a sua exposição na galeria Maeght, Paris, no qual ao centro vê-se o 

desenho de mulher segurando folha de papel voltada para o espectador, na qual

aos
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1 No século seguinte, o artista veneziano Giovani Baptista Piranesi vale-se da 

gravura para a publicação de sua série Le Cárcere d'Invenzione, que apresenta em I6 

águas-fortes a visão fantástica do artista sobre o tema da prisão. Elogiado por Charles 

Baudelaire, esse fantástico conjunto de imagens amplia as potencialidades narrativas da 

gravura, menos por acentuar suas possibilidades representativas (que fez da água-forte o 

recurso principal para reprodução de obras ou transposição de desenhos e pinturas para a 

forma impressa do livro) e mais por incorporar uma visão imaginativa do espaço.

Em 1863, a publicação em álbum de 80 águas-fortes da famosa série de gravuras 

de Goya, Los desastres de Ia guerra, indica como o livro e a gravura adquirem centralidade 

no amplo processo de difusão cultural, empreendido no século XIX. Editado pela 

Academia de Belas Artes de San Fernando, Madri, esse livro mostra a força da estrutura 

discursiva do artista setecentista espanhol, que leva a narrativa barroca a seu limite, à sua 

dissolução, identificando história e catástrofe. Considerada como um dos pilares do 

Romantismo, a obra de Goya é apropriada (e até certo ponto pervertida) pelo gosto 

historicista da cultura européia oitocentista.

As modernas técnicas fotográficas, desenvolvidas no alvorecer do século XX, 

acabam por dispensar a gravura de suas funções de reprodução. Artistas modernos, como 

os expressionistas alemães, buscaram ressaltar o potencial expressivo da arte gráfica, 

recorrendo às incisões vigorosas, aos intensos contrastes de branco e preto, ao mesmo 

tempo em que sublinhavam o empenho ético e político do gesto artesanal de gravar a 

matriz e imprimir uma a uma as gravuras. Formado por esse movimento, o artista brasileiro 

Oswaldo Goeldi é considerado um dos responsáveis pela introdução e desenvolvimento 

da arte da gravura moderna no país. No universo estranho e isolado de 

suas obras, a tradição artesanal da xilo funciona como um recurso a mais 

na crítica à modernidade técnica, às grandes cidades, à máquina. Não há, 

porém, nostalgia. A estrutura de sua linguagem é fundamentalmente 

moderna, eticamente envolvida com a tarefa de exibir as sombras do 

mundo atual. A narrativa é fragmentada, como o são seus cenários sem 

horizontes, seus personagens ensimesmados, seus objetos 

humanizados: fragmentos de um Todo perdido ou nunca existido.

No período em que Goeldi dava forma poética aos areais de 

Ipanema, a pescadores, caveiras, mendigos, peixes e guarda-chuvas, 

outro artista moderno brasileiro a se destacar foi Alberto da Veiga 

Guignard. A série Paixão de Cristo afirma o sentido lírico e singelo de suas

dos anos 70, esmera-se em continuar no Brasil. A publicação de 

Amor, amores de Carlos Drummond de Andrade, recebeu desenhos 

do arquiteto e artista Carlos Leão. Suas linhas graciosas, a sutileza 

com que delineiam os corpos femininos, manifestam o afeto e o 

respeito com relação à delicadeza dos poemas de amor. Carlos Leão 

parece saber que um traço mais duro, uma linha firme demais, podia 

fazê-lo perder o tom certo na tradução visual do fluxo poético de 

Drummond. Seus desenhos mostram-se perfeitas ilustrações do 

"arabesco em forma de mulher" e de seu balanço, assim descrito 

pelo poeta mineiro: "Onde fica o movimento, nasce/ espontânea a 

parábola,/ e um círculo, um seio, uma enseada/ fazem fluir, 

ininterruptamente,/a modulação da linha."

Na Itália, o Club dei Bibliofili Amici di Franco Maria Ricci 

produziu algumas obras de grande interesse por inverter a direção 

tradicional da ilustração. No lugar de partir de um texto, o livro parte 

de um conjunto de obras artísticas, para as quais os escritores criam 

um texto erudito e poético. Numa delas, o celebrado literato italiano 

ítalo Calvino inventa uma história a partir das cartas de baralho 

iluminadas por Bonifácio Bembo para o duque de Milão, no século 

XV Noutra, Roland Barthes é desafiado a utilizar seus conhecimentos 

linguísticos e semiológicos na produção de um texto sobre os desenhos de mulheres de 

