
exposições de livros de artista no Moore College of Art in 
Philadelphia: “os tipos de livros, que artistas produzem hoje, são 
livros como arte. Livros como arte não são livros sobre arte ou livros 
com material imagético, que ilustram textos literários, eles são livros, 
que fazem declarações artísticas independentes, que pertencem mais 
ao campo das artes do que da literatura”. A crítica e teórica de arte 
Lucy Lippard escreveu em seu Essay New artist’s books: “Podemos 
sempre voltar a Duchamp: é um livro de artista, se um artista o fez, ou 
se um artista diz, que o é”. No mesmo ensaio ela também cita a 
artista Pat Steir, que fez a seguinte, e bastante poética, definição: 
“Livros de artista são: 1. Portáteis / 2. Resistentes / 3. Baratos / 4. 
Íntimos / 5. Não nobres / 6. Replicáveis / 7. Históricos / 8. Universais”. 
Em oposição à isto, Anne Moeglin-Delcroix, autora do livro Estéthique 
du livre d’artiste 1960/1080 publicado em 1997, escreve: “O livro só 
pode ter reivindicação ao status de obra de arte, se ele for mais que 
uma simples coleção de documentos existentes. Mesmo que isto seja 
uma condição aparentemente clara, ela nem sempre é obedecida, é 
na verdade muitas vezes difícil, encontrar esta diferenciação". Eu 
poderia prosseguir com esta lista por muito tempo, mas acho as 
afirmações de dois artistas que possuem uma afeição ao meio livro 
de artista as mais adequadas. A primeira de Peter Downsbrough, que 
desde 1972 publicou mais de uma centena de livros de artista: “'Livro 
de Artista' -—eu não gosto deste termo. Eu prefiro nomeá-los 
simplesmente de 'livros': afinal, também não falamos de livros de 
escritores!”; e  ainda, outra de Lawrence Weiner, que em uma 
conversa observou: “Na realidade, é muito simples: um livro é um 
livro. Artistas são pessoas, e pessoas fazem livros”.

BC: Uma feira de livros pode criar o encontro de diferentes 
publicadores. Existem os artistas, que fazem os seus próprios 
livros. Existem os antiquários, que oferecem livros já esgotados. 
E existem as editoras, grandes ou pequenas, que representam 
somente seus próprios títulos. Uma troca mútua é de extrema 
importância, mas nem todos podem bancar a sua participação 
em uma feira importante. Como você enxerga isso?

MK: Isto é realmente verdade, e na maioria das vezes são justamente 
os alternativos ou editores NO-ISBN que apresentam títulos 
interessantes e enriquecedores. A questão dos custos para os 
participantes é um problema do qual precisamos enfrentar de forma 
pragmática. Para conseguir integrar o mercado alternativo, os custos 
de participação teriam que se manter o mais baixo possível; porém, 
para gerar o público consumidor certo, são necessárias atividades 
paralelas atrativas, que novamente custa dinheiro. Na Espanha 
geralmente se considera que tudo deveria ser gratuito, mas qualidade 
tem o seu preço. Aí temos relações de poder, que não conseguimos 
tirar do mundo, mas temos que ser conscientes delas. Por isto é 
importante para um organizador de feiras, lidar com este dilema e 
encontrar um equilíbrio onde o alternativo e o estabelecido sejam 
mutuamente dependentes.

Foto: Marcos Walickosky
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Na verdade, é muito simples: um livro é um livro.
Artistas são pessoas, e pessoas fazem livros.
O que uma feira de livros de artista pode realizar/alcançar? 
Uma conversa entre Bernhard Cella e Moritz Küng

Bernhard Cella: Feiras que se orientam especificamente em livros 
de artista são, como o seu próprio objeto de assunto, um 
fenômeno relativamente novo, e que vive um momento de 
verdadeiro boom. Assim, podemos nos referir ao registro de que 
as primeiras feiras surgiram na metade da década de 90 - Artist’s 
Books Triennial, Vilnius (1994), Rencontres de l’édition de 
creation, Marseille (1997), Editions/Artists’ Book Fair, New York 
(1998). A maioria das europeias foram criadas somente nos 
últimos anos. Você é co-organizador da ArtsLibris em Barcelona. 
Como você explica este desenvolvimento?

