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Do «Projeto Livro de Artista» ào Forum Kunstlerbuch, Basel
Reelaboração de texto: Fabia Livia de Carvalho

A Fundação do Forum Kunstlerbuch Basel existe por iniciativa da artista e 
experiente gravadora Krassimira Drenska - Wirz.
Baseada em suas experiências anteriores como designer de livros e após 
estadia como professora convidada do Minneapolis College of Art and Design 
nos Estados Unidos no 2000, Krassimira lançou na Schule für Gestaltung 
(Faculdade de Design Basel) o Projeto Kunstlerbuch 
Através deste projeto, estudantes bem como artistas profissionais de diversas 
culturas que são atuantes nas cenas de Artes de Basel têm compartilhado da 
estrutura e do espaço físico existente na Faculdade de Design, um espaço 
que oferece meios para desenvolver trabalhos em técnicas gráficas como:

  1. xilogravura 
2. gravura em metal 
3. linoleogravura 
4. litogravura 
por si só ou em combinação com outras técnicas  tais como:
1. desenho
2. fotografia
3. pintura
4. colagem
5. computação gráfica
6. todas e quaisquer técnicas escolhidas livremente por cada          
    participante para realisação de seu trabalho individual

O projeto também possibilita:
– troca de experiências técnicas com artistas de culturas e idiomas 

diferentes, os quais contribuem para o enriquecimento cultural do 
trabalho do grupo

– que se faça pesquisas e que se discuta sobre resultados e idéias;
– que se crie e se realise projetos individuais em forma de livros de 

artistas.
– que regularmente hajam encontros para discutir sobre a busca de novos 

espaços destinados à divulgação do trabalho de seus participantes, 
tendo como condição de participação nas exposições o desempenho 
e qualidade do trabalho artístico, o qual passa pela examinação e 
apreciação do jurado competente em reunião.

Um dos maiores desafios do artista que escolhe o livro como campo de ação 
e execução é trabalhar contra a pragmática habitual através da qual o livro 
é definido e ao mesmo tempo conduzí-lo a ser visto como objeto de valor 
artístico por si só.
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Desde o processo da reflexão, concepção de idéia, pesquisa até a realização 
dos projetos individuais, o incentivo recebido do grupo entre si (que participa 
do processo observando e experienciando os resultados) e de sua diretora 
Krassimira Drenska-Wirz, faz parte muito importante desse projeto e o tem 
mantido vivo.

O Projeto Forum Kunstlerbuch tem como objetivo:

1. motivar a criação de livros como objeto de valor artístico
2. mostrar o Livro de Artista como objeto transmissor de valor cultural 
que ultrapassa os limittes da linguagem escrita onde imagens e textos, 
juntos ou separadamente, se apresentam de forma única e de igual 
valor.
3. atingir um público maior para apreciação dos mesmos através de 
exposições em diferentes Países do Mundo.

Graças a iniciativa de artistas que ativamente participam e formam o FKB, 
Forum Kunstlerbuch Basel, foram feitas desde 2002 exposições tanto quanto 
na área de Basel como na Gallerie des Max–Planck–Instituts em Greifswald, 
Alemanha e na Casa di Tolleranza em Milão, Italia. Atualmente o projeto se 
expande e novas possibilidades de exposições estão surgindo aqui no Brasil 
e em outros Países.

Exposições realisadas até o presente:

2007 «Blätter Fliegend und Gebunden», Gallerie Akademia, Sofia, 
Bulgaria

2006 «Bücher–Bilder–Buchstaben», Gallerie Raum 22 em Kilchberg, 
Suíça

2005 «Büchersendung 4», Städtische Gallerie Stapflehuss, Weil am 
Rhein, Alemanha

2005 «Libri d’Artisti», Gallerie Casa de Tolleranza, Milão, Itália
2004 «Büchersendung 3», Gallerie Maison 44, Basel, Suíça 
2004 «Büchersendung 2»,Ausstellungsräume der Schule für 

