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Receptáculos para corações imperfeitos 

A experiência de Alexandra Eckert

"Uma exposição é uma experiência e depois dela o artista 
é uma pessoa muito diferente. Ele avança-assim como a obra.”

Louise Bourgois

Alexandra Eckert lança-se em uma experiência: projeta uma instalação, realiza uma exposição. Desde o primeiro ato, 
outras atitudes definem mudanças de pontos de vista, no que diz respeito às formas de abordagem de seu trabalho que 
vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos treze anos.

Aqui, nos interessaremos pelos números, por uma certa matemática, pelas cifras, pelos acréscimos e subtrações de 
elementos que compõem sua produção atual. Porque eliminações impuseram-se. Foi necessário um abandono 
provisório de métodos de trabalho já conhecidos para que ela alcançasse a rasura-da linha limítrofe entre uma-e_outra . 
categoria até então defendida pela artista: gravura e cerâmica. Além disso, uma infinita paciência quando o projeto 
oeroetuou-se enquanto tal por mais de dois anos de pesquisa.

Abertura: 23 de agosto - 19h - Salas Negras do MARGS 

24 de agosto a 13 de setembro de 2002

Praça da Alfândega s/n° - Porto Alegre - RS - Brasil
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Receptáculos para corações imperfeitos 

A experiência de Alexandra Eckert

"Uma exposição é uma experiência e depois dela o artista 
é uma pessoa muito diferente. Ele avança-assim como a obra."

Louise Bourgois

Alexandra Eckert lança-se em uma experiência: projeta uma instalação, realiza uma exposição. Desde o primeiro ato, 
outras atitudes definem mudanças de pontos de vista, no que diz respeito às formas de abordagem de seu trabalho que 
vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos treze anos.

Aqui, nos interessaremos pelos números, por uma certa matemática, pelas cifras, pelos acréscimos e subtrações de 
elementos que compõem sua produção atual. Porque eliminações impuseram-se. Foi necessário um abandono 
provisófio-de métodos de-trabalho já.conhecidos para que ela alcançasse a rasura-da linha -limítrofe..entre..uma_e.outra _ 
categoria até então defendida pela artista: gravura e cerâmica. Além disso, uma infinita paciência quando o projeto 
perpetuou-se enquanto tal por mais de dois anos de pesquisa.

"Quero fazer livros", disse-me Alexandra Eckert no início de sua pesquisa, que agora apresenta nesta exposição. Não falou 
"Quero escrever livros"ou "Quero desenhar livros". Nenhuma possibilidade de representação. O objeto livro particulariza-se em 
sua experiência. Tudo isso, a partir de um livro de cabeceira. "Um livro preto estava aberto sobre a mesa da cabeceira e nele um idioma 
desconhecido. Eu tinha seis anos quando o encontrei no quarto de minha avó materna"*. Em alemão, com letras góticas. Como uma 
cena primordial. Heranças femininas. Cadeia hereditária. Escorrimentos do tempo resguardados em frágeis moldes de 
gesso. Alexandra usa massa líquida para preencher o ôco. Coração órgão. Coração grão.

Quatro mesas. Oito cadeiras. Cinco livros vermelhos. Três azuis. Cinco com capa marfim, todas em veludo. Uma faca de 
corte. E quantas páginas viradas nesta experiência que parece propor a ligação entre pontos?
A mesa e o livro 
O livro e o leitor/espectador 
A estante e o livro 
A página e o abismo 
O coração e a vertigem 
O papel e a cerâmica 
Um lado e outro da página 
O furo e o avesso do furo

E quem falou em faca de corte?

Cada livro constitui-se de uma soma de infinitas espessuras. O desenho em negativo impõe-se na textura do vazio. A cor 
da página tem o tom da areia. Alexandra conhece a terra, faz cerâmica. Cada grão importa tanto quanto a superfície que, 
em aglomeração, configura.

São finas as páginas do livro de areia de Jorge Luis Borges. Depois de lida, uma página nunca mais poderá ser 
reencontrada, pois cada uma delas ainda parece recriar-se na experiência da leitura. Assim percebo os livros de 
Alexandra, na perspectiva de interação entre a obra, o espaço e o olhar/gesto do espectador. A repetição do ato de virar 
página nos faz ver a impossibilidade de manutenção do livro como objeto inteiro. Que seja um livro de cabeceira ou de 
biblioteca particular. Receptáculos para corações imperfeitos. Página de resto. Livro vivo. Página virada. Livro de um ser 
que revela, como a vida. Livro-caixa, cuja economia mantém a lógica das perdas e ganhos de qualquer relação amorosa, 
humana. Invólucros para pensamentos disformes.

Elida Tessler 
Artista Plástica 

Professora do Instituto 
de Artes da UFRGS

* ECKERT, Alexandra. "Livro, faca de corte, coração-Projeto de instalação focalizando a 
interação espectador-obra". Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau 
de Mestre em PoéticasVisuais no PPG- ArtesVisuais, Instituto de Aríes/UFRGS, 2000-p. 15

Alexandra Eckert é Mestra em Poéticas Visuais pelo 
Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.
Atua como docente na Graduação em ArtesVisuais do 
Centro Universitário Feevale e da Universidade Federal 
do Rio Grande do sul, e no Ensino Fundamental do 
Colégio Batista de Porto Alegre.
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