Erté, conformando letras do alfabeto, números, ou simplesmente apresentando suas 

vestimentas elaboradas, de visível influência art-decó.
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BARTHES, Roland, I915-1980. Erté (Romain de 
Tirtoff). Parma : F.M.Rici, 1970. 189p„ 81 est. mont. col., 
35,5x24x2cm (I segni dell'uomo, 10)
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Narrativas modernas
Se a íntima relação entre texto e ilustração, entre técnicas de impressão e 

gravuras, serve para destacar a dimensão artística do livro, enfatiza também a narratividade 

das obras gráficas. Na série Misérias e tristezas da guerra, desenhada por Jacques Callot e 

publicada em 1633, 17 gravuras, precedidas de um frontispício, mostram os resultados 

negativos provocados pelas batalhas, com legendas em versos. A função didática da série 

desvela seu destino público, para o que a narrativa deve auxiliar na difusão de preceitos 

morais e na defesa do absolutismo francês, de um rei "pleno de reconhecimento,/ que pune 

os maus e aos bons recompensa".
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% primordialmente pela habilidade e refinamento técnico, conduziu-o à atuação destacada 

como professor de gravura e desenho, além de ilustrador de livros, revistas e jornais. 

Lecionou no Liceu de Artes e Ofícios, na Fundação Getúlio Vargas e na Biblioteca Nacional, 

numa época em que esta instituição oferecia cursos de artes.

A função didática da Biblioteca Nacional não se limita, porém, aos cursos, 

conferências ou exposições que realiza, nem mesmo aos livros e revistas que edita. Ela 

começa e se institui no próprio edifício construído para abrigar o acervo originário da antiga 

Biblioteca Real. O ecletismo historicista do projeto arquitetônico, aliado às pinturas dos 

painéis de Eliseu Visconti e Modesto Brocos, transforma o imponente prédio, situado 

simbolicamente ao final da moderna avenida Central, em espaço didático, a citar e instituir 

valores cívicos.
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Goya y Lucientes, Francisco losé d 
1746-1828. Os estudos de Visconti e Brocos para os painéis decorativos da Biblioteca Nacional 

valem-se de uma estrutura acadêmica, aliada a referências à pintura fin-de-siècle francesa 

com seu orgulho pelas pinceladas mais livres, pelas manchas, pelo tonalismo , para atualizar 

no quadro da cidade moderna, valores culturais tradicionais. Aí a narrativa adquire a sua face 

monumental, valendo-se da erudição e da tradição, do recurso a alegorias, símbolos,

Los desastres de la guerr 
Madrid : R'Academia de Nobles Artes c 
San Fernando, 1863.25x35x3 cmri
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religiosas. No lugar da erudição teológica ou da ascensão extática, uma 

religiosidade popular, profundamente humilde e piedosa, transparece em suas figuras 

esquemáticas de Cristo. A técnica da gravura contribui, aí, para evocação desse sentido 

lírico comum, ordinário, a exigir a refundação narrativa cotidiana.

Lirismo e singeleza são também as características poéticas de )osé Pancetti, 

artista que integra o grupo Bernardelli, a partir dos anos 30. Seus desenhos nos mostram, 

no trato com a figura humana (e mais especificamente com a criança), a mesma redução 

pictórica do motivo, comum a suas marinhas. O redondo do rosto, a forma simplificada do 

tronco, alguns detalhes quase anedóticos eis a narrativa de Pancetti. A pequena 

personalidade de cada fragmento de traço, de cada elemento formalizado, requer a 

própria experiência da narrativa, pois nos faz presas da sensibilidade, eternamente 

refazendo aquele vínculo afetivo com o mundo, aquela vivência particular, plena da 

dignidade e do orgulho das coisas que merecem ser narradas.

cenas

referências históricas, citações 

literárias, em favor de um discurso 

engajado na construção e defesa de um 

modelo de História. Se hoje já não 

preenchemos com esse sentido cívico 

os espaços físicos da Biblioteca 

Nacional é porque, em alguma medida, 

os livros e objetos de seu acervo 

acrescentaram à história original da 

casa várias outras histórias, vários

Visconti, Eliseu, 1866-1944. Estudos dos 
painéis da BN 11910?|.

Desenho (pastel) - Progresso

A arte na Biblioteca Nacional

Carlos Oswald, artista nascido na Itália, notabilizou-se, no Brasil como mestre de 

toda uma geração de gravadores que inclui Fayga Ostrower, Poty, Henrique Oswald, entre 

outros. Sua linguagem capaz de articular formas modernas e gosto tradicional, marcada

t
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I Livro de horas. Séc. XV. 31 f.
Em latim. Letra gótica. Em pergaminho. 18,0 X 13,0 cm. 
(encadernação). Miniaturas, capitais ornamentadas, vinhetas, 
florões e cercaduras crisografadas. Adquirido em fins do séc. XIX. 
Catálogo de Exposição de Pergaminhos Iluminados e Documen
tos Preciosos, n° 12.
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Liber de Contemptu Mundi. Século XV 1 14 f.
Em português. Letra gótica do séc. XV Pergaminho. 21,0 X 
14,5 cm. Autoria atribuída a Isac, o Sírio, bispo de Nínive. 
Capitais ornamentadas crisografadas. Molduras iluminadas; 
largas iniciais em ouro e a cores, outras em vermelho e azul. 
Catálogo de Exposição de Pergaminhos Iluminados e Docu
mentos Preciosos, n° 20.

