
RAMONINHA FOREVER | PAGINA 69 

A crítica e a avaliação do 
livro de artista 

Por Paulo Silveira 

pó
rar
tan

60, pens

s visitar um museu onde pude admi-
 um Concetto spaziale de Lucio Fon-
a, na forma de livro e da década de 

ei no número infinito de críticos e estu-
diosos disponíveis para comenta-lo.* Ficou me-
nos trabalhoso comentar aquelas obras que es-
tao à mostra em instituições consagradas. A 
oferta bibliográfica e extraordinária e os 
museus à disposição são muitos. Mas novos 
problemas de interpretação são propostos a 
cada día com o desenvolvimento de novos 
procedimentos artísticos. Estamos numa etapa 
onde as novas categorias da arte são descritas 
muito mais pe-la midia onde atuam (o veículo 
de transporte da informação artística) do que 
por seu meio (a técnica ou o material 
empregados na execução da obra). É mais 
uma razão para a necessidade de 
acomodaçoes constantes na estrutura de 
relagoes entre o estudioso, a obra estudada e 
os mercados onde ambos estao inseridos. 

O caso de uma categoria relativamente nova 
exemplifica alguns novos problemas para anali-
se e a dificuldade por vezes encontrada em se 
lidar com o que e contemporaneo. Utilizo como 
exemplo o livro de artista, uma categoria da ar-
te que teve seu amadurecimento conceitual no 
decorrer do final do seculo XX. Essa categoria 

e composta por obras de arte que tern o livro 
como seu modelo de fato ou apenas como uma 
referenda remota. A abrangencia do seu nome 
nao foi imposta artificialmente. Foi estabelecida 
pelo uso espontaneo do publico e dos artistas, 
como e o normal, mesmo que alguns ainda nao 
estejam satisfeitos com sua denominação. En-
globa um grande conjunto de criagoes que tern 
afinidades entre si, mas que tambem tern disso-
nancias. Os dois principals grupos de obras que 
o compoem são o grupo dos livros de artista 
propriamente ditos e o grupo do livros-obje-tos. 
O primeiro, por sua importancia como re-
novador de linguagem, acabou por emprestar o 
nome para toda a categoria, e e a designação 
literal aceita nos principals idiomas do mundo. 
E quase sempre um objeto grafico multiplo, um 
livro, um livreto ou algo parecido. Sua presenga 
passa a se impor a partir das decadas de 50 e 
60, estando amadurecida nos anos 80. O livro-
objeto, por sua vez, e uma obra mais plastica, 
mais materica, com ou sem componentes gra-
ficos, em geral pega unica, e de forte presenga 
escultorica. Esta presente em todo o seculo 
passado, e nos pafses menos ricos e uma solu-
ção mais acessivel aos artistas, ja que seu cus-
to de produção e menor do que o do livro com 
edição.

Existem ainda outras manifestagoes mais ou 
menos graficas que devem ser entendidas co- 
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mo participantes deste campo artistico, como o 
livro de pintor e o livro ilustrado (que nao fogem 
da condigao de serem livros mesmo), os albuns 
e os portfolios (conjuntos ou agrupamentos de 
desenhos, gravuras, fotos, recortes), as revistas 
alternativas que agregam paginas de artistas, 
alem de outros produtos impressos, mais ou 
menos marginais (no sentido de estarem a mar-
gem, de serem perifericos ao sistema da arte). 
E no vertice oposto desse universo, tambem 
devem ser estudadas as expressoes espaciais 
(por mais remotas que sejam em relagao ao liv-
ro), como as obras escultoricas, caixas, objetos 
e instalacoes, alem de eventos performaticos 
associados.

Essas diferentes expressoes sao adequadas 
para as diferentes identidades criativas de cada 
artista. E tambem oferecem aspectos interes-
santes para analises interdisciplinares. Obser-
ve-se, a esse respeito, a afirmagao do artista 
como pensador e agente social durante os mo-
vimentos contemporaneos. A parte a divulga-
cao conceitual ou politica, as vanguardas artis-
ticas tern tido seu melhor espago criativo no liv-
ro multiple em detrimento dos exemplar iinico 
(por alguns associado a obra de arte burguesa). 
Afinal, um livro sozinho nao faz revolugao. Liv-
ros unicos nao sao socialmente funcionais, em-
bora tenham seu papel na evolugao das lingua-
gens artfsticas. A obra publicada se intromete 
em todos os recantos do mercado, alem de ofe-
recer novos desafios ao artista, propondo a arte 
como um empreendimento. 0 livro iinico (es-
pecialmente os livros-objetos mais escultori-
cos) tern a aura que se espera encontrar numa 

