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O designer e editor Urs Lehni 
visitou o Brasil a convite da Plana e 
de «COINCIDÊNCIA – Intercâmbios 
culturais Suíça-América do Sul» 
(2017-2020), para uma pesquisa 
de campo sobre os métodos 
tradicionais de impressão e artes 
gráficas concentrados no Nordeste 
Brasileiro, especificamente Cariri, 
antes de que eles se esgotem e 
desapareçam, massacrados pelas 
gráficas digitais e novos processos.
Nessa pesquisa o roteiro traçado 
partia de uma investigação 
da literatura de Cordel, que 
acabou atropelada por algumas 
descobertas, como a resistência 
da fotopintura e a visita de um 
colecionador alemão que vive no 
Crato.

Urs Lehni formou-se em design 
gráfico na Lucerne University 
of Applied Sciences and Arts. 
Em 1999 e em 2006 participou 
do programa de pesquisa pós-
acadêmica na Academia Jan 
van Eyck em Maastricht. Ele 
dirige o estúdio de design gráfico 
Lehni-Trueb com o parceiro Lex 
Trueb que foi fundado em 2005. 
Além de trabalhar principalmente 
para clientes na área de arte 
e cultura, ele frequentemente 
segue projetos auto-iniciados, 
como o www.vectorama.org 
(com o Jürg Lehni e Rafael 
Koch, 2000), Our Magazine (com 
Melanie Hofmann e Nick Widmer, 
2002) e, mais recentemente, o 
empreendimento de impressão 
e publicação Rollo Press (2008). 
Em 2008, Lehni co-iniciou o 
Corner College, um espaço de 
projeto não comercial focado 
em acontecimentos pseudo-
acadêmicos, como palestras, 
apresentações, workshops e 
exibições de filmes. Ele leciona 
regularmente em universidades na 



Suíça e no exterior e trabalhava 
como professor na Universidade 
de Artes e Design de Karlsruhe, na 
Alemanha, entre 2010 e 2017. Foi 
nomeado crítico de design gráfico 
na Yale em 2013.

Bia Bittencourt criou e dirige 
a Plana, Feira Anual de Artes, 
Festival, Residência, Mostra 
de Cinema, Espaço Cultural 
Independente e Editora em São 
Paulo. A Plana é a principal feira 
de livros de arte da América Latina 
em seu sexto ano. Além disso, ela 
curou e produziu exposições de 
livros de arte como Germen com 
Martin La Roche e Ignacio Gatica 
Rojas, La Bibliothèque Fantastique 
com Antoine Lefebvre, Brazyl 
Tropikal na Tokyo Art Book Fair e 
No Room for Books na Bienal de 
São Paulo. Bia se formou em artes 
visuais e cinema. Seu trabalho 
artístico orbita entre a publicação 
e sua própria produção fotográfica 
documental.

Esse projeto foi pensado 
como uma residência que se 
concluiu na sexta edição da 
Plana, na Cinemateca Brasileira, 
em uma mesa onde nós dois 
conversamos sobre processos 
e esgotamentos dos projetos 
gráficos e a renovação das 
práticas. Compunha a mesa Erik 
van der Weijde, fotógrafo holandês 
e editor da 4478zine, que encerrou 
recentemente suas atividades 
para se dedicar ao Café Berlin, em 
Natal.



Lira
Nordestina

Juazeiro
do Norte

Fo
to

: U
rs

 L
eh

ni
, 2

01
8



Nosso ponto de partida foi a Lira 
Nordestina, conhecida gráfica 
remanescente de xilogravura 
e literatura de cordel, a mais 
importante do Brasil, atualmente 
sob administração da Universidade 
Federal do Cariri (Urca). A Lira 
está instalada em uma sala de 
ares burocráticos, em um imenso 
prédio no Juazeiro do Norte. O 
prédio municipal multiuso chamado 
Vapt Vupt, vazio, repousa em uma 
zona localizada entre o Mercado 
Municipal de Juazeiro do Norte 
e um teatro de arena para 10 mil 
pessoas.
Depois de pular uma cerca 
e atravessar instalações 

