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RESUMO 
A revista Schmuck (1972-1976) destaca-se, como periódico excepcional, entre as 
publicações realizadas pelo coletivo Beau Geste Press, publicador independente e 
alternativo com sede em Cullompton, Devon, na Inglaterra, atuante na primeira metade dos 
anos 1970. O grupo de artistas publicadores, iniciado pelos mexicanos Felipe Ehrenberg e 
Martha Hellion e pelos ingleses David Mayor, artista e historiador da arte, e o casal Chris 
Welch e Madeleine Gallard, e integrado por seus amigos e colaboradores internacionais, 
investiu parte importante de seus sonhos e ambições na difusão do pensamento artístico de 
seu círculo de relações. Hoje sua produção é revista e reavaliada à luz da renovação da 
pesquisa em história da arte. 
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ABSTRACT  
The magazine Schmuck (1972-1976), as exceptional periodical, stands out among the 
publications held by the collective Beau Geste Press, independent and alternative publisher 
based in Cullompton, Devon, England, active in the first half of the years 1970. The group of 
artists and publishers started by the Mexican couple Felipe Ehrenberg and Martha Hellion, 
by artist and art historian David Mayor, by Chris Welch and Madeleine Gallard (British), and 
friends and international collaborators, invested important part of its ambitions and dreams in 
the diffusion of the artistic thought of your circle of relationships. Today its production are 
reviewed and reassessed in the light of the renewal of the research in the history of art. 
 
KEYWORDS 
Schmuck. Beau Geste Press. Felipe Ehrenberg. Martha Hellion. David Mayor. 
 

 



 

 
SILVEIRA, Paulo. Rever e reler Schmuck, a revista supernacional dos artistas de Beau Geste Press nos anos 
1970, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 
26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.3420-3432. 

3421 

A avaliação do avançar das linguagens e da produção artística menos óbvia passa 

obrigatoriamente pela compreensão da qualidade expressiva e intelectual do uso de 

recursos de veiculação. Hoje reestudadas com entusiasmo, as revistas de artistas 

comparecem com desenvoltura na implantação das artes moderna e 

contemporânea. Às vezes profissionais, frequentemente intuitivas, sempre 

fascinantes, estão entre as melhores realizações da arte. Do amplo universo de 

amostras, apontamos, aqui, destaque do seu gênero, a revista Schmuck, publicada 

por Beau Geste Press em oito números de 1972 a 1976. 

Beau Geste Press foi um coletivo fundado em estratégias editoriais, alinhadas com 

as chamadas práticas alternativas ou independentes, com sede no interior da 

Inglaterra de 1971 a 1974. Após a separação do grupo, BGP seguiu atuando a partir 

do México e da Inglaterra até a sua última publicação, em 1976. Atuava de forma 

associativa ou colaborativa, a partir de um círculo de afinidades que tinha como 

gerência os seus fundadores e amigos, incluindo o autor do projeto em andamento. 

O início de suas atividades está vinculado aos artistas mexicanos Felipe Ehrenberg 

Enríquez (1943-2017) e Martha Hellion-Tovar (1937), em seus primeiros anos na 

Inglaterra, mais os ingleses David F. Mayor (1948) e o casal Chris Welch e 

Madeleine Gallard. Ao grupo inicial se juntariam outros, oriundos de países diversos. 

Felipe Ehrenberg e Martha Hellion, com um casal de filhos pequenos, buscavam 

renovação de perspectivas familiares, artísticas e políticas, em autoexílio após o 

Massacre de Tlatelolco, na Cidade do México (SILVEIRA, 2015).1 

Após residir em Islington, em 1971 a família se mudaria para uma casa de campo de 

Langford Court South, periferia rural de Cullompton, condado de Devon, onde, com 

seus amigos, constituiria uma “comunidade de duplicadores, impressores e 

artesãos”, observada a ressalva de Ehrenberg: “Não, nós não éramos hippies. [...]  