obra de arte. Isso e ate mesmo desejavel, ja 
que facilita muito seu acesso as salas de exibi-
gao. Mas nem mesmo com o apoio de galeris-
tas ou de instituigoes culturais ele consegue ter 
a atengao que merece. Ele e periferico na obra 
de um artista (salvo as excegoes) e, talvez por 
isso, quase nunca e comentado nos grandes 
livros de historia da arte. O resultado disso e 
que, por um motivo ou por outro, tanto o livro de 
artista como o livro-objeto sao marginais, 
dependendo a que mercado os confrontemos. 

O que a observagao do mercado cultural pare-
ce demonstrar e que os comentadores da arte 
(crfticos, ensai'stas, estudiosos etc.) tendem a 
preferir a ordem plastica em detrimento da or-
dem grafica, ou vice-versa. Alguns preferem os 
livros-objetos mais eloqiientes, apontando-os 
como mais artisticos que os outros. Na verda-
de, eles sao mais frequentes em exposigoes, 
nao apenas como opgao dos artistas, mas por 
escolha dos proprios curadores. Isso acaba 
por, involuntariamente, revesti-los de um certo 
rango reacionario. Parece um contra-senso, 
mas nao e. Os livros-objetos atendem melhor 
as exigencias da estrutura estabelecida. Eles 
guardam valores burgueses que interessam 
aos agenciadores de bens culturais. Por que e 
uni-co e nao-industrial, seu prego de mercado e 
mais alto, resultando em comissoes de venda 
mais interessantes ao galerista. Alem disso, 
existem paralelos mais claros entre o livro-obje-
to e as tecnicas artfsticas historicas. Criticos e 
estudiosos vivem de discursos (voce esta agora 
lendo um) e e previsivel que se procurem fa-
cilidades.
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O livro de artista propriamente dito, juntamente 
com suas variagoes, exige que o comentador 
tenha mais consciencia da sua circunstancia 
social, em cruzamento com as mais modernas 
concepcoes do que seja uma obra ou uma 
acao artistica. Alem disso, sera preciso 
conhecer um pouco mais de outros produtos 
intermidiais, co-mo poesia visual, videoarte, 
cinema experimental, fotografia, literatura 
marginal, performances, arte postal, linguagens 
alternativas etc., alem de fundamentos de 
desenho industrial, ar-tes graficas, 
encadernacao artistica e computa-gao. £ 
muito? Talvez. Ou nos estamos numa so-
ciedade da informagao, ou numa sociedade do 
conhecimento: essa e uma discussao que tam-
bem exige a nossa participagao tanto pratica 
como conceitual. E o comentarista deste novo 
mundo existe? Sim, somos eu e voce, que es-
tudamos muito e tambem produzimos, que vie-
mos das universidades e das escolas, e que te-
mos mente aberta e boa-vontade suficientes 
para aceitar e apreender o maravilhoso 
polimor-fismo da arte contemporanea. 

Os proprios curadores das mais importantes 
mostras dos anos 70 e 80 nao conseguiram fa-
zer exposicoes puras (se e que algum deles es-
teve mesmo interessado em pureza). E as mel-
hores mostras dos anos 90 foram mesticas. A 
maioria dos eventos que pretenderam apresen-
tar a forca de uma tendencia (grafica ou plasti-
ca), transbordaram de seus limites. Lembre-se 
(ou veja nos catalogos) de Books by Artists (Art 
Metropole, Toronto, itinerante pelo Canada e 
Estados Unidos em 1981 e 1982), de Llibres 
d'Artista/Artists' Books (Metronom, Barcelona, 

1981), de Livres d'Artistes (Centre Georges 
Pompidou, Paris, 1985), ou recentemente, e 
mais proximo de nos, da brasileira Ex Libris/Ho-
me Page (Pago das Artes, Sao Paulo, 1996) e 
da argentina El Libra de Artista (Fundacion Ro-
zenblum, Buenos Aires, 2001). Mesmo que o 
destaque da maioria das exibicoes mais impor-
tantes seja o livro multiplo, libertario e 
acessivel, a presenga de objetos e montagens 
inespera-dos e constante, alargando muito a 
amostra-gem oferecida, e demonstrando a 
seriedade in-telectual dos organizadores. O 
terreno do livro de artista e mais elastico do que 
podemos ima-ginar. 