abandonadas, vimos alguns 
esqueletos de máquinas de 
tipografia antigas, Heidelbergs 
abandonadas no estacionamento. 
Um papel escrito à mão colado 
na janela e um manequim 
fantasiado indicavam a Lira. Na 
sala, encontramos o xilógrafo José 
Lourenço entintando algumas 
madeiras para demonstrar a um 
visitante o processo de impressão. 
Ao lado uma pequena lojinha com 
souvenirs, matrizes, alguns poucos 
cordéis, coleções de gravuras em 
caixas e objetos impressos de 
outras formas, imitando a estética 
da gravação em madeira.
Zé nos recebeu e, com ares 
pragmáticos, apresentou a gráfica 
que ainda está em funcionamento. 
Demonstrou mais uma vez como 
funciona o processo de impressão, 
entintou uma matriz, mostrou o 
maquinário em funcionamento, 
brincou com uma prensa que só 
funcionava graças a um buraco 
aberto no chão da sala, feito para a 
manivela girar o eixo, maior do que 
um carro. Contou um pouco sobre 
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suas agruras com os parceiros e 
a falta de incentivo do município, 
demonstrou seus esforços em 
manter as atividades da Lira vivas 
e nos confessou sobre a confusa 
história de sua fundação, que 
envolve parentes, descendentes, 
o Padre Cícero - líder espiritual 
do Nordeste - e os problemas 
com sonegação de impostos por, 
aparentemente, desconhecimento 
dos processos fiscais, que os 
levou a perder muito do que 
haviam conquistado.

No fundo da sala havia um armário 
tipo arquivo, com algumas histórias 
publicadas. O material, que está 
sendo organizado por professores 
da Universidade do Cariri, contém 
pastas com as publicações 
fotocopiadas em sacos plásticos 
de uma forma meio desajeitada. 
Zé contou que aquilo era só uma 
pequena parte, que ainda há muito 
trabalho a ser feito, a começar 
pelo cemitério de sucatas gráficas, 
herança da importante Gráfica São 
Francisco, berço do tipógrafo José 
Bernardo da Silva, que se encontra 
apodrecendo do lado de fora do 
prédio.
A Lira não produz mais literatura 
de cordel em xilogravura - hoje as 
histórias são impressas em offset. 
Em 2012 foram produzidos 1000 
cordéis para a comemoração de 
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100 anos do Juazeiro do Norte. 
Essa foi a última vez em que os 
livros foram impressos com a 
elaboração da gravura.
Zé nos levou para conhecer o 
prédio em que a Lira está instalada 
e não havia ninguém em parte 
alguma. Chegamos no espaço 
em forma de teatro de arena, 
projetado como uma arquitetura 
descomunal de cimento para 
receber as procissões de Cícero. 
O espaço nunca foi utilizado, por 
um problema de segurança nos 
corrimões mal instalados. 
Entre a nostalgia e a falta 
de recursos, a Lira segue 
sobrevivendo como pode, 
orgulhosa das fotografias e 
reportagens antigas penduradas 
na parede, mostrando os tempos 
de ouro em que imprimia milhares 
de cordéis por dia. Em meio à 
essas imagens, Urs encontrou 
um anúncio oferecendo o serviço 
de “retrato pintado” na Av. Carlos 
Cruz, 1234, que instintivamente se 
tornou nosso próximo destino.
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Em uma casa à beira do canal 
de Juazeiro do Norte, no número 
1234, vive Abdon e Gorete 
Alves, parte de uma família de 4 
filhos que foi criada, alimentada 
e educada através do ofício da 
fotopintura. Eles são a resistência 
remanescente da arte no Juazeiro 
do Norte, apesar de recorrente 
também em outras regiões 
do Brasil, México, Argentina e 
Uruguai.
O poodle nervoso nos recebeu a 
rosnadas na sala de porta aberta 
para a rua, a qual serve como 
uma pequena galeria de retratos 
pintados de toda a família em 
diferentes fases da vida, junto de 

algumas figuras desconhecidas.
Depois de interromper o almoço 
deles, um pouco constrangida, 
pedi para sermos levados até a 
sala de trabalho, um quartinho 
pequeno localizado na edícula da 
casa, com uma misteriosa parede 
laranja de isopor e alguns escritos 
árabes que eles não souberam 
explicar porque estavam lá. No 
canto, um computador coberto 
com plástico, muitas pinturas 
suspensas por um barbante 
na parede, Lula e Dilma - ex 
presidentes do Brasil - em meio 
a anônimos e no centro do 
quarto um pequeno cavalete 
improvisado apoiando uma pintura 
em processo. Abdon comentou 
que a fotopintura “melhora” e dá 
mais nobreza a uma imagem, 
acrescenta cor no preto e branco. 
Trajes como paletós e gravatas, 
vestidos e maquiagem eram 
inseridos nos originais, que eram 
fotografias de documentos 3x4 
ou lambe-lambes de qualidade 
precárias. Perguntamos um 
pouco sobre o ofício, ou como 
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ele chegou na excelência da 
técnica com o passar dos anos. 
A única coisa que ele nos revelou 
foi que a pintura começa com 
uma fotografia ampliada e Gorete 
completou: “...e quem pinta os 
trajes e vestidos sou eu!”
 Abdon trabalhou durante sua 

