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Resumo.  
O periódico estadunidense Umbrella, coordenado por Judith Hoffberg (1934-2009) entre 
1978 e 2008, desempenhou um papel ímpar no registro dos eventos de arte postal, ativi-
dades do movimento Fluxus, resenhas bibliográficas, livros de artista, fontes para pesqui-
sa, periódicos e outras publicações de arte. 
Palavras-chave: Umbrella, Judith Hoffberg, Fluxus, arte postal, edições de artistas, livro de 
artista, arte contemporânea, pesquisa de fontes. 
 
Abstract.  
The American periodical Umbrella, edited by Judith Hoffberg (1934-2009) between 1978 
and 2008, played a singular role in the register of the mail art events, activities of the Fluxus 
movement, book reviews, artist’s books, research sources, periodicals and other publica-
tions of art.  
Keywords: Umbrella, Judith Hoffberg, Fluxus, mail art, editions by artists, artist’ s book, con-
temporary art, research of sources. 

 
 

 

O boletim norte-americano Umbrella foi, por muito tempo, o periódico de arte 

postal com maior sobrevida. Foi sempre muito discreto. Qualidade essa que, em se 

tratando de um veículo de comunicação, não se pode considerar como sendo um 

mérito desejável. Dessa forma, discretamente, em dezembro de 2008 ele encerrou 

seus 31 anos de atividades. Algumas semanas mais tarde, em 16 de janeiro de 

2009, a sua editora fundadora, a bibliotecária Judith Hoffberg, faleceria aos 74 a-

nos. Por terem realizado com abnegação o registro de inúmeros eventos e publica-

ções oriundos do espírito de rede que norteou as relações da arte no final do sécu-

lo XX, Umbrella e sua mentora são merecedores do reconhecimento da comunida-

de artística pesquisadora. Certamente um útil acervo de informações, ainda que 

sucintas e modestamente registradas durante três décadas, não pode ser ignorado 

por quem estuda a sedimentação do espírito de rede na arte contemporânea. 

Umbrella Associates (a razão social) tinha sede em Santa Monica, Califórnia. 

Sua publicação Umbrella era muito simples, singela, com custo de produção míni-

mo. Datilografada diretamente numa IBM Composer (componedora ou compositora 
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eletromecânica de textos, com resultados medíocres mesmo para a época, porém 

mais acessível que as fotocompositoras de então), era a seguir impressa em preto 

sobre um papel azul claro de baixo custo, o que, na ausência de um projeto gráfico 

marcante, se manteve até o final como sua principal característica. Possivelmente 

seu ônus mais significativo tenha sido a cobertura dos custos postais. Por ser muito 

dirigida, de nada adiantaria ter venda em bancas. Apenas a mala direta cumpriria a 

sua estratégia de distribuição, sendo mantida basicamente pela carta de assinantes 

(nos anos 90, por exemplo, era preciso pagar dezoito dólares, se residente nos Es-

tados Unidos, ou vinte, se em outros países). Aparentemente os assinantes não 

primavam pela assiduidade nos pagamentos. Pelo menos isso é o que transparece 

nas constantes lembranças, ou mesmo queixas, enfatizadas desde os primeiros 

tempos de circulação. 

Nós não queremos perder você; assim, se houver um carimbo junto do seu nome 

ou na frente deste exemplar, isso significa que, de acordo com nossos registros, 

você não pagou sua renovação para 1979. (v2, n1, 1978, interior da contracapa; 

tradução livre) 

Essa insistência se repetia anualmente, às vezes mais de uma vez, chegando 

a assumir um tom de súplica. 

P.S. Como usual, faço um apelo do final de ano para que você, POR FAVOR, 

RENOVE [sua assinatura] ATRAVÉS DO CUPOM NESTA EDIÇÃO PARA QUE 

EU NÃO TENHA QUE USAR O CORREIO PARA SUPLICAR POR SUA RENO-

VAÇÃO. [...] Por favor, me ajude a manter meus gastos baixos [...]. (v.13, n.2, 

1990, p.38) 

Pretendia-se um informativo (newsletter) bimensal no início, depois quadrimes-

tral, mas enfrentou muitas dificuldades para cumprir essa sazonalidade. Em mea-

dos dos anos 80 já se apresentava como um “informativo ocasional” no expediente 

ou no cupom para renovação. Hoffberg anunciou as dificuldades na edição de ou-

tono de 1984, que, por impedimentos de viagem, reunia os números 2 a 5 num só 

exemplar, viabilizado por um empréstimo bancário, segundo o editorial. Seu desa-

bafo era quase uma despedida. Na contracapa do número seguinte (v.8, n.1), lan-

çado apenas em junho de 1985, se comprometia a disponibilizar ao assinante, du-

rante aquele ano, “pelo menos 2 edições”. E no editorial do número seguinte se 
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explicaria mais uma vez, destacando a grande quantidade de informações por re-

passar e o crescimento no número de interessados. 