Nós éramos artistas, o que é uma coisa diferente de hippies. [...] Os artistas são 

parte de uma antiga tradição de servir à comunidade” (INTERVIEW, 2010).2 Aos 

poucos o grupo incorporou, de forma mais ou menos temporária, Terry Wright 

(impressor, no grupo em 1972 e 1973) e sua esposa Pat Wright, a artista Fluxus 

japonesa Takako Saito, Cecilia Vicuña, Claudio Bertoni, Alison Knowles, Allen 

Fisher, Carolee Schneemann, Fernando del Paso, Kristian Gudmundsson, Jaroslav 
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Kozlowsky, Michael Nyman, Mick Gibbs, Opal L. Nations, Paul Joris, Serjio Pitol e 

outros. 

O nome Beau Geste, está associado ao mimeógrafo usado adquirido em Londres 

em 1969 (por 50 libras, conforme MELLADO, 2005), numa redução bem-humorada 

de beautiful Gestetner, e ao livro e versões em filme muito populares Beau Geste 

(sobre irmãos ingleses alistados como soldados na Legião Estrangeira Francesa e 

seu senso de amizade e compromisso). 

Após alguns anos bem-sucedidos, problemas de convivência levaram o grupo ao 

rompimento. O casal original se separou, amigos se dispersaram. Ehrenberg 

retornou com os filhos para o México, de onde continuou a distância o trabalho com 

Mayor, mantendo o selo Beau Geste Press por mais alguns meses; Hellion partiu 

para Bélgica e Holanda; e Mayor afastou-se da arte.3 O grupo não mais produziu 

conjuntamente.4 

Quanto às publicações, os cerca de 76 títulos produzidos pelo grupo incluem 

edições importantes para compreensão das estratégias da arte, como o catálogo da 

exposição Fluxshoe e livros de Mayor, Ehrenberg, Carolee Schneemann,5 Cecilia 

Vicuña, Ulises Carrión, Endre Tót, Allen Fisher, Mick Gibbs, Michael Nyman e 

Kristjan Gudmundsson. E, simultaneamente, a revista Schmuck. 

Veículo ágil de transmissão de ideias próprias ao campo artístico, integrada ao seu 

tempo, Schmuck foi concebida com propósito e determinação de instrumento 

comunicacional, mantendo a espontaneidade inspirada em suas coirmãs dos anos 

60 e 70. Mesmo que programaticamente objetiva quanto à seriedade do seu 

compromisso com a concepção teórica do artista, o humor era pervagante. A 

irreverência tinha como antessala o título, schmuck, pênis em iídiche, com uso 

frequentemente pejorativo, de deboche, quase uma desqualificação; no inglês, tem 

um arco de significados que vai de tolo, estúpido, a desagradável, detestável.  

A identidade de Schmuck estava expressa na conformação de antologia, próxima às 

chamadas assembling magazines, revistas “por montagem”. Eram “feitas por artistas 

que faziam livros por e para outros artistas, a ausência de copyright estabelecida 

como princípio” lembra Hellion (2017), produzidas com recursos de oito máquinas de 
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produção de imagens ou de impressão, como máquina de escrever, prensa plana, 

ofsete e mimeógrafo, além de recursos artesanais usados em qualquer etapa do 

processo. Mediam cerca de 29cm na altura e 21cm na largura, com tiragens 

variáveis e páginas sem numeração, com textos em inglês, salvo ocorrências 

pontuais. As suas edições podiam incorporar encartes (inserções, dobraduras) e 

intervenções, como colagens, texturas, grafismos, colorização com chá e até 

alterações em máquinas de lavar (HELLION, 2017). O eixo temático era uma 

orientação editorial tão programaticamente decidida quanto inerente, harmonizando 

estratégia cultural e vocação inata. Como eco de seus genes binacionais e da 

retórica da deslocação, as abordagens geográficas expressavam-se em exercícios 

centrados nas identidades nacionais de artistas do mundo, beneficiando-se das 

conexões do grupo. Suas decisões e práticas contribuíram com o espírito de rede 

vigente. Mesmo após a dissolução do grupo, Schmuck procurou manter a 

continuidade, mas não passou de apenas oito notáveis edições até 1976.  

