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IMPERMANÊNCIAS

E de repente algumas certezas se foram, a tec-
nologia nos trouxe infinitas possibilidades, mas 
não sabemos ao certo qual escolher. Crescemos 
aprendendo a seguir receitas certeira, mas ago-
ra parece que elas não bastam. Sem receitas, 
sem certezas, a constante mudança é o novo 
normal? O tema da edição 2020 do Dobras de 
Si é um convite a mergulhar na famosa frase de 
Heráclito de Éfeso “Tudo flui e nada permane-
ce” (Teoria do Devir).
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Gravura 
sobre papel 
de outdoor, 

por Rossana 
Di Munno.

ANA FRANCOTTI é designer e ar-
tista visual independente, produz 
zines e livros de artista desde 2011. 
Sua produção parte de questiona-
mentos que envolvem a filosofia da 
arte e o cotidiano. Oferece cursos 
sobre processo de criação, participa 
de feiras de publicações desde 2014, 
é criadora do Calendário de Feiras 
de Publicações e organiza a Feira de 
Publicação Maru99, na zona leste da 
cidade de São Paulo.

ESTELA VILELA se dedica à en-
cadernação e artes visuais desde 
1986. Participou em diversas expo-
sições coletivas internacionais em 
países como Suíça, Bélgica, França 
e Alemanha. Desde 2015 se dedica 
à prática educacional oferecendo 
cursos e workshops voltados para 
encadernação, publicação inde-
pendente e livro de artista, além de 
participar de projetos educativos 

em diversas instituições.

dobrasdesi.com.br

Esta exposição traz um tema comum, a impermanên-
cia, contudo a singularidade é chave para entender os 
trabalhos em conjunto. A vontade realizada na força 
de se colocar no mundo é o que encanta de imediato 
em cada um dos livros. Encanta e ensina, provoca, cha-
ma para a reflexão. Cada maneira particular de tratar o 
tema é um convite para atravessar um portal.

Nós aqui do outro lado, munidas de muitas incerte-
zas e dúvidas, projetamos a realização desta exposi-
ção virtual como finalização do curso online Dobras 
de Si, realizado no segundo semestre de 2020. E, 
como não poderia ser diferente, com a ubiquidade 
da pandemia nas nossas vidas e no jeito de nos rela-
cionarmos, desde os menores detalhes do dia a dia 
até as grandes decisões, tudo, em certa medida, fi-
cou alterado numa espécie de suspensão do tempo. 

E assim começamos o curso com mais perguntas do 
que respostas: Como seria falar do sentido da fibra 
do papel, das dobras e da costura sem poder tocar no 
papel? e o que falar, então, das experimentações grá-
ficas? ou sobre a viscosidade da tinta para o linóleo 
ou fazer um desenho vazado para o estêncil? 

Como quem ganha um presente, recebemos os par-
ticipantes bastante abertos e dispostos a experimen-
tar algo diferente, o que, em contato com a dinâmica 

de estímulos do curso, promoveu um exercício muito 
bonito de amadurecimento do processo autoral que, 
em alguns momentos, não foi fácil nem confortável, 
em outros, instigante e surpreendente.

Um certo mergulho para dentro de si e, paradoxal-
mente, compartilhado nos encontros online, promo-
veu a integração e uma colaboração muito grande 
dentro do grupo, permitindo um volume enorme de 
trocas e a motivação de seguirem até o final com os 
seus projetos individuais.

Muito da beleza natural dos trabalhos da exposição se 
deve a essa sinergia que aconteceu entre todos os par-
ticipantes e que certamente irá acompanhá-los como 
uma conquista desse grupo em  trabalhos futuros.

Aprendemos muito com essa experiência e princi-
palmente com a turma. No meio de tantas surpresas, 
um aprendizado chama a atenção: existe um impor-
tante poder no encontro de singularidades disponí-
veis, que não deve ser ignorado. 

Agradecemos, emocionadas, a cumplicidade de 
cada um dos participantes na realização desse traba-
lho tão bonito, nesse tempo tão desafiador. 

Estela Vilela e Ana Francotti, dezembro de 2020
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Postais:
Formato aberto 21 x 14,8 cm. 
Formato fechado 10,5 x 14,8 cm. 

Impressão em papel marfim 
240 g/m2 com laminação fosca.

Caixa em triplex revestida 
com papel alto alvura 90 g/m2, 
impressão digital. 

Nos becos 
da Lapa
Adriana Rosa



Formato fechado 10 x 10 cm.

Miolo composto com 7 lâminas 
em papel off white 80 g/m2 e  
8 lâminas em papel vegetal 90 g/m2. 
Impressão jato de tinta.