Gestalltung SfG, “Auf der Lyss“, Basel, Suíça
2004 «Büchersendung 1», Gallerie des Max–Planck–Instituts em 

Greifsweild, Alemanha
2002 «Künstlerbücher», Ausstellungsräume der SfG «Auf der Lyss», 

Basel, Suíça
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Sobre o trabalho de alguns artistas participantes desta exposição em Sofia 
(aqueles que constam na documentação em anexo):

ROSEMARIE ACKERMAnn, Pfeffingen, Suiça
«Através da pintura (aquarela), surgiram ào decorrer do tempo, muitos 
estudos de natureza e paisagens, os quais sempre me serviram como base 
para o desenvolmento de novas composições e paletas de cores» explica 
Rosemarie.
Para o seu trabalho com xilogravuras, a artista usou um detalhe de uma de 
suas aquarelas e utilisou pares de palavras na composição de suas imagens. 
Suas matrizes em xilo foram utilisadas para criar relevos e xilogravuras sobre 
papel Magnani 220g/m2, BFK Rives 210g/m22 e Hahnemühle 300g/m2.

IRMGARD BASLER, Hornussen, Suiça
«Eu coleciono, descubro, seleciono, sou realista e sonhadora.
Encontros/confrontos, movimentos, mudanças me fascinam, me provocam 
incerteza ou me constatam. O acaso seja bem vindo, quero também tê-lo 
sobre meu controle e conscientemente utilizar ou evitar a experiência do 
acontecimento entre ação – acaso – reação».
«Meu trabalho surge de maneiras diferentes. Algumas vezes a idéia amadurece 
primeiro e depois segue realisação consciente do que estou fazendo. Outras 
vezes acontece ao contrário», diz a artista sobre si mesma e seu trabalho.
Irmgard trabalha preferívelmente com estruturas encontradas ou feitas por 
ela mesma. Temáticamente ela se interessa pelas formas circulares em suas 
diversas variantes. 

ELIAnA BüRGIn-LAvAGETTI, Ettingen, Suiça
«Eu me inspiro nos afazeres do contidiano e através da observação de formas 
naturais e orgânicas. Assim encontro idéias de formas expontâneas que eu 
esbolço e desenvolvo através do desenho até que surgem formas abstratas 
que utiliso para execução de minhas gravuras». 
Em FormeFunde, 2003/2004 Eliana mostra o seu ponto de partida através 
de forma casual de uma sombra surgida através de um instante de 
projeção também casual de luz. Uma forma de vida curta que se modifica e 
desaparece.
Eliana trabalha com técnicas gráficas como as de gravura: ponta seca, 
mezzotinto, Aquatinta, xilogravura e de grafismo como: serigrafia e recen-
temente iniciou trabalhos com cianotipia.

FABIA LIvIA DE CARvALHO, Baden, Suíça e João Pessoa, PB
A sensibilidade e fragilidade são temas centrais em meu trabalho. não 
importa com quais materiais eu trabalhe, geralmente eles carregam em si a 
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aparência frágil, mesmo que não o sejam.

