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A UNICIDADE FRAGMENTADA DO LIVRO DE ARTISTA 'AMOR E FELICIDADE 
NO CASAMENTO.' 

 
  

Renata Aguiar Rodrigues – EBOSQUE/SEMEC 
 
 
RESUMO: Este artigo versa sobre a relação palavra e imagem contida no livro de artista. 
Faz uma descrição imagética e conceitual do livro de artista intitulado “amor e felicidade no 
casamento” do artista Jonathas Andrade em colaboração com a disigner Yana Parente, 
discutindo questões pertinentes ao tema, por meio, da história do livro de artista e seus 
desdobramentos na discussão em arte. Assim busco compreende-lo, primeiramente por sua 
dualidade na linguagem: livro de artista; para então discuti-lo em seu múltiplo de 
significação, fruição, materialidade etc.  
 
Palavras-Chave: Livro de artista. Fotografia. Palavra. 
 
 
ABSTRACT: This article talks about the relation between word and image in the artists’ 
book. It makes a imagistic and conceptual description on the artists book named “marriage 
love and happiness” by the artist Jonathas Andrade in collaborations with the designer Yana 
Parente, questioning the meaningful matters in this theme, thought the history of the artists 
book and its developments in to the discussion about Art. Trying first to understand it in its 
language duality: artists book, for than discuss it in its multiple meaning, fruition, materiality, 
etc. 
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Introdução 

O livro de artista carrega consigo um duplo, no próprio nome e um múltiplo, no seu 

significado. Assim buscado compreende-lo de forma o mais clara possível, tentemos 

primeiramente destrinchar seu duplo, na linguagem: livro de artista; para então 

discuti-lo em seu múltiplo de significação, fruição, materialidade etc.  

O livro, um objeto com cerca de 6 mil anos de história,  carregando em si os mais 

variados conteúdos verbais e imagéticos, tem sido no percurso da humanidade, a 

partir do inicio da história (que coincide com a invenção da escrita) portador do 

conhecimento e da permanência deste no tempo e no espaço, suporte para 

expressão do homem e difusor mais ou menos democrático.  

Ainda assim, o livro – este precioso conceito de objeto –, é, para Maurice Blanchot 

(1987), incompleto, ou em suas palavras “pobre”; lembrando, talvez, do Mito da 
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Caverna onde no VII livro da República de Platão (1973), voltamos nossas costas 

para o real, e enxergamos apenas as débeis sombras da realidade projetadas na 

parede da caverna, da qual, nos tornamos prisioneiros. Dessa forma, o livro ao em 

vez de libertar o homem, o captura: em seu formato, em seu conteúdo, em sua 

sucessão de páginas, em sua progressiva sequencia necessária a esta forma de 

leitura. Por esses motivos, Blanchot na perspectiva de analisar o pensamento de 

Mallarmé sobre O Livro, anuncia que “[...] continuamos a ler, desde a milênios, como 

se mais não fizéssemos do que começar a aprender ler”.(1987, p.247) 

No início, o livro se apresentou de diversas maneiras, o homem experimentou 

diversos tipos de material para registrar e difundir seus conhecimentos e 

experiências, antes de o códex se efetivar como formato homogêneo na concepção 

de livro: houveram livros escritos no barro, em folhas de palmeiras, em pedras, em 

tábuas de madeira, fibras vegetais do rio Nilo foram utilizadas para a criação dos 

papiros no Egito e couro de animais para os pergaminhos, estes configuravam livros 

em rolos manuscritos de até 20 metros. O papel surgiu na China por volta do século 

II e desde então tem sido o suporte responsável pela maior difusão do conhecimento 

humano. Mas foi com a invenção da imprensa, com a tipografia de Gutenberg na 

Idade Média, que o livro e a informação se difundiriam e se ampliariam a níveis 

inimagináveis, passando o livro a fazer parte do dia a dia da cultura das sociedades, 

principalmente depois da Revolução Industrial, que populariza e barateia a produção 

dos papeis e dos livros. 