O primeiro número da revista foi lançado em março de 1972, no ano seguinte à 

criação de BGP. Para Schmuck, n. 1, 1972, 64 páginas,6 tiragem não informada, 

também chamada de Real Schmuck, coordenada por Mayor, a capa foi realizada 

pela menina Yaël Ehrenberg (sete anos) e seu pai. A imagem dominante, sob o 

título, é um pedaço de papel com anotações sobre como dirigir um carro de 

brinquedo; na direita, uma régua gráfica (de paicas ou cíceros) alterada para que os 

intervalos entre as unidades sugiram um teclado de piano. No pé da capa está 

datilografado: “Sem copywrite”. As contribuições incluem Cris Welch, Ken Friedman 

(notas sobre arte conceitual), Anthony McCall, Jim Parker, Marc Chaimowikz, 

Graham Keen, Milan Kunz, Richard Kriesche, Alistair Park, Hammond Guthrie, Lou 

Glandfield, Carolee Schneemann (excerto de Parts of a Body House Book, 1967), 

Opal L. Nations, Bernard Kelly, Michael Gibbs, Monte Cazazza, Michael 

Hollingshead e Alastair Mackintosh, Barry McCallion e outros. Ao final, traz 

informações e endereços dos participantes. BGP é apresentada em um anúncio na 

face interna da contracapa: 

Uma companhia comunal de duplicadores, descobrindo, 
disseminando, publicando, produzindo, empacotando boas coisas, 
como revistas, edições especiais e limitadas, mimeomúltiplos. 
Trabalhos de Del Paso, Ehrenberg, Hollingshead, Mayor, McCall, 
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Schneeman e outros, com especial ênfase em artistas latino-
americanos. 

O verso da contracapa traz um gráfico cifrado de Mick Gibbs, Language Retrieval 

System, de 1971, declaração em uma só palavra formada por justaposição: 

“inthebeginningwastheword” (“no princípio havia a palavra”). O volume é impresso 

com mimeógrafo e termografia.7 

Schmuck, n. 2, ou Schmuck Iceland, jul. 1972, 50 páginas, tiragem não informada, 

foi coordenada por Mayor, é dividida em quatro partes separadas por rotulares em 

papel amarelado, dedicadas aos irmãos Kristjan e Sigurdur Gudmundsson e ao 

casal Hreinn Fridfinnsson e Hlif Svavarsdottir; capa em ofsete e miolo em 

mimeógrafo (com algumas colagens), com rotulares em tipografia. Exemplo de 

colagem na seção de Kristjan Gudmundsson: pedaço de fita magnética (de áudio), 

preso verticalmente no centro da página por dois fragmentos de fita adesiva, entre 

as palavras datilografadas SKY (hachurada por lápis azul) e EARTH (hachurada de 

verde); sobre a primeira, no alto, a explicação: “(na faixa 1 da fita magnética: som de 

passos subindo escadaria, alcançando céu azul)”; abaixo da segunda, na base da 

colagem: “(na faixa 2 da fita magnética: som de passos descendo escadaria, 

alcançando terra verde)”; é excerto de Performables & other pieces, 1970. A seção 

de Fridfinnsson e Svavarsdottir traz contos folclóricos, com ilustrações. E a de 

Sigurdur Gudmundsson, registros de proposições baseadas em fotografia e 

enunciados. 

As últimas páginas anunciam espaços, publicações e editores alternativos (como 

nos números futuros). Na antepenúltima, ao lado de marca em vermelho, “um 

carimbo de borracha, feito à mão, preso em uma caixa de madeira bastante 

rudimentar, feito com o que estava à mão” (HELLION, 2017), a nota sobre BGP: 

“Nossa imprensa não é um negócio, é um modo de vida.” A penúltima página 

anuncia os números seguintes: Hungria, Alemanha, Geral (inespecífico) e América 

Latina (que não seria realizada).  

Schmuck, n. 3, ou Hungarian Schmuck, mar.-abr. 1973, 78 páginas, tiragem não 

informada. Em ofsete, mimeografia e tipografia, mais apêndices etc. Contribuições 

de Agnes Háy, Dóra Maurer, Endre Tót (talvez o mais conhecido do grupo), Gábor 

Attalai, Géza Perneczky (que teria forte importância nos estudos sobre revistas de 
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artistas), Gyula Konkoly, Gyula Pauer, Imre Bak, László Beke, Miklos Erdély, Péter 

Eötvös, Studio Kassák-House (ou Péter Halász, ligado ao teatro underground) e 

Tibor Gáyor entre outros. A capa traz datilografada uma farsesca declaração de 

todos de não concordância com a publicação e distribuição da revista, dadas as 

medidas de proibição a que estão acostumados. Na página 5, o editorial oferece 

importantes considerações; sob o título “Concept Art” as the possibility of young 

hungarian artists, o historiador de arte László Beke esclarece: 

[...] na minha opinião, de fato não existe arte conceitual no seu 
sentido severo e original. Ao contrário, existe uma muito vívida e forte 
tendência de jovens artistas que iniciaram conscientemente da falta 
de decisão social e histórica existente em seu país. Nossa “arte 
conceitual” pode ser vista como leve e muito limpa, e talvez 
tecnicamente muito rude, etc., do ponto de vista da cena 
internacional. 

