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A ideia do livro POEMA(d)OBRA partiu da escuta. Ao tomar contato com os diversos vocábulos que compõem
o universo do livro de artista, dobraduras e encadernação, percebi que esses termos que se repetiam iam
criando uma musicalidade. Ligada às palavras, à Literatura e às Artes Visuais, pensei realizar um pequeno
poema visual mostrando essa musicalidade. O modelo do Franklin Fold me pareceu o que mais evidenciava o
jogo das dobras, isto é, da relação que as páginas estabelecem umas com as outras, de modo que letras e
sílabas poderiam interagir num movimento ritmado de construção e desconstrução de palavras. O texto do
poema busca pensar a obra como algo que se desdobra. Não apenas materialmente, como internamente, para
aquele que lê, vê, manipula e que dali pode tirar, além das palavras propostas, outras que seu vocabulário
encontrar. Toda obra é múltipla, nos transforma tanto quanto é transformada por nós.
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Marcação inicial - contornos





Todas as chapas de impressão.
Entintamento de base para  primeiras provas.



• sobrecapa
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Cláudia Lyrio é artista visual natural do Rio de Janeiro, onde vive e trabalha. A ideia do ciclo da vida, seja de
matéria humana, animal, vegetal, mineral, escrita, inclusive da vida da própria obra, sustém seu processo artístico.
Desenvolve trabalhos híbridos de pintura, desenho e grafismo, instalações, objetos, gravura e livros de artista.
Graduada em Pintura e Letras (UFRJ), é Mestre em Literatura (UFRJ) e Especializada em História da Arte e
Arquitetura no Brasil (PUC-Rio).

Em 2019, realizou a individual Redesenhando a Paisagem, no Museu de Artes de Blumenau- MAB, projeto
selecionado pelo edital de exposições do MAB, Santa Catarina.

Entre as exposições coletivas que participou, destacam-se: Nem Sempre Dias Iguais, Palácio do Catete, Museu da
República, Rio de Janeiro/RJ (2022); Porque é Teu o Meu Cuidado, Sesc Copacabana (selecionada pelo Edital de
Artes do SESC), Rio de Janeiro/RJ (2022); Transitividade, Galeria Cidade das Artes, Rio de Janeiro/RJ (2021-22);
Intervenção Urbana Rio de Mãos Dadas, SESC-Rio (2021); 7Etnógrafos, Galeria dotArt, Belo Horizonte/MG (2020); A
Melancolia da Paisagem, Sem Título Arte Galeria, Fortaleza/CE (2019); ); Aos Fios Entreguei o Horizonte, Galeria
Hiato, Juiz de Fora/MG (2018); Miragens, Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, Rio de Janeiro/RJ (2017); Além
da Imagem, Sem Título Arte Galeria, Fortaleza/CE (2017) e Imersões, Casa França-Brasil, Rio de Janeiro/RJ (2017).

Foi selecionada para diversos salões, entre os quais o Salão dos Artistas Sem Galeria (2022); 2° Salão Vermelho de
Artes Degeneradas, Atelier Sanitário, Rio de Janeiro/RJ (2022); 1º Salão Ibeu Online (2021); Novíssimos, Galeria
Ibeu, RJ/RJ (2019); Sequestrado, Fortaleza/CE (2017); Guarulhos/SP(2016); e Vinhedo/SP (2016), quando obteve o
Prêmio Aquisição de Pintura.


