
IMAGEM: PROBLEMAS BRASILEIROS, 2019. PAPEL SULFITE COLORIDO RECORTADO, 
IMPRESSÃO LASER, COSTURA MANUAL 15 X 21 X 2CM



MOTO-CONTÍNUO, 2018
Papel sulfite A4 recortado  / 5 cores / impressão laser / costura manual
Medida fechado: 21 x 15 x 1cm / Medida aberto: 21 x 30 x 1cm
(The Rede or Net, gravura de Chamberlain extraída do livro Views and costumes of 
the city and neighbourhood of Rio de Janeiro, London, 1822)

PÁGINAS AMARELAS, 2018
3 Listas de classificados recortadas e 
sobrepostas
medida: 46 x 27,5 x 7cm

Trabalho para ser rifado (rifa na parede)



Em sua exposição individual Questões do dia, Lucia Mindlin Loeb, fazendo 
uso de experiências plásticas com a estrutura do livro,  apresenta um grupo de 
trabalhos recentes e com eles abre espaço para ressignificar a memória coletiva 
entremeada no cotidiano brasileiro. 

Lucia cresceu entre livros. A biblioteca sempre foi seu habitat natural, 
circundada pela “loucura mansa” de seu avô – descrição carinhosa para a paixão 
que o compelia a colecionar com voracidade a história da humanidade em 
tesouros encadernados. Nesse universo fantástico, Lucia passava horas entre 
os volumes que divisam o vasto oceano da linguagem e o ateliê de restauro 
de sua avó, que lhe ensinou o ofício da encadernação. Sua biografia é atrelada 
a uma família cujo amor pela cultura transformou eles próprios em grandes 
personagens da história do País. Mas que país é este? Pergunta que ressoa no 
subconsciente da geração de Lucia que agora assiste ao impacto da revolução 
midiática desvanecer o apreço pelo saber gravado no peso das páginas. 

Durante a formação da artista a mesa estava posta para um banquete cultural. 
Infelizmente, essa realidade contrasta duramente com as perspectivas para 
educação das gerações futuras, de acordo com os valores dominantes no Brasil 
hoje. Na obra Bom Apetite, Lucia perfura círculos em quatro exemplares de 
uma coleção de livros de receitas publicados pela Editora Abril em 1968. 
Dispõe as publicações sobre a mesa para que possam ser folheadas, ou melhor, 
degustadas, como se fossem pratos partilhados numa refeição cotidiana. Os 
miolos retirados são apresentados em pilhas em prateleiras feitas com o mesmo 
diâmetro, mostrando o volume acumulado, embora o conteúdo na face de cada 
círculo permaneça inacessível para o público, pois não pode ser manipulado. 

A fome de cultura, que pulsava nas ruas ocupadas por intelectuais no 
emblemático ano de 1968, agora precisa sobreviver à sedução e à anestesia 
das novas mídias. O conhecimento, e sua forma de compartilhamento, 
constituem a base da organização social. Não sabemos o que esperar diante 
do quadro atual, mas uma coisa é certa: mais do que nunca é preciso nutrir o 
apetite pelos livros, para que não sucumbamos inteiramente ao imediatismo 
superficial da avalanche de informações virtuais. 

Páginas Amarelas é outra obra realizada a partir da intervenção em uma 
publicação, também com certo teor performático agregado à sua apresentação. 
Nela, a bandeira nacional é esculpida através do corte das folhas. Este livro-
objeto, moldado sobre antigos catálogos telefônicos, será sorteado por meio de 
uma rifa-padrão contendo 50 nomes femininos. Os participantes escreverão 
seu nome junto ao escolhido para concorrer ao grande prêmio: a peça que faz 
o símbolo da nação emergir dos anúncios nas Páginas Amarelas.

A bandeira é um elemento central recorrente nos trabalhos recentes de Lucia 
Mindlin Loeb, igualmente presente em Moto-contínuo, Luto e Problemas 
Brasileiros. Em tais obras, em vez de intervir em volumes preexistentes, a 
artista cria novos compêndios a partir da sobreposição de fotografias idênticas 
impressas em cores alternadas. Tomando como base o papel sulfite escolar que 
o mercado disponibiliza nas cores verde, amarelo, azul, rosa e reciclado, ela 
flerta com variações das combinações possíveis. 

Em Problemas Brasileiros as cores utilizadas nas páginas vazadas que formam a 
bandeira são equivalentes à referência real, exceto pela inserção do rosa junto 
ao azul (que corresponderia ao vermelho em maior intensidade, já que os 
tons deste material didático são mais claros para facilitar a escrita). O feitio da 
bandeira se dá na arquitetura entrecortada das camadas que repetem sempre 
a mesma fotografia exibindo lombadas da coleção Problemas Brasileiros, 
editada pelo SESC/SENAC, desde 1963 – uma das mais longevas publicações 
no mercado editorial nacional. 