Alem da visita a grandes exposigoes, uma outra 
possibilidade de analise da produgao interna-
cional e a pesquisa nos documentos que a re-
gistram: livros, catalogos de mostras regionais, 
catalogos de livrarias alternativas, revistas e bo-
letins especializados, anuarios, anais e relato-
rios de eventos. O que poderemos constatar e 
que a presenga do livro-objeto unico tern maior 
importancia relativa quanto mais periferico for o 
pais. E, ao contrario, o livro de artista multiplo 
ocorre com maior desembarago nos paises ja 
desenvolvidos, ou onde a renda, a cidadania e 
o acesso a educagao possibilitam a manuten-
gao de mercados para a arte de ponta. Existiria, 
assim, um componente socioeconomico impor-
tante a ser considerado nas avaliagoes dos co-
mentaristas. Pode ser incorreto isolar a obra de 
arte de seu contexto social. 

Esta, assim, colocado o problema. Toda obra 
de arte tern explicagao. Entao, o que ver, como 
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ver e por que ver? A categoria do livro de artis-
ta e um dos mais vibrantes focos de vida na ar-
te. Nao se trata de eleger quais de suas mani-
festacoes e ou nao e melhor ou mais interes-
sante. E voltamos, assim, as nossas considera-
coes iniciais. Certamente sera mais facil para 
um critico conservador elaborar um discurso 
sobre as obras plasticas do que sobre as obras 
graficas. Os parametros estabelecidos facilitam 
o trabalho: quilometros de prateleiras com ma-
terial escrito sobre obras de arte historicas, 
mais ou menos convencionais, muitas vezes 
descritas a partir de valores artesanais. Propor-
cionalmente, ainda pouco foi escrito das obras 
atuais e das novas midias e tecnologias. O que 
e, de fato, compreensivel. Conhecer os princi-
pios do desenho, da gravura, da pintura ou da 
escultura tern sido uma grande e ininterrupta 
ta-refa. E hoje, alem disso, nos temos que com-
preender os fundamentos das novas tecnolo-
gias de geracao de imagens. 

O fazedor de livros de artista tera, portanto, que 
se contentar com a pouca oferta de criticos pa-
ra o seu trabalho. Especialmente se estiver no 
terceiro mundo. Devera esperar que as univer-
sidades acumulem gordura conceitual e sejam 
mais prolificas. E devera ele mesmo, o artista, 
agir no seu ambiente, eletrizando-o, fazendo a 
informacao circular, forcando a comunhao entre 
arte e vida. Agir ao mesmo tempo com lucidez 
e paixao. Como fizeram em tantos manifestos 
no passado, como tambem fizeram na arte do 
seculo XX, sim, mas desta vez com ainda me-
nos empirismo, mais precisao e mais objetivi-
dade, com pulsao profissional e teorica, mais e 

mais armados pelo ensino e pela pesquisa. Se 
o publico permanecer acreditando que a arte 
tern seu apice nas paredes luminosas do Mu-
seu d'Orsay, o artista estara condenado a se 
comportar como uma caricatura. 

maio de 2002 

* Alguns meses depois, busco na lembranca ou 
nos meus arquivos alguns trabalhos de artistas 
argentinos, de formas e custos variados: o 
sofis-ticado e solene Mitos de creacion, 
1993, de Ma-tilde Marin; o livreto em offset de 
Leandro Katz, The milk of amnesia, 1985, de 
preco baixo e com tiragem para distribuicao 
internacional; o calendario El fin de las 
certezas - Almanaque 2002, de Paloma 
Catala del Rio, Andres Garave-lli, Hilda Paz, 
Leonardo Robertazzi, Juan Carlos Romero e 
Sergio Schmidt; e as pequeninas e simpaticas 
caixinhas plasticas Masterbox, mini-colecoes
com a participagao de dezenas de artistas, 
coordenadas por Gabriela Forcadell e seus 
amigos a partir de 1998. Sao trabalhos de 
artistas argentinos com diferentes graus de in-
sergao no mercado e produtores de obras dife-
rentes entre si, mas que se incluem na grande 
categoria do livro de artista. E me pergunto. 
Que perfil de critico de arte essas obras 
exigem? A duvida me fez redigir este pequeno 
artigo.