«À Flor da Pele» 2003 – 2007 é o título de uma série de trabalhos (inicialmente 
fotografias digitais) na qual eu fotografo flores sobre a minha pele. nele 
eu tematiso a sensibilidade, a beleza, a vida das pessoas (ao comparar-se 
com as flores como personagens com os quais eu contraceno) e tematizo a 
efemeridade de maneira indireta.
Partindo das fotografias digitais, que eu  considero como «minhas sementinhas» 
através das quais ainda colherei mais frutos, criei outros trabalhos como os da 
série «Durch die Blumen» 2006 (que em alemão tem significado duplo: entre 
as flores e/ou algo que não é dito de maneira direta e objetiva). Esta série 
foi elaborada primeiramente com serigrafia sobre tecido quase transparente 
partindo de uma foto digital (auto retrato «Moon e eu»). Depois a série foi 
retrabalhada com impressões de finas camadas de tinta sobre os moldes 
transferentes ou isolantes. Elas se assemelham à toálias pequenas (tamanho 
e forma semelhantes aos meus «Sudários» , 1996-1998), mas destas vez elas, 
além de mostrarem a imagem mecanicamente impressa, elas ganharam 
uma nova dimensão:  projetam luz e sombras, penduradas com uma certa 
distância da parede, leves e esvoaçantes.
Criei também as imagens em solvertransfer para o livro «À Flor da Pele», 
ainda em processo de finalisação onde o poeta suíço Marc Pfirter tem parceria 
com seus poemas líricos.
Com «healing the heart» 1999-2000, fiz uma introspectiva. Para este livro 
de artista que foi o meu primeiro, criei um texto minimalista baseado num 
jogo de palavras começadas pela letra «h» de «heart» (coração) no idioma 
inglês.
A Arte que cura o Coração que cura a Arte, isso dito na minha maneira 
«minimalisticamente poética» sem intensão de competir com os poetas da 
escrita, mas dito por convicção naquilo que acredito me fazer bem e me 
alimentar a alma. 

InGRID DORnIER, Zürich, Suiça
«Eu vivo com a cor, por isso eu pinto». Afirma Ingrid e acrescenta:
«Minhas impressões fluem em minhas imagens transformadas em figuras 
abstratatas». 
Durante suas muitas viagens Ingrid costuma pintar aquarelas e fazer desenhos 
que depois utilisa para seu trabalho gráfico.
«Há 15 anos que me ocupo também do trabalho com impressões gráficas 
como «Collagraphie» que é uma técnica que une a gravura em metal com a 
técnica de colagem».
«Eu sou uma nômade. As mudanças de lugares é uma constante muito 
importante em minha vida». 
numa de suas viagens, Ingrid esteve em Bhutan onde encontrou papéis feitos 
a mão para utilisar num trabalho posterior.  Como ponto de partida para o 
seu primeiro livro de artista ela deixou se inspirar numa foto que fez naquele 
País. Esta foto foi transferida para a superfîcie do linóleo que foi impressa 
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com as cores de Buthan. Posteriormente ela fez colagens sobre as gravuras 
de linóleo e parcialmente imprimiu novamente sobre as mesmas. 

KRASSIMIRA DREnSKA, Reinach, Basel, Suíça
Jogo de Palavras:  «O idioma tem a mesma armadilha para todos; oferece 
uma rede de possibilidades  que leva ào engano».
Krasssimira se inspirou na obra de Wittgenstein «vermischte Bermekungen» 
/ Mistura de Observações. Ela dividiu o texto em 14 fragmentos e aprensentou 
os mesmos relacionados à saquinhos de ervas mexicanas.
«Rua das Flores»: 3 Motivos fotográficos de Porto, foram iniciadores de 
idéias «La Mariee dans la vitrine», uma boneca modelo de vitrine com seus 
atributos atentadores é o personagem principal como nos contos de fadas: 
uma noiva. Lembra Pigmaleon (que deu vida ào trabalho)

«Hommage an Inger Christesen»/ homenagem à Inger Christesen, uma 
escritora».Até mesmo o mundo que se encontra em mim é como o tecido 
que nós compartilhamos um com o outro“ (demonstração da importância 
de identificação de coisas em comum com o próximo). Esta frase de I. 
Christensen a encorajou a colocar suas imagens relacionadas ao texto da 
escritora.
Em «perlenden parlando» Krassimira mostra uma espécie de fotoarquivo em 
quadriculado que serve de fundo para as imagens. Um monólogo construído 
como uma corrente que forma novas expressões/sentidos de palavras.
«Des Pas et des Delices»: esta canção do cantor Gianmaria Testa von Italo 
Calvino oferecem motivos de passos dos sofredores e dos contentes.