No dicionário Aurélio do Século XXI o livro é por definição: 

 1.  Reunião de folhas ou cadernos, cosidos ou por qualquer outra 
forma presos por um dos lados, e enfeixados ou montados em capa 
flexível ou rígida.  
 2.  Obra literária, científica ou artística que compõe, em regra, um 
volume.  
 3.  Seção do texto de uma obra, contida num tomo, e que pode 
estar dividida em partes.  

 

Para o artista importará utilizar o livro como forma, suporte e meio pelo qual difundir 

sua arte; discutir a arte presente nele e para além e/ou discutir a própria 

forma/conceito do livro. Sobre os precursores do livro de artista muito é dito, aqui, no 
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entanto, entenderemos o livro de artista segunda a noção de que este é uma forma 

de expressão própria do século XX de acordo com Paulo da Silveira:  

Retroaplicar conceitos nos permite ir até onde quisermos. Porém é 
no final do século XX que o entendimento desse tipo de obra de arte 
é legitimado. Principalmente a partir dos anos 60, pela mutação 
causada pela companhia do conceitualismo, com a sua maior 
divulgação nos anos 70 [...]. (2001, p.30) 

 

Portanto o livro de artista concebido e aceito na sua autonomia é este que surge a 

partir do século XX, como próprio das discussões a que a arte e o livro chegaram a 

fundir-se. Definir o livro de artista pode ser, no entanto, tarefa árdua, e por vezes 

infrutífera, quando se tenta limitar a definição, assim entenderei o livro de artista de 

forma expandida, englobando os livros objetos únicos, os livros de baixa tiragem, ou 

os amplamente editados, o livro xerox, os livros puramente imagéticos ou os que 

discutem a relação palavra e imagem, sendo a definição estrita do conceito livro de 

artista, tão fugidia quanto o conceito de arte. No entanto, na forma em que se 

apresente, seja ela qual for, deverá o livro de artista, para ser tratado como tal, 

dispor na sua concepção, o próprio artista, de autonomia na criação, sendo este o 

parâmetro que usarei para defini-lo enquanto tal. 

Neste artigo tenho como objetivo descrever e analisar o livro do artista intitulado 

“Amor e Felicidade no Casamento”, 2008, de Jonathas Andrade, artista alagoano 

que trabalha com instalação, video e fotografia; em parceria com Yana Parente, 

designer pernambucana que desenvolve projetos de design editorial, identidade 

visual e expografia. Este livro, como será, posteriormente explicitado em detalhes, 

se utilizou de paginas retiradas do livro “Amor e Felicidade no Casamento” de Fritz 

Kahn e fotografias de Jonathas Andrade, que foi tambem o idealizador do livro de 

artista que tem o disgne gràfico de Yana Parente. Analisarei este livro de artista 

tendo como referencia principais Paulo da Silveira, Maria do Carmo de Freitas 

Veneroso e Ulisses Carrión. 

 

Sobre A Materialidade De “Amor E Felicidade No Casamento” 
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O livro de artista de Jonathaas Andrade (conceito e fotografia), em parceria 

com Yana Parente (designe de impressão), é um volume composto por uma 

pequena caixa onde se encontram cinco fascículos dobráveis e duas fotografias.  

 Imagem 1_  coleção de fascí culos “Amor e felicidade no casamento.” 

A caixa que contem os fascículos tem a imagem da planta baixa de uma casa, 

tomando frente e verso da mesma, que mede aproximadamente 15x20cm.  