Saltério e livro de horas. Séc. XV-XVI. 199 f.
Em latim. 22,50 X 15,00 cm.
Letra gótica a três cores. Duas grandes iniciais: B e T, no 
começo de cada um dos livros, iluminadas a ouro e a cores. 
Uma miniatura no interior de cada inicial.
Adquirido no século XIX. Catálogo de Exposição de 
Pergaminhos Iluminados e Documentos Preciosos, n° 14.
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Bíblia de Mogúncia. lohann Fust e 
Schoeffer. 1462. 2 vo].: pergaminho, 
42x30x8cm.

Esta é a mais antiga obra impress 
existente na Biblioteca Nacional. Esta 
edição recebeu a denominação vulgar 
consagrada de "Bíblia de Mogúncia", terr 
impreciso uma vez que nesta cidade 
foram publicadas outras edições do Livr 
Sagrado, inclusive por Johann Fust e Pet 
Schoeffer. O texto é impresso em duas 
colunas de 48 linhas por páginafexceto 
uma página do começo do livro de Oséií 
que tem 47), o que lhe valeu a denomine 
ção de Bíblia de 48 linhas para diferei 
la de outra, com 46 linhas, também 
impressa por Schoeffer. A Biblioteca 
Nacional tem dois exemplares em perga
minho desta Bíblia. Ao que tudo indica, h 
pelo menos outros sessenta remanescei 
tes, sendo que alguns tirados em papel. C 
texto é preto e vermelho, com as capitais 
iniciais em vermelho ou azul.A Bíblia de 
Mogúncia foi publicada na mesma cidade 
que Gutenberg inventou a imprensa com 
tipos móveis, uns doza anos depois dest 
memorável feito.

A Bíblia de Mogúncia tem particuU 
ridades como a de ser a primeira proposi- 
tadamente em dois volumes, e a de seri 
primeiro livro impresso contendo a marc« 
do impressor, a qual aparece no colofão. 
além da indicação de lugar, data e autor»

/

8
-

I
\
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Sanchez de Arevalo, Rodrigo. Speculum Humanae Vitae. Roma: Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz, 
1468. 23,5x18x3cm

Os impressores Konrad Sweynheym e Arnold Pannartz introduziram a imprensa na Itália, vindos da 
Mogúncia. Inicialmente imprimiram no Mosteiro de Subiaco e depois em Roma, onde trabalharam juntos 
até 1474. Suas tiragens eram em torno de 300 exemplares. Este é um dos três primeiros livros editados 
naquela cidade, sendo o mais antigo incunábulo do acervo da Biblioteca Nacional depois da Bíblia de 
Mogúncia. Neste exemplar, a inicial da Epístola dedicatória recebeu iluminação em azul, vermelho, verde e 
ouro, e ocorreram ainda dezenas de desenhos e notas marginais escritas em latim, em caligrafia miúda do 
século XV

I da impressão.
O acabamento dos exemplares

Biblioteca Nacional é manual. Possue 
letras capitais e iniciais manuscritas, 
individualizando cada folha, tendo ^ 
portanto cada uma sua decoração Pr°FI Lr"

42 43



4

I

3
'£*. tu»

*v"'"v\* Y'A’*
: Rctctmu uorn^itm

.j/Ws
* , -um tomtnc wt------ ----

8 V jV
, tjis tu e et eudttcm tmíuerfò

b'«s •

‘■s*i « f % cM!v r ■

ttuB ttoit oDcútmtnuô feD òa
V.. (0ANGELI POLITIANI EPISTOLARVM LIB.PRIMVS. 