adolescência em um estúdio de 
revelar fotografias, a Foto São 
José, no Juazeiro do Norte. 
Começou a pintar por cima das 
fotografias que ampliava e assim, 
virou referência e criou escola na 
região. No auge de sua carreira, 
vendia cerca de 500 pinturas por 
mês. Os clientes da fotopintura 
não costumavam chegar sozinhos 
ao pintor. A fotopintura batia na 
porta de suas casas, através de 
um vendedor ambulante chamado 
de bonequeiro.
Hoje, Abdon e Gorete criam a 
maior parte de seus retratos no 
Photoshop. Abdon aprendeu com 
os filhos a manejar os softwares 
e acha muito mais fácil do que 
pintar telas. Além disso, os 
clientes atuais preferem assim, nos 
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contou, apontando para imagens 
manipuladas com efeitos digitais 
decorando o quarto: “A pintura 
manual ninguém mais prefere”.
Hoje os poucos clientes que 
os procuram são em sua maior 
parte admiradores das capitais, 
que chegam através do número 
de whatsapp da sobrinha. 
As encomendas são feitas 
virtualmente, o cliente envia a foto 
por e-mail e ele envia a pintura por 
correio. Esse serviço custa cerca 
de R$ 200,00.
Busquei mais informações sobre 
Abdon e Gorete na internet. 
Encontrei pouquíssimas notícias 
regionais, alguns textos tratando a 
fotopintura como “a arte esquecida 
no Cariri” e dois livros publicados 
pelo pesquisador, colecionador 
e professor alemão Titus Reidl 
(sendo um deles com o fotógrafo 
Martin Parr), que vive no Crato 
e é dono de um acervo de mais 
de 5 mil fotopinturas, fotografias 
regionais, montagens e objetos.

Já na casa de Titus, que nos 
recebeu com um almoço típico 
de frutas e alimentos locais, 
começamos a entender melhor 
o momento e a pesquisa da 
fotopintura no Ceará. A sua busca 
começou através da pesquisa 
acadêmica sobre o memento mori, 
ou, o retrato da morte. Mas, ao 
ver de perto o declínio dos artistas 
locais e fechamentos de estúdios 
vinculados a uma força maior, 
como a falta de papel fotográfico 
e químicos para revelação, Titus 
iniciou uma coleção que virou um 
importante acervo de referência 
em todo o mundo. Afinal, até então 
não havia arquivo público algum a 
respeito, como vimos na literatura 
de cordel.
Em entrevista concedida à Eder 
Chiodetto, Titus comenta sobre 
a virada da fotopintura, na forma 
de ver imagens fotográficas: 
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“Durante a pesquisa, encontrei 
um dado intrigante...por meio 
da fotopintura, os olhos de um 
defunto tinham sido abertos. 
Neste caso, o morto foi retratado 
como se fosse vivo. O fato 
curioso destas fotografias é que o 
espectador final destas imagens 
dificilmente tem como saber que 
o retrato original é de um defunto. 
Quer dizer,a fotopintura era capaz 
de transformar uma imagem em 
outra, de ser ficcional em vez de 
verossímil. Nas imagens encontrei 
elementos que não combinavam 
com o realismo comumente 
atribuído à fotografia. Por exemplo, 
acolhendo pessoas de devoção 
popular, como Padre Cícero ou 
Frei Damião, como se fossem 
parentes dos retratados. Outras 
imagens mostraram viúvas, já 
com certa idade, ao lado de seus 
falecidos maridos, de fotografias 
de 30, 40 ou 50 anos atrás (tais 
como se encontram em carteiras 
de identidade ou de trabalho, 
guardados nas gavetas como 
relíquias de tempos passados)”.