Moritz Küng: Juntamente com a espanhola Mela Dávila Freire, que 
atualmente mora em Hamburgo, e que naquela ocasião era diretora 
da fundação do Centro de estudos do MACBA em Barcelona, hoje eu 
sou um assim chamado Content Adviser (conselheiro de conteúdo) da 
ArtsLibris. O livro de artista vive um renascimento que tem a ver, 
provavelmente, com o  mercado de arte. Assim como nos anos 1980 
a fotografia — que até esta época, era considerada somente como 
um documento replicável — o negócio de arte descobriu e 
redescobriu o livro de artista como uma forma lucrativa de forma de 
arte. Nos anos 1960, o propósito dos fundadores dos livros de artista 
— Stanley Brouwn, Peter Downsbrought, Sol LeWitt, Ed Ruscha, 
Dieter Roth, Lawrence Weiner… — era criar uma obra, que fosse 
independente de um lugar, produzida em um maior número de 
unidades e por consequência pudesse ser adquirida por um preço 
favorável. Títulos dessa época, provavelmente experienciaram nos 
últimos dez anos o mais forte aumento de preços no mercado de arte. 
Por conseqüência, negociantes, colecionadores e feiras específicas, 
aumentaram exponencialmente.

BC: O que diferencia um livro de artista de um livro comum?em 
uma biblioteca porque ali eles podem exercer o que realmente 
são.

MK: A princípio, nada. O livro tem sido sempre considerado como 
uma forma de expressão artística, seja ela literária ou ilustrada. O livro 
de artista dos anos 1960 porém, definiu as páginas entre as duas 
capas de livro como um espaço expositivo autônomo e independente. 
Mas a definição, do que é um livro de artista, é turva. Conforme Diana 
Vanderlip notou em 1973 no catálogo de uma das primeiras 



exposições de livros de artista no Moore College of Art in 
Philadelphia: “os tipos de livros, que artistas produzem hoje, são 
livros como arte. Livros como arte não são livros sobre arte ou livros 
com material imagético, que ilustram textos literários, eles são livros, 
que fazem declarações artísticas independentes, que pertencem mais 
ao campo das artes do que da literatura”. A crítica e teórica de arte 
Lucy Lippard escreveu em seu Essay New artist’s books: “Podemos 
sempre voltar a Duchamp: é um livro de artista, se um artista o fez, ou 
se um artista diz, que o é”. No mesmo ensaio ela também cita a 
artista Pat Steir, que fez a seguinte, e bastante poética, definição: 
“Livros de artista são: 1. Portáteis / 2. Resistentes / 3. Baratos / 4. 
Íntimos / 5. Não nobres / 6. Replicáveis / 7. Históricos / 8. Universais”. 
Em oposição à isto, Anne Moeglin-Delcroix, autora do livro Estéthique 
du livre d’artiste 1960/1080 publicado em 1997, escreve: “O livro só 
pode ter reivindicação ao status de obra de arte, se ele for mais que 
uma simples coleção de documentos existentes. Mesmo que isto seja 
uma condição aparentemente clara, ela nem sempre é obedecida, é 
na verdade muitas vezes difícil, encontrar esta diferenciação". Eu 
poderia prosseguir com esta lista por muito tempo, mas acho as 
afirmações de dois artistas que possuem uma afeição ao meio livro 
de artista as mais adequadas. A primeira de Peter Downsbrough, que 
desde 1972 publicou mais de uma centena de livros de artista: “'Livro 
de Artista' -—eu não gosto deste termo. Eu prefiro nomeá-los 
simplesmente de 'livros': afinal, também não falamos de livros de 
escritores!”; e  ainda, outra de Lawrence Weiner, que em uma 
conversa observou: “Na realidade, é muito simples: um livro é um 
livro. Artistas são pessoas, e pessoas fazem livros”.

BC: Uma feira de livros pode criar o encontro de diferentes 
publicadores. Existem os artistas, que fazem os seus próprios 
livros. Existem os antiquários, que oferecem livros já esgotados. 
E existem as editoras, grandes ou pequenas, que representam 
somente seus próprios títulos. Uma troca mútua é de extrema 
importância, mas nem todos podem bancar a sua participação 
em uma feira importante. Como você enxerga isso?

MK: Isto é realmente verdade, e na maioria das vezes são justamente 
os alternativos ou editores NO-ISBN que apresentam títulos 
interessantes e enriquecedores. A questão dos custos para os 
participantes é um problema do qual precisamos enfrentar de forma 
pragmática. Para conseguir integrar o mercado alternativo, os custos 
de participação teriam que se manter o mais baixo possível; porém, 
para gerar o público consumidor certo, são necessárias atividades 
paralelas atrativas, que novamente custa dinheiro. Na Espanha 
geralmente se considera que tudo deveria ser gratuito, mas qualidade 
tem o seu preço. Aí temos relações de poder, que não conseguimos 
tirar do mundo, mas temos que ser conscientes delas. Por isto é 
importante para um organizador de feiras, lidar com este dilema e 
encontrar um equilíbrio onde o alternativo e o estabelecido sejam 
mutuamente dependentes.