I/Angelus Politianus' Petro Mediei fuo- S. D■

f f *'*svjíôwam uútmtu tu o crfôcttotí
y 0 A*f t

uoctmiau 
"■fwf í* í mz ; ! ' ffi r . J

, «ttn fòmntmni muín tufttuetn 
!vv-.\svÁ Al.
mtfcnçminc
_ a B s a

C H f??/ ^\$>(GISTí MECVM Stepenumero Magnaní/
í|| me Petre Medices,ut colligerem meas epifto* 
:Jj| Ias,& in uolumen redaótas publicarem.ColIe 

gi,ne non in oíbus obfequerer tibi, quo func 
2|! in un o,fpes o mnes,opeíq; mea: fita:, Ncq; col- 
; J! legi tamen uniuerfas,id enim laborioflus,q Si 

bylla; folia- Non fcripferam uidelicec ad hoc, 
« ut í unum corpus referrétur/ed ad ufum pra: 
M fentem dunraxat,oblatis argumentis.no qua:> 

Íitis-Tra nec exempla mihi retinui, nifi quarundam.puto minus feli/ 
cium.qua: dia iam cii blattis & cineisrixabacnr- Verútamen,ut inflar 
uoIüminisefíiccrem,nonullaseciam miflasadme/eda'doeflis dunta 
xat,inferni,qux marcencc quafi ftomachum lectoris excitarent-Eftau 
tem omníno ftilusepiflola^ mearum,ipfe ftbi difpar,Quo noíemul 
tum quoq; fdo reprehendar. Nam nec eadem mihi femper uoluntas, 
necidemcuiq; uel perfons,ueI matéria: cógruebat-Nondeeruntergo 
quidicant,ubi tarn uariasepíftolaslegerinc (fiqui modo Iegerint) ite 
ram me Mifcelíanea,non epifloIascompofaifle-Sed inter dmeríasopi 
nione.s,& prxcipientiu de epiftoIis,& epiftolas feribentiú, fperauí fore 
,pfeâ:o,necubi mihi patrociniam deeflet.Occurret aliqais forfan,qui 
Ctceronianasefleneget,huicego dicá (nec fine au&ore tamen) in epi 
ftolarirtilo íilendaprorfuseflede Cicerone- Rurfus aliushoc ipfam 
culpabit.quod íemaler Cicerone, fed refpondebo, nihil mihi eífe ma 
gis in aotis.q at uel ambram Ciceronisaflequar-Optaret alius,ut ora- 
torem Plinium fapere,quodhums&maturitas,&difciplinaIaudatur. 
Ego cotra totuillad afpernari medica Plinii fleeul um,Sed & fipliniu 
cuiq redolebo,tuebor itame.quod Sidonius ApoIIinaris,nó omnino 
peflimus audor,palma Plinio tribuit in epiftoIis.Symmachum ficui 
referreuidebor,ndpudebit,uccuius&breuitasceIebretur,& rotundi/ 
tas.Ab''(7-rurfus a' Symmacho fi ci i credar, negabo mihi ficcitatc pia 
cere.Lonj, oresquxdamdiceatnrepiftola^talesPÍato fcripfir,Ariftotc 
Ies,T ucyaides,CiceroDicentar alia: contra nimis breues,obicií tunc 
ego Dionem.Brutum, A políonium, Marcu,Philoftratum, Alçiphro 
ncm,íuIianum,Lybanium,Syrnmachum,fed & Lucianum,qué falfo 
PhrT im aulgo putant.Damnabitaliusmc.quodarguméta non fint
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POLIZIANO, Agnolo Ambrogini, dito. 
Omnia opera. Veneza : Aldus 
Manutius, 1498.

Edição princeps das obras 
completas de Poliziano, que se 
notabilizou como um dos grandes 
humanistas florentinos, distinguindo- 
se entre os acadêmicos neo-platôni
cos. Foi tutor dos filhos de Lorenzo 
de Mediei. Poliziano influenciou o 
ambiente português de seu tempo, 
tendo inclusive mantido 
correspondência com D.João II. Sua 
Omnia opera foi editada em tipos 
aldmos, em latim e grego. Apresenta 

iversas capitulares em azul ou 
vermelho, além de uma inicial rica- 
ffiente decorada a ouro. Foi nessa 
obra que Aldo Manuzio utUjB 
hebreuspela primeira

\

i

Mendonça, Salvador de (Coleção), lntroito do Domingo da 
Quinquagésima Gradual, c.1490.
Em latim. 14,5 X 9,5 cm.
Este códice musical provém de algum convento franciscano, além de 
contar com ex-libris em alemão de irmã clarissa de um convento de 
Bamberg (c. 1692). Escrito em três cores, em letra gótica, contém um 
grande número de notas marginais que assinalam, em alemão, as 
festividades a que correspondem os vários cânticos, uma vez que o texto 
original é em latim.

zou tipos
vez.

I
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Os Hfeys fujaõ do vicio d’ Avareza. 

VERSÃO.

Ju Avaros Prilicipes.

4
l x SONETO..

De q. vos ferve o corpo efiav jazendo,
Avaro Cezar fobte montes de oiro,
Se aífnn mefmo inculcaes voffo dcldotvo. 
Aquantos neffa içaó vos íb.o vendo?