IRènE HännI, Goldau, Suíça
«O crescimento, o processo de desenvolvimento e de surgimento, a mudança 
e mutação são os temas principais em meu trabalho».
«Matemática une o mundo. Por isso me deixei inspirar pela teoria do caos: 
uma série de números se torna uma imagem. Ao desenhar números mágicos 
eu tentei traduzir o significado dos mesmos,  os manipulei geometricamente 
e depois os imprimi em serigrafia.
Imagens escritas, linguagem de símbolos, surgimento de numeração, me 
fascinam desde muito tempo.
A teoria do símbolo diz que nossa comunicação e o mundo de símbolos 
se basea em convenções. As convenções foram sempre modificadas e 
desenvolvidas. Esta mudança e desenvolvimento das convenções me 
interessam. Por isso comecei um processo trabalhoso, modificando formas 
de numerações e nomes no computador. Como resultado cheguei a novas 
formas: a caligrafia de computador. Ao mesmo tempo encontrei uma forma 
universal de estética». «O paravan de acrílico com livro «von 10 bis 18 – Ein 
Magisches Quadrat» deve servir como exemplo dessa série de trabalhos. 
Todos os elementos de imagens apresentam quadrados e são movíveis».
«Trabalho geralmente com transparências seja como material ou como
superfíceis feitas transparentes». 
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Iréne acrescenta que: «Sobre a fotografia digital acho que, através da 
descaracterisação da mesma no computador e em combinação com técnica 
de gravura em linóleo, encontro um outro mundo de imagens.
Partindo de imagens gráficas geométricas cheguei ao encontro de imagens 
misteriosas».

THERESE HELFEnSTEIn, Basel, Suíça
«Toten Tanz» surgiu no verão passado. Este é o nome da série de 6 livrinhos 
que formam uma obra que une textos e imagens de autoria de Therese. São 
inspirados em sonhos da artista como por exemplo estes dois livrinhos que 
traduzi do alemão:
Sobre «Toten Tanz 1»: certa vez conheci uma cobra que escolheu uma vítima 
tão grande que, quando ela engoliu a metada da vítima, a cobra se partiu 
na metade. Eu não sei que animal foi: um rinocerante, um elefante, uma 
baleia... Em todo caso nem a cobra nem a vítima sobreviveram a esta terrível 
refeição.
Sobre «Toten Tanz 2»: Recentemente eu sonhei com o mar. Era cinza, 
infinitamente largo e as ondas subiam com força para os céus como vulcões 
– bem, exatamente falando, era apenas uma onda. Uma onda subia aos céus 
e espumava como um vulcão.  A outra era normal. 

JOLAnDA HERZIG, Basel, Suíça
«Durante determinada e importante fase de minha vida, alguns sentimentos 
me ocuparam. Denominei-os de «meine Befindlichkeiten» (meu estado de 
espírito)». Jolanda traduz esses sentimentos surgidos do interior (seele 
klang) em imagens, através de desenhos e gravuras que ela transforma em 
livro de artista.
Ao apreciar estas imagens ela conta que surgem lembranças de determinadas 
situações e acontecimentos passados.

HARTWIG HIPPE, Marzell, Alemanha
Seu tema é «texto e  imagem do livro».
Ele escreveu o texto de seu livro como texto da documentação em anexo:
1. Um queijo com cabelo: Imagem ou texto?
2. A Pedra de Roseta: Gregos escrevem diferente de Egípcios. Fonograma ou 
idiograma. Ou como se escreve uma língua?
3. Primavera de Boticcelli: A imagem é legível quando se é educado.
4. Melancolia de Dürers: a imagem é plena de símbolos porque o ser humano 
é um milagre.
5.  O novo aprendizado de escrita de Palatino: o princípio de Rebus ou texto 
e imagem misturados caoticamente.
6. Peter Bichsel: Uma mesa é uma mesa: o texto permanece legível e perde 
seu sentido, ou meu mundo e teu mundo se distanciam um do outro ou nós 
quase choramos.
7. Jasper Jones: Who is afraid of RED, BLUE or YELLOW? (quem tem medo 



�

de vermelho, azul ou amarelo?) Do final do mundo vem a salvação se não 
tivermos mêdo.
8. Gertrude Stein e René Margritte em mesas visinhas: Compreensão 
se encontra em texto e imagem. Ou um objeto oferece menos que a sua 
descrição. Ou mais forte, a ilusão é a ilusão da ilusão.
9. Mais um café em CouMou: E nós concluímos que Roberto Gober nos serviu 
um queijo cabeludo, mas nos podíamos fazer disso um livro de artista.