E acrescenta: 

Nós estamos trabalhando em Budapeste, Hungria. Não temos 
galerias, nem colecionadores. Nossas possibilidades para exibições 
e publicidade são raras. [...] Budapeste é uma das cidades da 
fronteira entre oeste e leste. Mas é mais importante para nós que 
Budapeste seja a capital de um país situado na Europa Oriental. Nós 
queremos viver e trabalhar aqui.  

As participações usam procedimentos das outras edições, incluindo abertura de 

recorte, como uma janela (cabeça de Lenin) para ver imagem em outra página (foto 

de Marx), página desdobrável, cor específica etc. Também há anúncios no interior 

desta edição. As páginas finais trazem endereços e informações sobre os artistas. 

Schmuck, n. 4, ou Aktual Czechoslovakia Schmuck, ou Aktual Schmuck, 1974 

(provavelmente janeiro), 60 páginas, tiragem não informada. Produzida pelo grupo 

Aktual, liderado por Milan Kníţák, é quase um fac-símile da proposta oferecida a 

BGP em 1972. Aguardava a solução de impedimentos; o organizador sofria 

processo segundo o qual “através de sua forma e conteúdo, os trabalhos artísticos 

[...] pretendiam levar ao descrédito a imagem da Tchecoslováquia no exterior”, com 

“representações fotográficas [...] consideradas pornografia”, como denunciado no 

editorial. Capa parda, com aplicação de gravura com a foice e do martelo com 

corações vazados. O editor passa a ser Beau Geste Press - Libro Acción Libre. O 

miolo é impresso em ofsete, em preto e vermelho. Participaram Helena Pospíšilová, 
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J. Patočka, Jan Maria Mach, M. Marik, P. Tichý, Robert Wittmann, Soňa Švecová, V. 

Korejz, Zdenko Ţiţková e Milan Kníţák. 

O editorial, assinado por Mayor e Ehrenberg, anuncia a separação de BGP, que iria 

“descentralizar para permitir um maior espaço de manobra” e passaria a ter sedes 

na Inglaterra, com Mayor, e no México, com Ehrenberg; apresenta argumentos que 

justificariam essa decisão, como as características do seu crescimento, melhoria de 

distribuição e o atendimento de necessidades pessoais. 

Martha, David, Yaël, Matthias e Felipe, Takako – estamos todos 
mudando por motivos muito pessoais. Isto é como deveria ser porque 
Beau Geste é um conceito, uma convicção. Nunca imaginamos nós 
mesmos crescendo cada vez mais como gatos gordos de papelaria. 
[...] E apenas estabelecendo e fazendo, vamos aprender como lidar 
com essas novas condições. E provar o seu valor. 

Schmuck, n. 5, ou General Schmuck, ou Schmuck Anthological, jan. 1975, 98 

páginas, 550 cópias (o uso de Schmuck Anthological retornaria e pode ser tido como 

uma definição de intenções). Montada por Mayor e Ehrenberg em 1973, com dupla 

identificação: Beau Geste Press, UK, e Libro Acción Libre, México. Impressa em 

ofsete por Takako Saito em novembro e dezembro de 1974. Capa simples, em papel 

amarelado, com desenho sugerindo um militar vestindo bermudas, passa a ostentar 

o seu ISSN 0301-5769; a contracapa é vazia. Apesar da sobriedade do exterior, 

trata-se de uma das mais vistosas edições de Schmuck. O verso da capa tem uma 

bolsa com trabalho de Ehrenberg (In/tension, com papel e atilho de borracha). A 

impressão do miolo é colorizada em dégradé por duas ou mais cores. O miolo traz 

mais de 50 colaborações, às vezes com os artistas retornando para novas 

participações. Entre os integrantes estão Barry McCallion, Bill Lundberg, COUM 

Transmissions (coletivo fundado por Genesis P-Orridge) e Ken Friedman, Daniel 

Cazes (mexicano, especialista em estudos de gênero), Davi det Hompson, Dick 

Higgins (do Fluxus, editor de Something Else Press), Equipo Movimiento (Raul 

Marroquin e Young Tchong), Ida Horowitz (que trocaria o nome para Ida 

Applebroog), Jaroslaw Kozlowski, Jiří Valoch, Luís Romano (de Madeira Melo, poeta 