O simbolismo das cores é circunstancial. Vale lembrar que houve muitas idas 
e vindas nas versões, antes que nossa bandeira fosse, finalmente, estabelecida 
em 19 de novembro de 1889. O desenho atual é uma adaptação do Pavilhão 
pessoal de D. Pedro I, criado por Debret, e do qual foi mantido o losango 
amarelo sobre o fundo verde. O verde é a cor símbolo da Casa Real dos 
Bragança e o amarelo da Casa Real dos Habsburgo. A esfera azul celeste, com a 
eclíptica branca, substituiu os brasões utilizados tanto no Pavilhão de D. Pedro I, 
quanto os da Bandeira Imperial, em que figuravam a coroa e a esfera armilar, 



junto a ramos que propagandeavam os principais produtos de exportação (café, 
cana/tabaco). Todos esses elementos estavam representados com as mesmas 
cores da bandeira de hoje, com exceção do vermelho, que foi completamente 
removido. Uma das primeiras versões da bandeira republicana, proposta por 
Júlio Ribeiro, em 1888 (que acabou se tornando a base para a bandeira do 
Estado de São Paulo), adotava um projeto muito distinto, utilizando as cores 
branco, preto e vermelho para simbolizar os três povos que constituem a nação: 
os colonizadores, os escravizados e os índios. Entretanto, na versão que se 
firmou na história após a Proclamação da República, o globo celeste substituiu 
os símbolos monárquicos e passou a associar o verde à riqueza das matas e o 
amarelo ao ouro. Tal fato foi recebido com a maior naturalidade, confirmando 
que a exploração é socialmente aceita como um dos nossos principais atributos 
e é orgulhosamente ostentada no emblema da nação.

Na bandeira figurada em Problemas Brasileiros, Lucia brinca com a inversão 
vertical da curvatura da faixa onde se lê os dizeres Ordem e Progresso. Com 
isso, cria uma espécie de olho estilizado, que se abre em um abismo margeado 
de um lado pelo azul celeste, e, do outro, correspondido em igual parcela, pelo 
rosa avermelhado. Será se este gesto inusitado poderia sugerir uma metáfora 
para a inclusão dos índios como patrimônio nacional? Ou das princesas?

Já na obra Luto – inicialmente um projeto de livro que acabou se espraiando como uma 
instalação de parede – a bandeira é formada com a sobreposição de três fotografias 
iguais impressas em cores diferentes, onde se vê três coroas de flores funerárias. 
Lucia experimenta todas as combinações possíveis utilizando a paleta padrão do 
sulfite escolar. Este livro aberto tem muitas permutações, mas suas variações estão 
circunscritas em um campo de possibilidades específicas. De modo similar ao que é 
sugerido também pela obra Moto-contínuo, o jogo cíclico da repetição com pequenas 
variantes facilita o estado de resignação ao caminho fadado. 

Na gravura de Chamberlaim extraída do livro Views and costumes of the city 
and neighbourhood of Rio de Janeiro utilizada em Moto-contínuo, além das 
variações cromáticas, Lucia experimenta também mudar o modo como as 
páginas duplas unem a imagem. Ora vemos a cena original por inteiro, em que 
escravos carregam uma donzela numa rede, mas por vezes a reprodução está 
espelhada de forma que a donzela aparece duplicada, ou então, contrariamente 
(e muito significativamente), às vezes os escravos continuam carregando nos 
ombros uma rede vazia.

Amasse e/ou desamasse quantas folhas quiser é um trabalho interativo que 
culminará com uma performance no final da exposição, quando a artista costurará 

as folhas que foram amassadas e/ou desamassadas na prensa disponibilizada 
ao público. Esta proposição é bastante alegórica por evocar a relação entre a 
liberdade potencial oferecida pela página em branco e o esforço em reverter as 
marcas feitas. A história por ser escrita é realmente latente ou está designada a 
manifestar a memória coletiva das estruturas do passado?

Por fim, os trabalhos A Arte de Furtar e Questões do Dia/Vil Metal, os únicos 
que não são feitos de sequencias paginadas, ainda assim homenageiam esta 
classe de objetos preciosos em fotografias. São duas imagens que mostram 
parte de uma estante de biblioteca com exemplares antigos em que se pode 
ler tais títulos sugestivos. Tratam-se de referências bibliográficas que versam 
sobre a disseminação generalizada da corrupção desde longa data. Retratam 
a construção de acordos sociais através das gerações que permitiram o estado 
de displicência em que nos encontramos agora. 

O conjunto apresentado nesta exposição parece apontar que, a despeito de 
toda a evolução tecnológica a impactar profundamente a organização social, 
ainda testemunhamos os mesmos comportamentos problemáticos herdados 
da colonização repetidos por novos personagens. 

As velhas atuais questões do dia permanecem dando voltas, a embalar os sonhos 
de justiça que, de tempos em tempos se inflamam com episódios estarrecedores 
que expõem a indiferença dos interesses que mantem o status quo, mas a vida 
segue, e tais episódios viram história. Será se algum dia virarão lição? 

Denise Gadelha, 2019



BOM APETITE, 2018
4 volumes de coleção de livros de receitas 
(Editora Abril, 1968), perfurados.
4 pilhas dos recortes extraídos do livro em 
prateleiras de metal feitas no seu tamanho.

Medidas dos livros
aberto: 31 x 48 x 2cm
fechado:  31 x 24 x 2cm
diâmetro recorte: 10cm

AMASSE E/OU DESAMASSE 
QUANTAS FOLHAS QUISER, 2019
Serão disponibilizadas folhas de 
papel sulfite A4 branco, amarelo e 
verde, que o público poderá amassar 
e/ou desamassar, e com os quais a 
artista produzirá alguns livros com 
costura manual, durante o período 
desta exposição. 

Medidas variadas



ARTE DE FURTAR, 2010
fotografia 40 x 60cm / Impressão digital / Moldura com vidro

APURO, 2019
Sulfite colorido impresso e recortado / urna de acrílico
15 x 14 x 22cm

QUESTÕES DO DIA / O VIL METAL, 2010
fotografia 40 x 60cm / Impressão digital / Moldura com vidro

LUTO, 2019
Papel sulfite A4 recortado / 5 cores / 60 combinações de conjuntos de 3 cores
Impressão laser