As duas fotografias que compõem o volume medem 7x10 cm, uma é a imagem de 

uma casa com portão da garagem aberto, mureta e grades brancas, arborizada com 

pequeno jardim frontal e uma entrada lateral para carro, que parece levar a garagem 

da casa. A outra fotografia reúne um grupo de várias pessoas de diferentes faixas 

etárias dentro de uma casa, na sala de estar, mais provavelmente, a imagem parece 

aludir  as fotos de álbuns de família, com todas as personagens posando de forma 

frontal para a câmera, além de um enquadramento amador incluindo muito do 

ambiente do que parece ser a sala de estar da casa. Ambas as fotografias tem uma 

Figura 2_ fotografias integrantes do livro de artista “Amor e Felicidade no Casamento” 
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tonalidade envelhecida, dando a impressão de passagem do tempo, funcionalizando 

uma fotografia de época e discutindo questões próprias da fotografia como memoria, 

tempo, realidade e ficcionalidade, o que pode ser reforçado pelos trajes dos 

personagens na segunda fotografia, que aparentam ser dos anos de 1960, tendo o 

livro sido criado no ano de 2008. O esmaecimento das cores na fotografia podem 

ainda representar a ação do tempo sobre a memoria, que se perde e se reconstrói, 

imaginando ou ficcionalizando o passado e as relações que o tempo desgasta e 

esmaece.  

Cada um dos fascículos é uma folha de 40 cm por 30 cm, dobrada, formando 16 

quadros, em uma das faces da folha; enquanto na outra face, uma unica fotografia 

toma conta de toda a folha. Os fascículos são compostos por fotografias do artista 

Jonathas Andrade e por trechos do livro “Amor e felicidade no casamento” de Fritz 

Kahn, um livro de conselhos para um casamento feliz, de acordo com a moral da 

classe media da decada de 1960 que para o artista se desdobra no tempo presente, 

ainda que mudados os habitos de consumo e o discurso vigente. 

 

Sobre a Obra 

Jonathas Andrade concebeu primeiramente o projeto “amor e felicidade no 

casamento” como uma instalação, pretendia discutir as questões da moralidade 

Figura 3_ Fascículo 1 frente e costas. 
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dentro do casamento da classe média. A instalação se desdobra tendo como base o 

livro homônimo de Fritz Kahn, de 1960. A partir desse livro de “conselhos” para ser 

feliz no casamento, que refletem a moral da época, o artista encena possíveis cenas 

do dia-a-dia desse suposto casal, representados pelos atores Luciana D’Anunciacao 

e Cristiano Lenhart. 

Segundo o artista:  

O projeto parte da hipótese de que as estruturas morais que 
alicerçam os relacionamentos de classe média atravessam gerações 
igualmente conservadoras, absorvendo as mudanças de costumes 
apenas enquanto consumo e discurso. 

Este entendimento sobre a moral do meio surge a partir do livro Amor 
e Felicidade no Casamento, 1960, e detona situações desenvolvidas 
por dois personagens em casas de famílias que surgem na mesma 
época do livro. (2013) 

 

Na instalação, paginas do livro de Kahn são fixadas nas paredes tendo linhas ou 

mesmo trechos completos retirados por recortes no papel, dando-se a ler apenas o 

que ao artista interessava. As fotografias em tamanhos diversos penduradas nas 

paredes utilizavam uma técnica aparentemente amadora, simulando os retratos de 

família, muitas destas estavam cobertas de mofo, simulando a passagem do tempo, 

o desgaste e o esquecimento das relações. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4_ Instalação Amor e Felicidade no Casameto. 

http://www.lucianaartwork.com/2010/11/love-and-happiness-in-marriage.html
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A instalação foi concebida em Recife no ano de 2007, uma ano depois em 2008 são 

publicados a coleção de fascículos que utilizam os trechos do livro de Kahn e as 

fotografias de Jonathas, integrando-as, criando uma nova e distinta relação daquela 

imposta a instalação, mas ainda discutindo e problematizando a mesma temática da 

moral, das relações, do tempo, do amor e da memória.  

Utilizando a linguagem fotográfica o artista realiza uma transposição intersemiótica, 

da instalação para o livro de artista. Ação importante no universo da fotografia e do 

livro de artista, pois: “O Brasil, apesar de incubador de alguns dos maiores 

fotógrafos da atualidade, tem tido uma presença mínima nessa especifica relação 

entre fotografia e livro.” (SILVEIRA, 2004, p. 146). 