BEATRICE ITTEnSOn, Riehen, Suíça
«Através de gravuras originais com as quais eu me ocupo há mais de 20 
anos, descobri a fascinação pelo livro de artista. A variedade da técnica e a 
possibilidade de combiná-las são sem limites. Durante o processo de trabalho 
surgem tanto resultados objetivos como surpreendentes. Frequentemente o 
resultado de meu trabalho não possibilita claramente a visão de como se 
deram as etapas de seu de surgimento. Até agora eu tenho o leporelo (forma 
de sanfona) como forma preferencial para meus livros de artista. Ao abrir o 
leporelo (a sanfona), ofereço ào expectador a possibilidade de modificar a 
imagem. Assim a forma austera da imagem gráfica atua de maneira mais 
cheia de vida. Paralelamente ao livro como objeto surgem gravuras que 
novamente me inspiram a fazer novos livros de artistas. Texto e escrita são 
para mim elementos que eu em primeira linha utiliso como imagens. O texto 
não tem sempre a finalidade de ser legível».
«Sobre o livro objeto «...vIER, FünF, SECHS, SIEBEn, ACHT...» (...quatro, 
cinco, seis, sete, oito...): Dança de números – dança de cores, sem números, 
nenhuma dança. Uma experiência com os sentindos é para mim coreografia 
de imagem e cor, de dinamica e rítmo. Assim eu mergulho em cor e 
movimento. Improviso expontaneamente com tons e rítmos. Uma lembrança 
se transforma em dança de cores e de movimentos e deixa dança surgir em 
tempo e espaço.»

KARIn KäPPELI vOn BüLOW, Binningen, Suíça
«no meus trabalhos sobre papel, como também na minha pintura, cores e 
formas são desenvolvidas. Surgem séries.
Meus trabalhos em gravura são originais. Para conseguir profundidade de 
cores,  os papéis são impressos várias vezes em camadas de tintas bem sutis. 
Todas as folhas são finalisadas manualmente, trabalho esse que me toma 
muito tempo, mas que se compara a uma forma de meditação. Em nossos 
tempos altamente tecnológicos, interesso-me por processos de trabalhos 
feitos à mão.
O trabalho com cores é para mim pesquisa. Como uma cor pode ser modificada 
pelo seu arredor? Como aumento a sua intensidade e a faço brilhar?»
Karin afirma que livros de artista são um desfio específico.
Alguns de seus trabalhos:

2007 «Der Sonne Untergang des Echnaton» (O por do sol de Echnaton)
 8 peças, 6 gravuras retrabalhadas e dois desenhos, todos sobre papel  
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         Rives, impressão do texto feita à mão. Cassete 45 x 23cm.Mini edição.

2004 «Bachfuge» (Fuga de J. S. Bach)
 9 peças, gravuras sobre papel Rives, retrabalhadas. Texto inspirado  
 em uma poesia de Rose Ausländer sobre papel meio transparente.  
 Cassete 23 x 23cm, original e único.

2002 «Imagine music» 
 9 peças, gravuras com desenho com lápis de cores sobre papel Rives.  
 Imagens de Texto sobre papel meio transparente em diálogo com o  
 desenho. Cassete 23 x 23cm, original e único.