Em meio ao imenso acervo de 
Titus, encontramos também 
algumas fotografias de estúdio 
com famílias dentro de aviões 
ou balões de mentira, nuvens de 
bebês e montagens que deram 
errado. É através dessas imagens, 
quase caricatas, que o fotógrafo 
Martin Parr se aproximou de Titus 
para publicar o livro “The retratos 
pintados book”. 
Martin nunca encontrou com Titus. 
Todo o trabalho foi organizado 
através de produtores e por e-mail. 
Martin nunca foi ao Cariri, mas 
o trabalho resultou em algumas 
exposições que ajudaram as 
imagens a circular em galerias 
e museus ao redor do mundo, 
chancelando as fotopinturas e lhes 
legitimando como arte.
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Voltamos para o Juazeiro. O trajeto 
que durou 30 minutos de ônibus 
para ir, demorou quase duas horas 
para voltar - era horário de pico no 
sertão.
Em São Paulo, quando estava 
preparando o roteiro da viagem, 
conversei com a escritora Jarid 
Arraes, autora do livro “Heroínas 
negras brasileiras em 15 cordéis”. 
Jarid nasceu no Cariri e indicou 
que eu conversasse por Facebook 
com seu pai, o cordelista 
Hamurábi Batista. Formei na 
minha cabeça a imagem de um 
mestre talhando partes de madeira 
em um ateliê rústico, do lado 
de fora da casa, sol e paisagem 
sertanista. Ao adicioná-lo, vi um 
homem revolucionário, seus posts 
eram críticos, suas publicações 

impressas de cunho político, 
uma quantidade considerável 
de posts a favor do feminismo e 
muita luta no discurso. Em uma 
breve conversa pelo messenger, 
ele nos convidou para encontrá-lo 
no Centro de Cultura Popular do 
Juazeiro e já me avisou: sou um 
maldito!

Feminista

Juazeiro
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O Centro é um pátio interno 
com diversas salas, cada uma 
pertence a um artesão. No 
centro, um exército de esculturas 
de madeira, santos, cachorros, 
girafas, extraterrestres, demônios, 
pessoas de chapéu, cobras 
enroladas em mulheres, sapos 
mostrando os dentes, formas 
como tótens abrigando pássaros, 
jogadores de futebol e mais ao 
fundo uma pilha acinzentada de 
esculturas desprotegidas do sol, 
que aparentemente deram errado, 
apodrecendo no tempo.
Enquanto esperávamos Hamurábi, 
visitamos os ateliês. Cada um 
tinha sua particularidade: além 
das típicas esculturas de madeira 
coloridas, máscaras de cerâmica, 

pequenos brinquedos infantis e 
alguns cordéis.
Urs já não estava nada interessado 
nos cordéis. Percebi então o 
quanto é difícil compreender essa 
forma de literatura quando não 
se conhece a língua. Mesmo ao 
tentar traduzir, as histórias não 
faziam sentido ou eram carregadas 
demais de dados históricos e 
locais - palavreados que tornavam 
os livrinhos herméticos demais 
para serem compreendidos. 
A coleção editada por Hamurábi 
estava disposta em um plástico 
cheio de bolsos. Entre outros 
autores e livros como “Aedes 
Aegypti, o mosquito da besta fera” 
de Abraão Rodrigues, estava a 
série “O Golpe” e livros como “A 
condenação sem provas de José 
Dirceu”, “Os planos de saúde 
privados e o sucateamento do 
SUS”, “A Operação Lavajato, a 
CIA e o FBI” e “A bancada BBB” 
formavam o acervo de sua editora, 
Cordel Expresso.
Hamurábi chegou e nos 
presenteou com sua última 
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publicação: “O poder judiciário e 
a mídia corporativa” e contou um 
pouco sobre sua luta por uma 
revisão da literatura de cordel. 
Nos mostrou diversos exemplos 
preconceituosos, racistas e 
principalmente machistas que 
permeiam as histórias, subjugando 
e ridicularizando mulheres, 
homosexuais e negros. Hamurábi, 
quase num ato performático, 
começou a alterar os textos 
tradicionais das publicações, os 
quais imprimia através de sua 
editora, e assim, ganhou o ódio de 
muitos cordelistas tradicionais, foi 
acusado de maldito e excluído do 
círculo de publicadores.
Hamurábi sempre esteve na 
borda das tradições do Sertão. 
Conseguimos ver isso refletido no 
trabalho de sua filha Jarid Arraes 
que, hoje, vive em São Paulo e 
anualmente auto-publica livros de 
muito sucesso e relevantes para a 
literatura negra.
Hamurábi segue na luta da 
preservação de uma memória 
muito conhecida e difundida, 

mas pouco preservada. Mais 
que isso, atua na revisão de 
padrões e de uma forma mais 
justa em compreender nuances 
da sociedade através das artes 
e ofícios em extinção. Todo o 
material que produz está disponível 
para download em seu Facebook.
 e é dono de um acervo de mais 
de 5 mil fotopinturas, fotografias 
regionais, montagens e objetos.
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Textos: Bia Bittencourt
Fotografias: Urs Lehni e Bia Bittencourt
«COINCIDÊNCIA – Intercâmbios culturais Suíça-América 
do Sul» (2017-2020)
São Paulo, Ceará e Suiça, 2018