Se oflentaes.q. vos vejaó. revolvendo. 
Servindo de aõreo leito effe thezoiro. 
Temei fe torne em fogo ^ oh trifte a goivo.
E ni q". venhací defpois a eftar ardendo.

EM B LEMA XXXIX.

Omd rccubas Csjàr nummonm nixus accrvis) 
^ Aanus adnauitm Uíha.aetrous nit.
Ei //cr! ;náermias confias undiijiu meeis, 

Fuúâtnfi nefçis, fimperegnus tris.
3

De q.vos ferve mais. ter fem deftino.
Hum thez-oivo fobre outro amontoado, 
Se tellos fem dar-lhe uzo.he dezalinol

Qxiando de montes de oito snda cercado. 
Sereis fem defpender, como imagino. 
Em ioda a vida pobre, e defgracado.

Príncipe Perfeito. Emblemas de D. |oão de Solorzano. Parafraseados em 
sonetos portuguezes offerecidos ao Sereníssimo Senhor D. loão Principe 
do Brasil Pello Baxarel Francisco Antonio de Novaes Campos. Anno de 
1790. 1790. 104 f. Em latim. 23,00 X 18,00 cm.

Letra em caracteres de imprensa. Contém 100 emblemas em latim, 
com a respectiva tradução em frente. Cada emblema é ornado no alto com 
uma miniatura e cada soneto é titulado pelo tradutor. Abrem o códice três 
sonetos dedicados ao príncipe D. João; o segundo, escrito a ouro.

Catálogo da Exposição de Pergaminhos Iluminados e Documentos 
Preciosos, n°45. Acervo proveniente da Real Biblioteca.

•s

5

i
Bry, Theodor de. Nova alphati effictio historiis ad singulas literas

. correspond-etibus et toreumate Bryanaeo artificiose in aes incisis
illustrata...Francofurti ad Moenum : s.ed., 1595.

Em latim e alemão com tipos latinos e góticos respectiva
mente. Gravuras em buril assinadas na chapa. Encadernação feita
porM.Lortic.

A arte de escrever letras sofre novos estímulos com a
invenção dos tipos móveis. As letras iluminadas com cenas em

RODRIGUES, loão Barbosa, 1842-1909. Sertum palmarum 
brasiliensum... Bruxelles.lmprimerie typographique veuve 
Monnom, 1903. (V 1,91 pranchas color., front. ret.; V 2, 83 
pranchas color.; 62,5x45cm)

miniaturas enfrentam novas necessidades de comunicação,
possibilidades estruturais e limitações técnicas. A letra de Theodor
de Bry é uma estrutura que sustente os elementos decorativos e
simbólicos. Este M. de Moisés é povoado por mitos e homens,
portanto seus símbolos, como o profeta e as Tábuas da Lei.
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I Livros de artista

O livro de artista pode ser conceituado a partir de uma vertente 
baseada, num primeiro momento, na interação entre arte e literatura e' ü 
termina por abranger livros ilustrados, livros-objetos, livros únicos enr a I 
nações artísticas. O livro de artista, constitui um veículo para idéias de ® 
uma forma de arte em si, apresentando pouca ou nenhuma relação com i 
monografias, os livros-museu imaginário, as edições de luxo (que muitosl 
artistas costumam fazerem colaboração com escritores e poetas), osálM 
de gravura, de reproduções, etc. J,i

1M

I
1

S

I

I

Gleizes, Albert, 1881-1953.
Du cubisme. Paris : Compagnie 
Française des Arts Graphiques, 1947. 
79p. , 28x22,5x3,3cm

Dante Alighieri, 1265-1321. La Divina Comedia. Imagini di Amos 
Nattini. Milano: A. Nattini, cl923.(Istituto Nazionale Dantesco,
1941) 3 v., il.color., 84,5x68,5x7 cm
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I* Huyghe, René, 1906-1997. Le carnet de Paul 
Gauguin. Paris : Quatre chemins-Editert, 1952. 2v„ 
il„ 17x1 1,2x1,5cm. O vol.2 é um fac-símile da 
caderneta de Gauguin.

F1

Gauguin, Paul, 1848-1903. Noa noa : voyage à Tahiti. 
Stockholm : V Pettersons Bokindustriaktibolag, 1947. 204p., iL 
31,5x24,5x2,5cm
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Toulouse-Lautrec Monfa, Henri Marie Raymond 
de, 1864-1901. Album de marine. Paris : 
Berggruen & Cie, 1953. 2v„ il. color, 15,3x23,3x 
2,3cm. O vol. 2 é um fac-símile da caderneta de 
Toulouse-Lautrec.