cabo-verdiano radicado no Brasil), Mick Gibbs (editor da revista Kontexts, Amsterdã), 

Monte Cazazza, Nick Zurbrugg, Opal L. Nations, Richard Kostelanetz, Robin Crozier, 

Takako Saito, Takehisa Kosugi, Terry Wright e Victor Musgrave. Nas páginas finais, 
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dados sobre os participantes; Ehrenberg é apresentado como “o primeiro Beau 

Geste, e agora BGP no México”. 

A introdução de Mayor registra o novo momento: 

Um ano atrás, enquanto eu escrevia isto, nós todos estávamos ainda 
muito juntos. Agora Felipe Ehrenberg mudou para o México, Martha 
para Holanda. Daqui a alguns meses Takako Saito mudará para a 
Itália, e eu estarei saindo também – para onde? PERSONALIDADES 
/ D I V I D I D A S: a distância cria novas necessidades e impõe 
condições diferentes. BGP ENGLAND & BGP MEXICO significam 
precisamente isso. E viver juntos – como fazíamos antes – agora 
tornou-se um experimento em comunicação. [...] O retorno a essas 
novas condições começará a parecer coerente dentro de um curto 
espaço de tempo, como uma imagem que se revela em papel 
fotográfico [...]. 

A edição traz encartes, incluindo livreto de Victor Musgrave (The first lecture by the 

intermediary) e um abaixador de língua de madeira de Stu Horn (refuncionalizado 

como espátula para raspar fezes do sapato). A última página e o verso da 

contracapa trazem reproduções de classificados de jornal oferecendo ou procurando 

favores sexuais ou relacionamentos duradouros. 

Schmuck, n. 6, nov. 1975, ou French Schmuck, 98 páginas, tiragem de 550 cópias; 

como as seguintes, impressa por terceiros; editorial por Ehrenberg. Efetivamente 

publicada no verão de 1976.8 Quanto ao acabamento, a mais ousada: tem duas 

frentes, podendo ser aberta de qualquer dos lados graças à concepção da capa, que 

atravessa o miolo em zigue-zague; em cartolina acinzentada com rótulos em papel 

alaranjado e elementos impressos em verde (um para a revista em si e outro para o 

dossiê francês). O primeiro rótulo informa ISSN e outros dados, mas não traz o título; 

a palavra Schmuck aparece apenas mencionada dentro de um fragmento de texto 

não especificado que é um dos elementos da colagem. O título está na primeira 

página, French Schmuck, juntamente com outros elementos do expediente. O miolo 

é impresso com cores coloridas sobre papel pardo, com páginas monocromáticas, 

com apêndices, dobraduras e outros recursos.  

O sumário propõe a seguinte ordem para as duas divisões: “A. Part [...]” e “A. Nother 

part [...]”. Na sequência sugerida, a primeira é o dossiê organizado pelo poeta e 

ensaísta Jean-Clarence Lambert em duas seções; na primeira, colaborações de Ben 
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Vautier, Robert Filliou, Jean le Gac, Christian Dotremont, Marcel Broodthaers, 

Christian Boltanski, Alain Fleischer, Jochen Gerz e Emilio Galli; a segunda é 

inteiramente composta por um trabalho de Lambert, Le Rachis dans son ensemble, 

publicado antes em 1974. Não há encartes no dossiê.  