Foto: Marcos Walickosky

Na verdade, é muito simples: um livro é um livro.
Artistas são pessoas, e pessoas fazem livros.
O que uma feira de livros de artista pode realizar/alcançar? 
Uma conversa entre Bernhard Cella e Moritz Küng

Bernhard Cella: Feiras que se orientam especificamente em livros 
de artista são, como o seu próprio objeto de assunto, um 
fenômeno relativamente novo, e que vive um momento de 
verdadeiro boom. Assim, podemos nos referir ao registro de que 
as primeiras feiras surgiram na metade da década de 90 - Artist’s 
Books Triennial, Vilnius (1994), Rencontres de l’édition de 
creation, Marseille (1997), Editions/Artists’ Book Fair, New York 
(1998). A maioria das europeias foram criadas somente nos 
últimos anos. Você é co-organizador da ArtsLibris em Barcelona. 
Como você explica este desenvolvimento?

Moritz Küng: Juntamente com a espanhola Mela Dávila Freire, que 
atualmente mora em Hamburgo, e que naquela ocasião era diretora 
da fundação do Centro de estudos do MACBA em Barcelona, hoje eu 
sou um assim chamado Content Adviser (conselheiro de conteúdo) da 
ArtsLibris. O livro de artista vive um renascimento que tem a ver, 
provavelmente, com o  mercado de arte. Assim como nos anos 1980 
a fotografia — que até esta época, era considerada somente como 
um documento replicável — o negócio de arte descobriu e 
redescobriu o livro de artista como uma forma lucrativa de forma de 
arte. Nos anos 1960, o propósito dos fundadores dos livros de artista 
— Stanley Brouwn, Peter Downsbrought, Sol LeWitt, Ed Ruscha, 
Dieter Roth, Lawrence Weiner… — era criar uma obra, que fosse 
independente de um lugar, produzida em um maior número de 
unidades e por consequência pudesse ser adquirida por um preço 
favorável. Títulos dessa época, provavelmente experienciaram nos 
últimos dez anos o mais forte aumento de preços no mercado de arte. 
Por conseqüência, negociantes, colecionadores e feiras específicas, 
aumentaram exponencialmente.

BC: O que diferencia um livro de artista de um livro comum?em 
uma biblioteca porque ali eles podem exercer o que realmente 
são.

MK: A princípio, nada. O livro tem sido sempre considerado como 
uma forma de expressão artística, seja ela literária ou ilustrada. O livro 
de artista dos anos 1960 porém, definiu as páginas entre as duas 
capas de livro como um espaço expositivo autônomo e independente. 
Mas a definição, do que é um livro de artista, é turva. Conforme Diana 
Vanderlip notou em 1973 no catálogo de uma das primeiras 

boletim #05 / verso

Esta conversa, traduzida por Tina 
Merz, está no livro NO-ISBN On 
Self-Publishing editado por 
Bernhard Cella, Leo Findeisen e 
Agnes Blaha. É um dos textos 
lidos durante a disciplina "Espaços 
impressos" ministrada por Regina 
Melim no Programa de Pós 
Graduação em Artes Visuais, no 
Centro de Artes da UDESC, em 
Florianópolis. Os textos de estudo 
que são traduzidos pelos alunos, é 
editado e publicado na ¿Hay en 
portugués?. O objetivo da 
publicação é difundir textos 
significativos para a arte 
contemporânea que, por inúmeras 
razões, não foram traduzidos, 
publicados, reeditados ou 
veiculados no Brasil. 

Neste semestre, o conteúdo dos 
seminários reuniu textos de artista, 
textos sobre apropriação, 
traduções, entrevistas, 
entreconversas e projetos 
editoriais de artistas que estarão 
na ¿Hay en portugués? número 7. 
O múltiplo desta edição é o Quase 
o mesmo. Em torno da tradução 
de Ivana Vollaro com frases sobre 
tradução.

O lançamento da ¿Hay en 
portugués? número 7 será na 
mesa da par(ent)esis durante a 16ª 
Feira Tijuana e em breve estará 
disponível para leitura e impressão 
no site 
(http://www.plataformaparentesis.c
om/site/hay_en_portugues/)
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