Encadernação Crown Book em papel 
Color Plus preto 80 g/m2. 

Capa dura revestida com 
papel off white 80 g/m2. 

Genealogia
Imaginada
Fabiana Grassano



Genealogia, 
por Fabiana.



Formato fechado 10 x 20 cm.
Formato aberto 20 x 60 cm.

Gravura com matriz de madeira 
sobre papel pergaminho vegetal  
230 g/m2.  

Capa dura, revestida com papel 
artesanal 150 g/m2. 

Encadernação Interlocking loops.

Livro 
corpo 
aberto
Germana de Araujo



00:50’54” 
Giba Gomes 

Formato fechado 13 x 16 cm. 

Formato aberto 13 x 42 cm. 

Miolo e capa dura: 
Gravura ponta seca sobre PVC e 
acetato. Impressão sobre papel 
Canson Mi-teintes, colados 
sobre cartão duplex.

Encadernação Flag Book.



Matrizes 
de PVC, 

por Giba 
Gomes. 



Afluentes 
P[h]óton-gráficos
Heloísa de Melo

Caixas em cianotipia sobre papel 
markatto concetto.

Dimensões 8 x 8 x 1 cm.

Livros dobradura com foto-scanner 
e edição digital em papéis variados.



Caixa mostruário em papel 
Duplicolor 180 g/m2.
Dimensões 11,5 x 15 X 3 cm. 

10 cartões com dobra infinita 
em papel AP 270 g/m2. 
Dimensões 10,5 x 14,8 cm.

Eu aqui 
agora você
Leila Rachel



Dimensões da caixa: 7,5 x 13 x 2 cm. 
Arte impressa sobre papel cartão 
com fechamento magnético.

Formato das cartas: 7 x 13 cm 
Impressão digital sobre PVC.

O eu que mora 
em mim: crupiê
poêtico e 
(im)pessoal
Luiza Fontes



Colagens 
analógicas, 

por Luiza.



Códice formato fechado 
de 9,5 x 13,5 cm.

Capa dura  com costura aparente.

72 páginas, mais de 40 verbetes.

Isto não é
um livro
Mayara Maluceli



Audisseia
peter O sagae

Capa 15,2 x 20  cm em 
couchê 300 g/m2.

Caderno central com 11 x 15 cm 
em couchê texturizado Wood Grain.
Impressão digital.

Costura à mão.



Pocket Accordion feito com 
papel de outdoor. 

Formato 10,5 x 11 x 1 cm.

Carrega 6 objetos dobráveis 
em papéis variados.

Está passando
aqui na sua rua
Rossana Di Munno
Borogodó Editora 



Formato fechado: 14,5 x 14,5 cm. 
Formato aberto: 14,5 x 27,5 cm.

Capa flexível em papel 
AP 240 g/m2. Impressão digital.

Miolo em papel semente artesanal 
(camomila) 150 g/m2 com 
impressão jato de tinta.

Papel Color Plus preto 80 g/m2

entre as folhas em papel semente.

Furo feito com agulhão e ferro 
de solda. Costura à mão.

Queimamos
Suryara



Lunação
Thyana Hacla

Luva 13,02 x 17  x 1,8 cm. 
Livro formato fechado 13 x 7,5 cm. 
Papel Canson 180 g/m2.  

Nanquim e pastel seco. Texto 
manuscrito com caneta de 
bambu (pena quadrada). 



Sobre desdobrar-se em telas 
e tocar com os olhos

Cabe ao texto o reconhecimento do contexto: em 
2020 sofremos de ansiedade e asfixia, muitos de nós 
prisioneiros de um cenário de angústia, sob doenças 
plurais. Não bastasse o garrote da pandemia, sufo-
ca-nos também o esgotamento por insalubridades 
civis. Por outro lado, também neste ano difícil, ou por 
causa dele, ciência, arte e cordialidade deram-se as 
mãos, como tantas vezes o fizeram, mas agora com 
mais força e urgência, com maior solidariedade e as-
sistência ética e moral. Elas têm nos salvado – ciên-
cia, arte e cordialidade – e oferecido um pouco do ar, 
da comunhão e da empatia que nos faltam. 

O curso Dobras de Si foi concebido como ação al-
ternativa, juntando-se a outras propostas similares 
que pelo mundo confirmaram a exequibilidade do 
improvável, arriscando-se na tradução de saberes 
específicos em ambientes desafiadores. Acredito 
que operou um pequeno milagre. Essa a dúvida, 
como ministrar aulas remotamente, por videocon-
ferência, quando dos encontros em oficina são es-
peradas experiências de aprendizagem tidas como 
compatíveis exclusivamente com o exercício prá-
tico supervisionado. Um exemplo simples: a per-

Estêncil 
sobre papel 

de craft, 
por Germana.