LUCAS KUnZ, Sallneck, Alemanha
Livro de Artista, «Auto–retrato» 2007
Solvertransfer / gravura sobre papel Arches
Livro em foliant grande formato

«Com o conceito de contraponto entre 3 vozes: texto e imagens duplas 
eu renuncio um retrato da minha imagem exterior. Ào contrário, eu jogo 
um jogo de confusão intelectual e emocional entre estado de espírito 
interior e realidade. Os temas das imagens são coisas que me cercam e 
introspectivamente ocupam espaço siginificativo em minha vida».

Gravuras / chine–collé: São imagens que mutam entre uma abstração  
puramente construtiva e uma imagem figurativa.

«Para mim se trata de imagens que passam emoção, contraditóriamente 
ao que a abstração construtiva, formal e rígida normalmente expressa e ao 
contrário da proposta de John Cage (música sem emoção). Todas as imagens 
juntas são uma só e se originam do mesmo carimbo (matriz),  originalmente 
utilisado na técnica em vernis-mous».

Lucas explica que lida com essa técnica (que muitas vezes mostra resultados 
opticamente ilusórios) utilisando a ajuda da serigrafia e da oxidação da placa 
de cobre que tem cerca de 50 à 60 cm de comprimento.Por conta do modo 
como ele utilisa a técnica Chine-collés, preparando individualmente para 
cada trabalho uma folha de metal oxidada, todas estas gravuras são obras 
únicas. Os outros exemplos se relacionam com a combinação de baixo e 
alto relevo numa mesma e única impressão. Para obter uma palheta própria, 
rica e variada de jogo de cores, ele utilisa na maioria das vezes os pigmentos 
naturais juntamente com as tintas utilisadas em Offset.

«La Mort fragile et Éros»: Colagens bidimensionais utilisando diversos 
materiais e folha metálica individualmente elaboradas. vestígios que foram 
encontrados de uma natureza anteriormente viva,  indiretamente    escondidos  
do olhar imediato e protegidos de sua efêmera condição através de uma 
folha metálica que se assemelha à uma pele de eterno metal. Tratam-se em 
sua maioria de insetos (mosquitos e aranhas) que por um lado parecem 
inofensivos com seu aspecto propositalmente feito «invisível»  e seu carater 
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frágil , mas de outro lado nos conduzem a um encontro com estórias eróticas 
envolvendo a femea fatal. Expressões poéticas que sugerem Música e Dança 
surgem ao mesmo tempo com um aspecto mórbido.

«Em geral as artes plásticas são para mim uma forma (entre outras) de 
expressão na Arte. Através da profunda relação biográfica que tenho com  
a Música e ativo interesse para com a dança contemporânea, eu me oriento 
por uma linguagem artística que expressa uma alternação ilimitada entre 
emocionalidade e idéia abstrata e que deve possibilitar a comunicação entre 
obra e espectador. Em sua maioria, os trabalhos propositalmente não têm 
títulos, mas em todo caso são classificados como referência de trabalho 
para mim porque cada título significa ao mesmo tempo uma limitação da 
liberdade de seus receptor„Desde vários anos me ocupo intensivamente 
de poesia visual. Texto e imagem que aparecem no meu trabalho dão 
talvez a impressão de associações descontraídas. Mas não é assim. Mais 
do que isso,  trata-se de sobreposições de imagens e de escrita também 
sobrepostas como em camadas».

EvA URBAn, Kilchberg, Suíça
«Meus livros são um conglumerado de muitas imagens e textos que surgem 
originariamente do inconscientemente e sob diversas condições.E estas 
imagens não são mais para ler linearmente, porque elas refletem diferentes 
condições ambientais. Sobreponho com diferentes técnicas: eu fotografo, 
scanneo, imprimo, retrabalho a impressão com aquarela, xilogravura e outras 
técnicas. Scanneo novamente, retrabalho mais com lápis de cor ou tusche 
até a imagem encontrar a sua forma final. Sobreposições são em estreito 
sentido o meu tema básico».