Essa transposição da instalação para o livro de artista foi muito bem sucedida, no 

sentido de discutir a forma livro e sua unicidade, pela fragmentação em fascículos, 

tendo cada fascículo uma evolução narrativa textual e imagética representativa da 

fragmentação relacional entre os personagens, que vai se modificando, no entanto, 

a unidade no todo – o casamento – é representado pelo volume único que esses 

fascículos e as duas fotografias constituem quando dentro da caixa, que é a planta 

da casa; e o que seria o casamento senão um planejamento do viver junto, sobre o 

mesmo teto?!  

O artista ainda consegue transmitir para o livro de artista a mesma fragmentação 

que propoe na instalação, onde o livro de Kahn aparece desfolhado e recortado e as 

fotografias desgastadas pela ação do clima e do tempo, mofadas e esmaecidas; no 

livro de artista essa fragmentação se faz nos fascículos que existem de forma 

independente, mas que constituem sentido amplo apenas quando apreendidos em 

sua unicidade. 

Assim texto e imagem fotográfica se completam mutuamente para criar a 

narrativa que permeia o livro que se realiza como livro de artista já que para Paulo 

da Silveira o livro de artista: “[...] deve proporcionar uma emoção particular e a 

afirmação de sua unidade, provocada pela relação entre forma e conteúdo, podendo 

mesmo o conteúdo ser a própria forma, ou vice-versa.” (2004, p.152). 
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No primeiro fascículo as imagens aludem aos primeiros momentos de uma 

relação de afeto, os dias na praia, os risos, a fotografia do casal posando, o namoro 

no banco da praça, ja o texto frisa as “necessárias” atenções que se deve tomar ao 

escolher a pessoa com quem se casar, pois apos a escolha feita, não haveria mais o 

que se fazer, nem como voltar atraz:  

Como reage a outra pessoa ante ao fato de ter perdido o trem. Vale a 
pena chegar a estação com um minuto de atrazo, de proposito, so 
para examinar o outro, pois esse eh um momento muito 
caracteristico para a analise do carater. Como ele fala ao garçom, a 
vendedora de uma loja. É tratar de abrir os olhos antes do 
casamento! Depois do casamento de qualquer modo, tera de fecha-
los pela metade.(KAHN aput ANDRADE, 2008, p.2)  

Ainda no primeiro fascículo aparecem fotografias, em sua maioria, corroídas 

pelo mofo, como ja desgastadas e velhas, assim o inicio da relação ja é tratado 

como pertencente ao passado, apagado e corroído pelo tempo e desatenção. Porem 

este fascículo é o mais recheado de texto, conselhos e possibilidades. 

O segundo fascículo traz fotografias do casal  mais serio, mas ainda no 

ambito do espaço público, em possíveis passeis a dois, mas ja permeado pelas 

individualidades fragmenta de cada uma das personagens. 

Ja no terceiro fascículo se inicia a saturação do casal no espaço privado, na 

intimidade da casa, do quarto e da cama, no que parece querer aludir aos pequenos 

Figura 5_ Fascículo 2 e 3 do livro de artista “ Amor e felicidade no casamento”. 
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desgastes da vida a dois, o sexo, o tedio, a bagunça da casa, a seriedade em lugar 

do riso, a repetição das mesmas rotinas, dada pela repetição dos quadros 

fotográficos que criam um grafismo neste fascículo. 

A imagem e o texto, nessa obra têm interdependência na intencionalidade do 

artista, um não sobrevive sem o outro, e a narrativa se desmancha sem essa relação 

palavra e imagem. Como nas imagens do fascículo quatro e o trecho retirado do livro 

de Kahn, por Jonathas Andrade, fala de uma mulher casada de forma melancólica:  

...e afinal de contas ela é também uma mulher casada. Pergunta-se 
então: o que resta da vida para a pobre mulher? Onde está o 
bosque, onde ela um dia sonhara passear? Onde vai ela achar 
tempo para ter um cachorro ou para ficar estirada ao sol, ao lado de 
uma piscina azul, ela que foi tão ágil nadadora nos tempos de 
escola? Ao casar-se munida dos melhores propósitos, naturalmente 
nunca poderia ter imaginado que iria viver assim. (KAHN aput 
ANDRADE, 2008, p.4). 