A segunda divisão, French Collection, foi organizada por David Mayor, com auxílio 

de Marcel Alocco e Jochen Gerz. Além dos dois últimos, há colaborações de Ben 

Vautier, Bernard Borgeaud, Poligonal Workshop9 (relato da 7ª Bienal de Paris, 

1971), Henry Chopin, Alain Fleischer, Paul-Armand Gette, Maurice Lemaître (com 

textos do Letrismo) e Jean-Claude Moineau, entre outros. Traz algumas anexações, 

com destaque para a inserção do livreto Me Ben I sign, de Ben Vautier, que também 

era comercializado separadamente. Ao final, nas informações sobre os artistas, um 

triste acréscimo: junto a Marcel Broodthaers, o carimbo “Died 28 jan. 1976”. No 

anúncio de Beau Geste, ao final, a promessa: “E proximamente, Schmucks alemã, 

japonesa e latino-americana!! E outras, dependendo das finanças, tempos e 

clima(s).” 

Schmuck, n. 7, ou Teutonic Schmuck, dez. 1975, 88 páginas, tiragem de 400 

exemplares. Possui capa em cartão azulado e rótulo com identificação (título, preço 

etc.) e imagem de uma medalha com os dizeres “Super Schmuck”, criação de 

Genesis P-Orridge, a partir de ideia de John Plant. Editoração por Mayor e BGP, 

com conteúdo coletado desde 1971. O final do sumário informa ser esta a penúltima 

Schmuck Anthological, e o anúncio da terceira página segue prometendo futuras 

edições das Schmuck para Japão e América Latina.  

Entre os 27 participantes – alguns com participação nas Documentas 5 ou 6 –, estão 

Albrecht/d. (artista sonoro), Gábor Altorjay (húngaro intermídia, com outros teria 

participado do primeiro happening em seu país, em 1966), Ludwig Gosewitz, Tom J. 

Gramse, Klaus Groh (iniciador da rede de informação International Artists 

Cooperation), Helfried Hagenberg, Birgit e Wilhelm Hein (cineastas da vanguarda 

alemã), Dorothy Iannone (estado-unidense radicada na Alemanha), Hans-Werner 

Kalkmann (ou Hans-Oiseau Kalkmann), Milan Kunz (Milan Kunc, tchecoslovaco, 

então em Düsseldorf), Bernd Löbach-Hinweiser, János Nádasdy (húngaro, então na 

Alemanha), Claus Otto Paeffgen, Jan Voss (artista e editor),10 Wolf Vostell (um dos 

fundadores do Fluxus) e Stefan Wewerka, entre outros. Ainda que mais discreta, 
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Teutonic Schmuck mantém a eloquência. A publicação encartada na contracapa da 

edição é Art Impressions, de Klaus Groh. 

Schmuck, n. 8, ou Japanese Schmuck, primavera de 1976, 100 páginas, 500 cópias. 

O expediente anuncia a revista como a edição final. Mantém o estilo das anteriores, 

inclusive quanto aos recursos gráficos. Leiaute e editoração são de Mayor, com foto 

no frontispício de Ehrenberg. A capa, de Ay-O (Takao Iijima, ligado ao Fluxus), é em 

cartão azulado e rótulo branco com imagem de uma mão (retirada de gravura 

japonesa), impressa com linhas em ciano, magenta e amarelo, fora do registro.  

Os participantes foram reunidos por Taii Ashizawa (designer) e Takehisa Kosugi 

(compositor e musicólogo), ambos com afinidades com multimeios, o movimento 

Fluxus ou a arte postal, trabalhando a partir do Japão. Além destes, estão presentes 

Kazumichi Fujiwara (compositor e escultor), Myor Hayashi (participante de 

FluxShoe), Kunimasa Kuriyama, Yutaka Matsuzawa (pintor conceitual; participaria 

de Prospectiva’ 74 e da 15ª Bienal de São Paulo, 1979), Yoshio Nakajima (residente 

na Suécia, participante da Documenta 5), Terry Reid (canadense vivendo em Tóquio 

de 1970 a 1972), Takako Saito (talvez a página mais lembrada da revista, o recorte 

de um homem que saúda com o chapéu), Rui Sekido, Mieko (ou Chieko) Shiomi 

(vinculada ao Fluxus East), Shinkiji Tajiri (norte-americano radicado na Holanda), 

Shohachiro Takahashi (participou de FluxShoe), Lee U-Fan (ou Ufan, sul-coreano, 

do grupo Mono-ha, grupo conceitual japonês), Keiji Uematsu, Yoshimasa Wada e 

outros, totalizando 28 participantes nomeados. 