«Meu novo projeto de livro «Gedächtnis Bibliothek» (Biblioteca da memória) 
2006-2007 surgiu da nescessidade de gravar (salvar, registrar) pensamentos  
para que não caiam no esquecimento. Ele surgiu da nescessidade de salvar 
impressões e lembranças, imagens que, não importa por qual razão, estão 
ainda em mim impregnadas. São pensamentos que ao passar do tempo 
poderiam ser esquecidos. Com este livro eu consigo um lugar onde eu posso 
preservar minhas impressões do cotidiano e dos domingos».

Outros livros objetos: 

«Broken Threads, einen Fadengeschichte» (linhas quebradas, uma estória 
linear) 2005

«Eine Bildergeschichte aus dem Spätsommertal»(uma estória de imagens do 
verão tardio do vale) 2004

«Bilder und Gedichte zur nebelzeit» (imagens e poesias para tempos de 
neblina) 2003 und 2004

«Wenn ich der Sternenfrau gehöre» (se eu pertencesse à senhora estrela, 
conto de fadas) 2001
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«Zwischen Boden und Wand» (entre chão e parede) 2001

«In himbeerroten Schuhen» (Calçada em sapatos vermelho cor de amoras) 
2001

MARIAnnE vOGLER, Oberwil, Suíça
«Ler, escrever, desenhar, musiciar, 
Lidar com «material»
Algo como levar o lápis ao ponto 
Olhar o que surge
No caderno diáriamente
Um curto momento de concentração.
Surgem desenhos.
É o desenho como pensamento?
Escolhido, trabalhado e transformado, –

Desde longo tempo me fascino por caixas de charutos como símbolo de 
luxo, deleite e fartura. Elas me inspiraram a fazer livros como objeto. O 
tema «Körperteile» por exemplo, me levaram para um território ao redor do 
pulmão. Procurei imagens, ligações (conexões), semelhanças, diversidades. 
Senti os limites, alegria, dor, o interior e interior, experimentar o fazer e o 
deixar. Esse trabalho é uma reflexão sobre o meu corpo. Mais importante 
para mim é: o corpo esquartejado é o corpo inteiro».

«nos antiquários procuro livros que me interessam para retrabalhar. Aquilo 
que me ocupa, isto se revela no livro. Com o tempo as páginas dos livros 
se modificam e se cobrem com minhas próprias estórias e imagens. As 
marcas das modificações e da idade do livro permanecem visíveis e além 
disso o texto continua vivente».

«Para complementar: primeiro existiam impressões, desenhos e anotações. 
Então vem o momento de jogo de variações. É um pensamento laceado, é um 
observar e trabalhar entre perto e distante. Os temas principais permanecem 
os mesmos mas transformam-se. Durante meses levo as folhas sempre 
comigo, algumas eu retrabalho com grafite, lápis de cores, tusche e outras 
eu complemento com novas impressões. na natureza procuro estruturas 
semelhantes. Em processo de trabalho surge o desejo de transformar todo 
o ciclo de obras em livro de artista e para tal desenvolver uma forma final 
do livro».



Exposição: «Blätter Fliegend und Gebunden»

Entrada da Galeria Akademia em Sofia, Bulgaria



��

A Academia de Belas Artes em frente à Faculdade nacional de Belas Artes em Sofia, 
Bulgaria.



��

A Academia se encontra no Centro Histórico da Cidade de 
Sofia, onde também se encontram a Faculdade nacional de 
Belas Arte e o Teatro.

vista da janela do Restau-
rante Akademia: A grande 
Catedral Alexander Neveski, 
um presente do Csar da 
Russia para a fundação da 
Bulgaria, como símbolo de 
amizade e resistência con-
tra a ameaça dos turcos.



��

na escadaria da Academia 
ainda se encontram está-
tuas que mostram o ideal 
das Artes Plásticas e Hu-
manismo da época do Rei 
e Imperador Franz Joseph 
da Austria.

Akademia vista do Parque 
onde a mesma se encontra 
situada.



��

nos edifícios e no quintal dos ex- estábulos reais do Impe-
rador, onde há mais de 60 anos se encontram-se alguns ate-
liers e oficinas de esculturas.