PAULO SILVEIRA é mestre e doutor 
em História, Teoria e Crítica da Arte, 
professor do Instituto de Artes da 
UFRGS. É autor de vários livros entre 
eles “A página violada: da ternura à 
injúria na construção do livro de ar-
tista”. É pesquisador do campo das 
Artes Visuais, com ênfase em História 
e Teoria da Arte, especialmente arte 
contemporânea, percepção da obra 
de arte, estética e retórica das publica-
ções de artistas e temas da intermídia.

gunta “Este papel não possui uma textura áspera 
demais?” precisaria de uma resposta ativa. Como 
adaptar perguntas e respostas, dúvidas e solu-
ções, para alcançar os resultados esperados? O fato 
é que as condutoras dessa equação improvável, 
Estela Vilela e Ana Francotti, e seu grupo de alunas 
e alunos edificaram um espaço de trabalho remoto 
estruturado a partir de uma comunidade dialógica 
extremamente produtiva, apesar das contingên-
cias ou, em certa medida, graças a elas. 

Tive o privilégio – o que muito agradeço – de teste-
munhar a conclusão de uma operação muito bem-
-sucedida. Em duas noites acompanhei os relatos de 
cada participante. De suas casas, em vários pontos 
do país, cada artista apresentou em videoconferên-
cia seu livro e seus procedimentos de trabalho. Cada 
encontro deveria durar cerca de duas horas. Fomos 
bem além do tempo previsto nas duas noites. E foi 
excelente. Na primeira noite, seis artistas: Fabiana 
Grassano, Germana de Araujo, Giba Gomes, Heloísa 
de Melo, Mayara Maluceli e Suryara. E mais seis na 
semana seguinte: Adriana Rosa, Leila Rachel, Luiza 
Fontes, Peter O Sagae, Rossana Di Munno e Thyana 



Hacla. Pegar na mão os livros, claro, era impossível. 
Esse foi o castigo de cada noite: a privação do toque, 
da percepção de texturas, pesos, cheiros. Entretanto, 
mesmo que a limitação tenha sido incontornável, 
ela não impediu a apreensão das configurações 
dos trabalhos, sobretudo porque subsídios foram 
previamente disponibilizados para acesso virtual, 
como fotos, vídeos e textos. Assim, antecipadamen-
te preparadas, as rodas de conversa puderam ser 
realizadas em condição de complementação de in-
formações. 

Os relatos de cada participante expuseram as ra-
zões de suas escolhas por um ou outro procedi-
mento técnico, uma ou outra solução de abertura 
ou movimento, aquilo que move quem cria e co-
mentários muito pessoais sobre satisfações e insa-
tisfações com detalhes de acabamento. Salta aos 
olhos a versatilidade de resultados, sobretudo se 
considerarmos que são doze, embora possam se 

desdobrar em experimentos prévios ou paralelos. 
Há trabalhos com texto, muito ou pouco, e há tra-
balhos sem texto algum. Alguns são muito colori-
dos, outros quase monocromáticos. Existem solu-
ções diagramáticas discretas e geométricas, outras 
mais orgânicas. Uns são hieráticos, solenes, en-
quanto outros usam sem cerimônia a contribuição 
popular. Algumas propostas são menos móveis, 
outras mais. Há trabalhos mais gráficos e trabalhos 
mais plásticos. Há página e não página. Poemas de 
fato em alguns, poesia em todos.  

Conhecer cada pequena obra e a pessoa que a criou, 
ouvindo suas motivações e afetos, declarados a partir 
dos seus espaços de moradia, e confirmar nos olha-
res o resultado de um esforço exitoso foi um privilé-
gio iluminado, um abraço que revigora.

Paulo Silveira, dezembro de 2020
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“Há trabalhos com texto, muito ou pouco, 
e há trabalhos sem texto algum. Alguns são 
muito coloridos, outros quase monocromá-
ticos. Existem soluções diagramáticas dis-
cretas e geométricas, outras mais orgânicas. 
Uns são hieráticos, solenes, enquanto outros 
usam sem cerimônia a contribuição popular. 
Algumas propostas são menos móveis, ou-
tras mais. Há trabalhos mais gráficos e traba-
lhos mais plásticos. Há página e não página. 
Poemas de fato em alguns, poesia em todos.”  

Paulo Silveira, dez. 2020


	Adriana Rosa