<
I
i

t

P1CASSO, Pablo, 1881-1973. Suite de 100 dessins
de Picasso, 28 novembre 1953 au fevrier 1954.
Verve, 1954. 212p., 36,2x27,2x2,5cm

53
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Ve ^ ve // mazzo visconteo di 

Bergarno e New York
33-3v

I

>
h- ir.
M

i•i L Aíi

'í‘# ■

.ÉDITIONS VERVE - PARIS mN$
\(Vi

t \«
Ifnl
di ítalo Calvino

AAAAAAAAAAA*A*
ranço Maria Ricci editore

AFFICHES ORIGINALES
DE^ARI S

I

I
l-

r
Mourlot, Fernand. Les affiches originales des maitres de 
1'Ecole des Paris : Braque, Chagall, Duby, Léger, Matisse, Miró, 
Picasso. MonteCarlo : A.Sauret, 1959. 246p., 102 est., 
32,5x25x3cm.

Tarocchi: il mazzo visconteo di Bergamo e New York. Parma : F.M.Ricci, 1969. 
165p., il.color, 35,5x24x2cm. (1 segni dell'uomo, 6) Com texto de ítalo 
Calvino. II castello dei destini incrociati.
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testo di Roland Barthes
*************** 

Franco Maria Ricci editore

Barthes, Roland, 1915-1980. Erté 
(Romain de Tirtoff). Parma : F.M.Rici,
1970. 189p„ 81 est. mont. col., 
35,5x24x2cm (I segni dell'uomo, 10)
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Picasso, Pablo, 1881-1973. Carnet Picasso-Madrid, 1898. Barcelon; 
G.Gili, 1976. 2v„il. 11,3x17,7x2,5cm. O vol. 2 e um fac-símile da 
caderneta de Picasso.

Matisse, Henri, 1869-1954. Jazz. Paris : Tériade 
Éditeur, cl947. 156p„ 20 est.au pochoir, 
42,5x32,5x4cm
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Os Cem Bibliófilos do Brasil

Fundada em 1943, a Sociedade Os Cem Bibliófilos do Brasil 
editou 23 obras de literatura brasileira, ilustradas por 
grandes nomes de nossas artes plásticas. Além dos cem 
exemplares dos sócios, Castro Maya editava um número 
especial com os originais das ilustrações. Muitas matrizes, 
após serem inutilizadas para futuras publicações, foram 
arrematadas por ele nos leilões da Sociedade.
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O '■ADEUS1’ DE THEREZA
Eram duas horas da tarde,

§§|F e eu me banhava nas aguas te- 
g’'pidas do rio, quando julguei ouvir 

barulho de remos e sons de vozes 

estranhas. Posto já houvesse esque- 
cido o incidente da conferência entre o 

WW' mulato e o tapuyo, que se dera alguns dias an
tes, uma viva desconfiança me assaltou. Puz-me attento 

e conheci que alguma canôa se approximava do porto. 
Não tardou muito que não visse, tomado de espanto,

A vez primeira que eu fitei Thereza,
Como as plantas que arrasta a correnteza, 
A walsa nos levou 
E amámos juntos... E depois na sala 
"Adeus" eu disse-lhe a tremer coa fala ..

E ella, córando. murmurou-me: “adeus."

gil seus...

V/ V- .M 1 Uma noite... entreabriu-sc um reposteiro... 
E da alcova sahia um cavallciro 
Inda beijando uma mulher 
Era eu ... Era a pallida Thereza !
“Adeus" lhe disse conservando-a presa...

E ella entre beijos murnnirou-mc: "adeus."

mm
veus...ütr'u

4‘
:
;
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Souza, Herculano Marcos Inglez de, 1853-1918. O 
Rebelde. Rio de laneiro: Cem Bibliófilos do Brasil, 1952.

(Tiragem de 119 exemplares; exemplar letra E 
impresso para a BN; Livro inconsutil; 33,5x26cm)

Alves, Antônio de Castro, 1847-1871. 
Espumas Flutuantes... Rio de laneiro : Cem 
Bibliófilos do Brasil, 1944-45. (Ilustrações 
de Santa Rosa; Livro inconsutil; 32x24,5cm)
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Estes cágados tem as mSos, pés, pernas, pescoço e cabeça, 
cheios de verrugas tamanhas, como chicharos, muito verme
lhas. e agudas nas pontas; estes põem infinidade de ovos, de 
que nascem em terra húmida, onde criam debaixodearvoredo. 
mantem-se de frutas, que cahem pelo chao; e metidos em 
casa comem tudo quanto acham pelo cháo; cuja carne í muito 
gorda, saborosa e sadia para doentes.