A revista é elegante, com muitas articulações ou anexos, destacando-se o livro de 

Hidecki Yoshida, 1971-7-4: p.m. 2:00-4:00, colado na face interna da contracapa.  

Na penúltima página, o anúncio recorrente mostra, riscados, as Schmuck alemã e 

japonesa (com anotação “já prontas”), deixando livre a latino-americana (anotada 

com “algum dia”).  

A anunciada edição da América Latina nunca foi realizada, assim como uma 

possível, mas não declarada, edição para Los Angeles. Houve coleta de 

contribuições para a edição latino-americana em 1973, mas o retorno trouxe outros 

compromissos; em 1978, Ehrenberg usou o material para a mostra Testimonios de 

Latinoamérica, no Museo Carrillo Gil, Cidade do México, incluindo publicação no 
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suplemento La Semana de Bellas Artes, do Instituto Nacional de Bellas Artes, com 

textos críticos. Nela, Néstor García Canclini (1978) afirma a importância de Beau 

Geste, que abriria “novas possibilidades na estrutura de sua linguagem, na 

comunicação artista-público, na ação sobre problemas sociais que a arte comercial 

desconhece”.  

Alternativa, instrumental, vívida, cooperativa, Beau Geste Press foi uma das mais 

importantes editoras independentes dos anos 70. Teve na comunicação artística sua 

principal força, situação muito cara para Hellion (2017), em lembranças sobre os 

procedimentos de produção de Schmuck: “Talvez aqui eu enumere outra forma de 

impressão que não a técnica, mas sim a emocional e a da paixão com que as coisas 

se realizam e que somente assim transcendem o tempo.” Nós, leitores que 

redescobrimos Schmuck à luz das renovadas abordagens ao espírito de rede na 

arte, sentimos o mesmo. 

 
 
Notas 
1
 Massacre de Tlatelolco, na Cidade do México, em 2 de outubro de 1968, ação militar para conter manifestações 

estudantis, com mortos e feridos. 
2
 Todas as traduções para o português são livres. 

3
 Ehrenberg em 1987 iniciaria relacionamento com Lourdes Hernández-Fuentes, com ela mantendo a Biombo 

Negro Editores até o falecimento em maio de 2017. Na Holanda, Hellion casou com o artista Jan Hendrix, com 
ele retornando para o México (onde teriam o filho Jonás, em 1976); hoje estão separados. Mayor passou a se 
dedicar à radiestesia e à acupuntura na Inglaterra, onde publicou importante livro sobre eletroacupuntura. 
4
 Em 29 de março, durante exposição sobre BGP, uma jornada de estudos foi realizada pelo CAPC Musée d’Art 

Contemporain de Bordeaux, França, promovendo reunião de Ehrenberg, Hellion, Mayor e Wright. 
5
 Junto com o namorado Anthony McCall teria sido a primeira artista residente 

6
 A quantidade de páginas informada para cada edição é a encontrada em registros de arquivos, bibliotecas ou 

livreiros. As inserções, dobraduras etc. não são computadas como páginas. 
7
 Omite-se, nesta primeira versão deste ensaio, detalhes das revistas, para limitação de volume textual. A 

pesquisa integral inclui o detalhamento das edições, a lista completa de participantes, as datas de nascimento (e 
morte, quando é o caso) dos artistas e outras informações. Os exemplares consultados e sua documentação 
pertencem ao Centro de Documentación, Información e Investigación Arkheia (do Museo de Arte Contemporáneo 
da Universidade Nacional Autónoma do México, UNAM), ao Repositório Auxiliar de Publicações Artísticas ou 
Especiais (IA/UFRGS) e a coleções particulares. 
8
 Informação em prospecto anexado na face interna da capa, com complementação ao expediente. 

9
 Grupo criado em Londres, em 1969, formado pelo videoartista austríaco Richard Kriesche, pelo fotógrafo 

mexicano Rodolfo Alcaraz-Laus e por Felipe Ehrenberg (2013, p. 142, 147).  
10

 Jan Voss, alemão de Hildesheim, 1945, artista, escritor, gráfico, editor e livreiro, estabelecido em Amsterdã, 
onde dirige a livraria Boekie Woekie. Não confundir com o pintor homônimo, também alemão, nascido em 
Hamburgo (em 1936), residente na França. 
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