 

 

 

 

 

]As imagens que compõem esse fascículo/pagina representam cada uma das 

imagens mentais criadas pelo texto, porem, mais do que simplesmente ilustrar as 

palavras acima, as fotografias impregnam ainda mais de um tom melancólico essa 

última parte do casamento e do livro, os espaços estão vazios, e mesmo 

abandonados. Quadro a quadro se percebe essa relação de abando dos espaços, 

que estão vazios, abandono que o texto reflete, quando questiona repetidas vezes 

onde estão os sonhos, que foram deixados para traz pela mulher em prol do 

casamento, e finaliza com as paredes de uma casa coberta de musgo e invadida 

pelas ervas, com a janela escancarada, numa cena de total desamparo. Podem-se 

relacionar as linguagens verbal e fotográfica, pelo ponto de vista de que: “A 

Figura 6_ Fragmento do fascículo 4 do livro de artista “ Amor e felicidade no casamento”. 
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linguagem transmite ideias, ou seja, imagens mentais. A transmissão de imagens 

mentais parte sempre de uma intenção: nós falamos para transmitir uma imagem 

particular.” (CARRIÓN, 2011, p.5). 

Aqui o que o texto não diz a imagem mostra e onde a imagem imagina o texto 

descreve: “Trata-se, portanto, de um olhar a partir das bordas, dos momentos de 

cruzamento, em que uma arte apreende da outra, recursos e formas de 

estruturação, momentos em que a imagem busca a letra e a letra busca a imagem.” 

(VENEROSO, 2013, p.16). 

No quinto e ultimo fascículo se completa o ciclo fatídico do casamento, sob a tica do 

artista, vemos o casal pequeno em grandes espaços vazios da casa, de costas um 

para o outro, ou olhando para o além, com olhar perdido e um pouco de vagar, ja 

quase não ha texto, pois no fim já não ha muito o que se dizer, as personagens 

estão sérias e graves, a casa esta arrumada e vazia, é o fim, mas ainda estão juntos 

Figura 7 _ Fascículo 5 do livro de artista “ Amor e felicidade no casamento”. 
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sob o mesmo teto, na unicidade do casamento, que apesar dos pesares, pela moral 

média, deve continuar a ser. 

Dessa forma o artista realiza no livro “Amor e felicidade no casamento” uma 

transposição intersemiótica da instalação para o livro de artista, a partis de uma 

apropriação do livro de Kahn, criando com o texto, de outro autor e imagens 

fotográficas ficcionais produzidas para este fim, uma narrativa permeada por letra e 

imagem que se interconectam para além da pagina do livro suscitando uma reflexão 

crítica sobre a temática desenvolvida, utilizando o livro não apenas como suporte, 

mas como conteúdo discursivo nas questões de unidade e fragmentação pertinentes 

as relações humanas discutidas pela temática do casamento e da moralidade que 

para o artista ainda permeiam as relações amorosas de classe media, de modo mais 

ou menos parecido nas ultimas décadas. 

O que este livro de artista propõe e discute muito bem, são os fragmentos de vida, 

história pessoal e memória que acabam por constituir a unicidade da vida, no caso 

aqui da vida a dois, que na nossa sociedade é dado moralmente pelo casamento. A 

duplicidade que é o casal, espelhado na duplicidade do livro de artista; a 

multiplicidade dos ciclos da vida pela multiplicidades do fascículo, todos unidos sob 

o teto, o espaço privado, a casa, a caixa que contem imagens, palavras e  

memórias, o teto sob o qual todo o múltiplo percurso se torna uno.  
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