�0

Aqui ainda as últimas obras a serem penduras nas paredes.

Montagem da Exposição, pouco antes da vernissagem.



��

Em baixo desse trabalho de Alex Silber encontra-se o caixão 
de transporte de obras que foi enviado de Basel para Sofia. 
Ele foi parte do trabalho também de Alex Silber.

Durante o discurso do diretor da Akademia e da artista e or-
ganisadora da exposição Krassimira Drenska na vernissage 
em 17 de outubro de 2008.



��

visitantes discutem com interesse sobre a exposição e ap-
reciam cuidadosamente as obras (havia para cada trabalho 
luvas brancas de algodão).



��

visitantes apreciam os trabalhos expostos



��

vista geral de ângulos diferentes da galeria, em sentido 
horário.



��



��

Abaixo: Entrada pela lateral da galeria.

Acima: Entrada por dentro da Academia.



��

Exposição fotografada de 
cima.



��

Exposição fotografada de cima.



��

Trabalho em solvertransfer de Marianne vogler.

Trabalho em cianotipia e solvertransfer de Jolanda Herzig.



�0

Xilogravuras de Therèse Helfenstein.

Leporelo de Irmgard Basler que se encontra ào fundo obser-
vando os trabalhos de T. Helfenstein com Lucas Kunz.



��

„Totentanz“ de Therese Helfenstein.

«Du bist hier, sagt die Karte an der Wand» (Tu estás aqui, diz 
o cartão na parede) de Rolf Winnewisser.



��

Ào fundo tríptico de Karin von Bülow.
Em primeiro plano e sobre a mesa: trabalhos de Eva Urban, 
Beatriz Itenson entre outros.

visitantes apreciam obras e ào fundo Prof. Kyrill e 
Krassimira Drenska.



��

Trabalho tríptico de Karin von Bülow,

E livro de Ingrid Dornier. 



��

Leporelo de Beatriz Itenson.

Livro de Lessley Schiff.



��

Tríptico de Eva Urban.

À esquerda as folhas esvoaçantes de Anne Blum e trabalhos 
de Irêne Hänni contra parede.



��

novamente vista dos trabalhos de Irène Hänni e de Eva Urban.
 

À esquerda em formato 
quadrado se encontra um 
trabalho de Claude Baech-
told. À direita em formato 
horizontal e na frente temos 
trabalhos de Alex Silber.



��

Trabalho de Alex Silber.

Olhas esvoaçantes de Anne 
Blum e ao fundo as xilogra-
vuras de Hartwig Hippi.



��

vista geral em diagonal da parte de trás onde se encontra a 
entrada lateral da galeria. na parede trabalos de Krassimira 
Drenska e de Karin von Bülow.

Sobre a mesa e em primeiro plano: trabalho de Karin.



��

na parede: 6 cianotipias de Krassimira Drenska.

Sobre a mesa o livro de Jolanda Herzig: „Seelenklänge.“



�0

na parede tres páginas do livro „Auto-Retrato“ de 
Lucas Kunz

Ào fundo e ào lado da entrada interior da Academia se en-
contram à esquerda as páginas do livro de Lucas Kunz e 
duas gravuras de Fábia Lívia.



��

Aqui tres trabalhos de Irmgard Basler.

Os mesmos trabalhos vistos de longe entre os trabalhos de 
Fabia Lívia.
na parede à esquerda trabalhos de Lucas Kunz e na vitrine o 
livro de Karin von Bülow.



��

Trabalhos de Fábia Lívia de 
Carvalho.



��

Quatro cianotipias de Eliana Bürgin.

E trabalhos de Rosemarie Ackermann.



��

Trabalhos de Beatriz Itenson.

Trabalho de Karin von Bülow.



��

„Cada um com sua própria 
casa“, uma visitante 
durante leitura.

Aqui os livros em formato de casas de Megan Rodgers.



��

Aberto sobre a mesa: livro de Anette Barcelo.

Aqui um livro de Irène Hänni.