^ t W1 ^ W
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Sousa, Gabriel Soares de, ca. 1540-1591. Bestiario. Trechos do tratado 
discritivo do Brasil em 1857. Gravado sobre madeira de Marcello Grassmann. 
Rio de Janeiro : Cem Bibliófilos do Brasil, 1958. (Exemplar letra E impresso 
para a BN; Livro inconsutil; 33x25,5cm)
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Rego, José Lins do, 1909-1957. Menino Engenho. Gravuras de Portinari. 
fto de Janeiro : Cem Bibliófilos do Brasil, 1959. (Exemplar letra E impresso 
para a BN; Livro inconsutil; 37x29,5cm)

Andrade, Mário de, 1893-1945. Macunaíma o herói sem nenhum caráter. 
Aguas Fortes de Carybé. Rio de laneiro : Cem Bibliófilos do Brasil, 1957. 
(Exemplar letra E impresso para a BN; Livro inconsutil; 39x29cm)
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Alumbramento

..."Editora de livros de pequena tiragem e extremo apuro gráfico, existe há 10 anos no Rio de 
laneiro, sob a responsabilidade de dois loucos mansos, Salvador Monteiro e Leonel Kaz, 
que remando contra a maré cultivam e incentivam a sensualidade e a espiritualidade da 
"arte de imprimissão" tal como se praticava há séculos, na melhor tradição de 
ofício."...Carlos Drumond de Andrade (in: lornal do Brasil, 29.06.78).

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

AMOR, AMORES

■

Desenhos de CARLOS LEÃO

EDIÇÕES ALUMBRAMENTO
«975Poemas de Manuel Bandeira

Gravuras de Aldemir Martins
Cem Bibliófilos do Brasil

Andrade, Carlos Drummond de, 1902-1987. 
Arnor' arnores. Desenhos de Carlos Leão. Rio de 
aneiro : Alumbramentos, 1975.

lEdição limitada de 423 exemplares; A BN 
1 no. 395 assinado pelo autor e ilustrador;Possui o u

36x26,5cm)

4

Bandeira, Manuel, 1886-1968.
Alumbramentos. Desenhos de Aldemir Martins, Darei Valença, 
Enrico Bianco e Marcello Grassmann. Desenho de Carlos Leão 
na capa e no frontispício. Rio de Janeiro : Ed. Alumbramentos, 
1979. (Acompanha um disco em bolso e quatro estampas 
montadas; exemplar n. XII; 36,5x27,5cm)

Bandeira, Manuel, 1886-1968. Pasargada. Poemas de Manuel 
Bandeira, gravuras de Aldemir Martins. Rio de Janeiro, Cem 
Bibliófilos do Brasil, 1960. (Exemplar letra E impresso para a BN; 
Livro inconsutil; 29x23cm)
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Dürer, Albrecht, 1471-1 528.

i

As quatro feiticeiras, 1497, buril, 19,1 x 12,7cm

=
■

A virgem ao pé da muralha, 1514, buril, 15 x 10,3cm As armas com a caveira, 1503, buril, 22,5 x 16, lcmcm
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Desenhos italianos
Os desenhos italianos que figuram na coleção da Fundação Biblioteca Nacional foram 
comprados em 1818, do arquiteto português )osé Costa e Silva, que, por sua vez, os 
adquiriu, provavelmente, na cidade de Bolonha, em 1795, ano em que foi recebido como 
membro da Academia Clementina do Istituto delle Scienze e delle Belle Arti. A escolha de 
Costa e Silva recaiu nos artistas mais consagrados da época, que denotavam a influência 
das tendências vindas do Renascimento e dominantes na arte italiana nos séculos 
seguintes. Tais desenhos são, na sua quase totalidade, da escola bolonhesa, destacando- 
se os desenhos de Carraci, de seus discípulos e dos que sofreram suas influências.

'

Cignani, Cario, 1628-1719. Nu, sangüínea,
49x38cm

Graziani, Ercole, 1688-1765. Cabeça de 
mulher, crayon e pastel, 30x21,5cm

i

Tibaldi, Pellegrino, 1527-1596. Obra frente 
e verso: 1. Hércules 2. Cerere. bico de pena 
e aguada, 19,5x1 l,7cm

i

5

:

J*3*-Cario
nusentad , 1628-1719. Estudo de 

°. sangüínea, 36,5x27cm
Gennari, Cesare, 1637-1688. O homem que lê, 
sangüínea e aguada, 21x29,2cm

Tibaldi, Pellegrino, 1527-1596. 
Mercúrio, bico de pena e aguada, 
19,9x1 l,9cm

Tiarini, Alessandro, 1577-1668.
Cabeça de jovem, sangüínea, 31,2x22,9cm
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Callot, Jacques, 1592-1635.
t
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Da série "Les miseres et les mal-hevrs de la guerre."-1633 - medida 7,8x18,9cm

Saque e incêndio de uma aldeia "Ceux que Mars entretient de 
ses actes meschants..."

