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Livro corpo aberto aborda a exposição direta, ou franca, de 
uma pessoa. Em estrutura de bandeiras, o livro propõe uma 
re- flexão sobre a relação da atitude franca com tornar-se frágil 
diante do outro. Releva-se que a nossa exposição com franque- 
za gera uma verdade que afeta a percepção do outro sobre nós. 
A obra também propõe o debate acerca do quanto consegui- 
mos expor da nossa verdade. Certamente, a depender da audi- 
ência, aspectos sobre nós não são revelados, alguns ficam par- 
cialmente cobertos e outros totalmente invisíveis. Certo é que 
apenas fragmentos de nós são possíveis de serem acessados, e 
a compreensão do que somos é mais complexa do que conse-
guimos expor, mesmo quando apostamos na franqueza.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

MIOLO

Formato fechado
Formato aberto
Bandeira

DIMENSÕES

10 x 20 cm
20 x 60 cm
4 x 5 cm

MATERIAL

Papel 
Pergaminho
Vegetal 230g

IMPRESSÃO

Gravura com matriz 
de madeira e 
caneta Uni Posca 

ENCADERNAÇÃO

Interlocking loops, 
da artista de livros 
alemã Hedi Kyle

CAPA DURA

Formato 

DIMENSÕES

10 x 20 cm

MATERIAL

Cartão de sapateiro 2 mm, 
revestido com papel artesanal

PROCESSO

Cartonagem com 
cola branca



A ESTRUTURA do livro, intitulada de “INTerLOCKING loops”, é 
um tipo de “livro de bandeiras” inventado pela artista de livros 
alemã Hedi Kyle. Nela, a gravura é fragmentada e a visualida-
de geral é perdida, permitindo que apenas detalhes dos corpos 
fiquem expostos, corroborando com a ideia de que a exposi- 
ção pessoal engendra a franqueza consciente com a inevitável 
fala inconsciente e as subjetividades. É preciso manter o olhar 
atento para perceber os corpos. Outra característica é que essa 
estrutura precisa ficar aberta, com interior continuamente ex- 
posto, pois se trata de um livro escultura.

O LEITOR pode folhear as bandeiras, correndo o risco de inter- 
ferir de maneira substancial na proposta do autor. Essa ideia 
tem a ver com o fato de como as pessoas nos afetam ao “bulir” 
conosco. O resultado do manuseio pode revelar uma mudança 
positiva ou desinteressante. Não dá para controlar.

A IMAGEM é composta por desenhos cegos de corpos nús, so- 
brepostos para insinuar movimento. A nudez é importante para 
instigar a sensibilidade do leitor, já que a exposição fora dos có-
digos sociais pode conotar que o indivíduo representado está 
sem cobertura, sem resguardo, livre e franco. Entretanto frágil.

A TÉCNICA da gravura de impressão direta também corrobo- 
ra com a relação de franqueza com fraqueza, já que a própria 
matriz cavada [aberta] é o objeto que gera a imagem impressa, 
sem resguardo, intermediação ou filtros. O que tem que ser, é.



Escarno,
e sinto minha pele arder.
Fico exposta.

Amparo
a primeira camada.
Me comunico.

Descubro 
as impressões 
que tenho sobre mim.

Delineio 
para vigorar a paisagem
com meu traço.





https://youtu.be/ZCtr6UBlFCY



“[...] Eu conecto logo com a noção de corpo aberto. 
Porque dentro da lógica espiritual, trata-se daquele 
que passou por determinadas experimentações que 
o liberou para várias possibilidades, experiências”.

Breno Loeser
(Sacerdote umbandista) 



“[...] Este livro fala de corpo. A página não podia ser pla-
na, bidimensional. O livro precisava ficar em pé, ter movi-
mento. Precisava ter “pele”. A pele do livro é a impressão, 
dá para sentir a camada da tinta sobre o papel. Uma tinta 
que brilha como a pele. 

[...] O livro traduziu graficamente o dilema da entrega: se 
é de uma vez, assusta, dá medo, tanto em quem recebe 
como em quem oferece. Precisamos receber esse corpo 
aos poucos, em fragmentos e só encontrar o corpo inteiro 
no verso da caixa que esconde/guarda o livro/corpo. Aqui 
a caixa não é o corpo do livro, mas a proteção, a armadura 
de um livro/corpo. E está tudo lá, no verso da “armadu-
ra” o corpo inteiro com os fragmentos, como um mapa. 
Como toda narrativa erótica, mais esconde do que revela. 

O livro nos mostra a fragilidade da nossa condição huma-
na: precisamos nos expor para que exista o encontro, mas 
só conseguimos expor partes, trechos, fragmentos. Isso 
foi traduzido na estrutura usada. Temos um corpo, mas 
não é possível mostrá-lo por inteiro.

Não existe o encontro completo, não conseguimos mostrar 
nem apreender a completude. Precisamos suportar nossa 
incompletude. E a tentativa de suportar nossa incompletu-
de pode resultar numa bela obra.

Gabriela Irigoyen
(Book artist & teacher)



Germana Gonçalves de Araujo. Professora efetiva do Curso de De- 
sign Gráfico do Departamento de Artes Visuais e Design - DAVD, da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), desde 2010. Doutora pelo 
Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade - Pós-Cultura da 
Universidade Federal da Bahia/UFBA (2013), Mestra pelo Programa 
de Pós-Graduação Stricto Senso em Desenho, Cultura e Interativi- 
dade da Universidade Estadual de Feira de Santana/UEFS (2008), 
bacharela em Desenho Industrial pela Universidade Federal da Pa- 
raíba/UFPB (2000). Em 2011, com o foco na profissionalização da 
publicação científica da comunidade acadêmica, torna-se coorde- 
nadora gráfica da Editora UFS. Em 2012 recebeu o Prêmio Aloísio 
Magalhães da Fundação Biblioteca Nacional pelo projeto gráfico 
de sua obra “Bonita Maria do Capitão”. A capa e o projeto gráfico 
dessa obra sobre Maria Bonita, também em 2012, receberam a in- 
dicação ao 54° Prêmio Jabuti. Em 2018 recebeu o 2º Lugar no 33º 
Prêmio do Museu da Casa Brasileira com a obra “Cândido de Faria: 
um ilustrador sergipano das artes aplicadas”, inscrito na modalida- 
de Trabalho Publicado. Atualmente, concomitante a atividade de 
docência na graduação em Design e na pós-graduação – Programa 
de Pós-graduação em Culturas Populares e Programa de Pós-gra- 
duação em Ciência da Informação –, envolve-se com projetos de 
pesquisa e extensão que possibilitem o estudo da memória gráfica 
local (Sergipe), envolvendo-se também com a reflexão acerca de 
metodologias em design social. A partir da participação do curso 
Dobras de Si, turma “vinte vinte”, insere o fazer e pensar acerca do 
Livro de Artista nos estudos acadêmicos e práticas artísticas. 

germana_araujo@yahoo.com.br. 
lattes.cnpq.br/5486386468044529



out. nov. 2020