0 roubo nas estradas reais "A 1'escart des forests, et des Iieux
solitaires..."

mênsmmz;.
O alistamento da tropa "Ce metal que Pluton dans ses veines encerre..."
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A batalha "Quelques rudes que soient les atteintes de Mars..."

uriL

A prisão dos malfeitores Apres plusieurs excez, indignement commis..."
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A desforra dos camponios "Apres plusieurs degast par les soldats commis..."

|

O suplício da polé "Ce n'est pas sans raison que les grands Cappitaines...'

..tW:
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íSs2ü A fogueira Ces ennemisdu Ciei qui pechent mille fois..."0suplício da roda "L'oieI tousiours surueillant de la divine Astrèe..."
;

m

mm yrS i 7
».V'

- .-Sèto

ftfer Zí~f _____, ______ - - , - - toiüsr- »'l453a.

O arcabuzaço "Ceux qui pourobeira leur mauuais Genie. O suplício da forca "A la fin ces voleurs infames et perdus
:

:

O roubo "Ces courages brutaux dans les hosteleries...'
O saque "Voyla les beaux exploits de ces coeurs inhumains...
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O hospital "Voyez que c'est du monde et combien de hazars..."
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A distribuição das recompensas "Cet exemple d'un Chef plein de reconnoissance..."

i

Piranesi, Giovani Baptista, 1720-1778. Le Cárcere d'Invenzione. 16 gravuras medida 72,8x53 cm reg. 146.304-1952-aa. 
Frontespizio 54,7x41,7 cm

Os mendigos e os moribundos Que du pauure soldat deplorable est Ia chanc
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Visconti, Eliseu, 1866-1944. Estudos dos
painéis da BN 11910?|. 2 desenhos (pastel)
Progresso 61,5x42cm, Solidariedade Humana
59,9x29,9cm

MADRI D
8 03í

Goya y Lucientes, Francisco 
José de, 1746-1828. Los 
desastres de la guerra. Madrid : 
R'Academia de Nobles Artes de 
San Fernando, 1863.80 
gravuras em água-forte, 
medida 25x35x3 cm !
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Oswald, Carlos, 1882-1969
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Brocos, Modesto, 1852-1936. Estudo dos painéis da BN (Observação e Imaginação) 11910?| 2 desenhos (aquarela)
Cabeça de Cristo. 1915, ponta-seca, 27,4x 19,8
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Tocando Debussy. 1915, água-forte, 20x27,5

Brasileira vestida de japonesa, s.d. água-forte e água-tinta, 27,5x20

Brincando com a chama. 1915, água-tinta e ponta-seca, 
28x19,7

•' A

Maria e Sta. Isabel. 1915, ponta- 
seca 19,5x28

A pequena palmeira. 1909, água-forte, 21,2x 10
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Ponte Vecchio (Firenze). 1910, água-forte, 
21,5x33,8

Auto-retrato, s.d., verniz brando, 19,9x13,3

Poeta. 1915, ponta-seca, 
19,6x13,7

Sonho. 1912, ponta-seca, 12,5x12,5
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Casa dos mortos, xilogravura, 14x i 9 cm

A**"**

? 1 Velha mangueira, xilogravura, 28,5x32 cm

Notivago, xilogravura, 21 x 14 cm

tCZè.'» tj-p 3*'/vn 4/
í

Briga, xilogravura, 16,5x11,5 cm

7
Paisagem urbana, xilogravura, 32,3x23,5 cm

Pescadores, xilogravura, 14x22,1 cm Sentinela, xilogravura, 16,6x 15,8 cm
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fGuinard, Alberto da Veiga, 1896-1962. Série "Paixão de Cristo". 1930

i
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Christo rodeado de três madonas, 1 lx7cm.
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Christo e duas madonas, llx7cm.
Último momento. 1930, 1 lx7cm.

Beijo de Judas, 1 lx7cm.
EcceHomo, 1 lx7cm.
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Pancetti, losé, 1905-1958.

[Criança], 1943, crayon e aquarela, 
32,2x23,2cm

|Duascrianças]. 1944, sépia eaquarela, 23x16,5cm

(Vela branca]. 1945, crayon, 31,9x21,9cm

|Maternidade|. s.d. sépia eaquarela, 32,4x23cm

‘
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Praça da Alfândega, s/n°
Centro - Porto Alegre - RS

CEP 090010-000
TEL (0-51)227.2311

VISITAÇAO:
terças a domingos,

das 10h às 19h

M R G S

MUSEU DE ARTE
DO RIO GRANDE DO SUL

ADO MALAGOLI
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