Bem, nós seremos um informativo ocasional, e quando existir material suficiente 

nós o despacharemos. Se alguma instituição não puder aceitar esses termos, en-

tão eu sinto muito. Este é um boletim pessoal, financiado privadamente – e se al-

guns de vocês ficarem impelidos  a contribuir, ótimo. 

A partir de número seguinte, os expedientes ou as contracapas com o cupom 

para assinaturas advertiriam o leitor sobre a publicação irregular: “Umbrella is pu-

blished on an irregular basis”. Porém, mesmo realçando seu caráter “ocasional”, 

sua permanência, sem faltar nenhum ano até o seu fim, foi um feito notável. 

O primeiro número foi lançado em janeiro de 1978. Desde o princípio o boletim 

já demonstrava o caráter personalista da sua empreitada. Na capa (ou página um),  

a editora, sob a assinatura “jah”, apresentava alguns comentários sobre a livraria e 

galeria (e pequeno espaço cultural) Other Books and So, sediada em Amsterdã e 

dirigida por Ulises Carrión, mexicano, e Aart van Barteveld, holandês. Naquele 

momento a livraria estava no seu terceiro ano de atividades, agora em espaço mai-

or. Hoffberg a considera um tesouro, fazendo ali o registro do que mais tarde seria 

reconhecido como um dos mais importantes entrepostos para os impressos e efê-

meros da arte contemporânea, mesmo que tivesse curta existência. Mais adiante, 

no interior da revista (página 12), em seção voltada aos novos periódicos, ela apre-

senta a nova revista de Carrión, Barteveld e Salvador Flores, Ephemera, mensário 

lançado no novembro anterior e dirigido à arte postal e trabalhos efêmeros. Mais 

tarde, no número de dezembro de 1989, Hoffberg dedicaria “esta edição e o resto 

de todas as publicações de Umbrella à memória de nosso querido amigo, Ulises 

Carrión, morto em outubro, de AIDS. [...] Eu sentirei muitíssimo a sua falta. Nós 

todos sentiremos” (v.12, n.2, 1989, editorial, verso da primeira capa). E o nome de 

Carrión ainda voltaria muitas vezes às páginas da revista (por exemplo, em setem-

bro de 2003, com a resenha do livro Ulises Carrión: personal worlds or cultural stra-

tegies?, organizado por Martha Hellion). 

 

Sem dúvida tudo estava se tornando muito volátil na década de 70. Mais e 

mais informação era produzida, o que pedia uma grande frente de publicações que 

lidasse de tantos registros com alguma objetividade. Também já na sua primeira 
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edição, Umbrella apresentava novos veículos à disposição, revistas ou boletins a-

tuantes dentro de uma gama de interesses bastante maleável, como Art Di-

gest/South Newsletter (com notícias regionais), Artist/Craftsmen Information Bulle-

tin (para problemas do artesanato), High Performance (para  artes performáticas). 

Ao mesmo tempo, apresentava alguns veículos britânicos recentemente surgidos: 

Arnolfini Review (do centro britânico homônimo, em Bristol), Art Services Newslet-

ter (assuntos profissionais), Artscribe (artigos e entrevistas), Camerawork (centrado 

em fotografia), Musics (dirigido a musicistas contemporâneos), New Style (tido co-

mo new wave, dirigido para arte, mídia e vanguardas), Readings (voltado para a 

performance), Sniffin’ Glue (and other Rock ’nd’ Roll Habits) (mais antigo, voltado 

ao punk rock) e Wedge (“produzido por cineastas, musicos, trabalhadores de tea-

tro, professores e estudantes – um grupo comprometido com o socialismo revolu-

cionário e uma crença na importância da ‘política cultural’ como uma parte central 

dessa luta”; v.1, n.1, 1978, p.4). Se hoje alguns desses veículos são ignorados, 

então as páginas de Umbrella podem assumir uma função ampliada, já que registra 

as suas existências. O que seria um então novo periódico chamado Jharna-Kala 

Magazine, direcionado à “fonte arte” (seu significado em bengali) e à espiritualidade 

visual do guru Sri Chinmoy Kumar Ghose? Cabe ao pesquisador deliberar se essa 

ou aquela informação é interessante e pertinente a sua pesquisa, decidir se é uma 

tolice ou um tesouro. 

No mesmo exemplar encontramos o que se manteria como um padrão: notí-

cias curtas e rápidas sobre personagens e eventos do mundo da arte (especial-

mente museus), notas muito resumidas sobre publicações periódicas, convocató-

rias para ações e experimentos de arte postal, além de seu eixo mais pertinente, as 

resenhas de livros de artista, livros de fotografia, catálogos de exposições (especi-

almente se em língua inglesa) e livros de referência para a pesquisa em artes visu-

ais. 

As edições eram fortemente pessoais. O modo de ser e pensar de Hoffberg 

era visível nos textos, mesmo que o informativo tenha contado com colaboradores 

para as resenhas e artigos. Porém, se as resenhas sempre foram a razão de ser de 

Umbrella, os artigos eram eventuais e normalmente de curta extensão (uma ou du-

as páginas). Eventuais, mas dignos de nota, podem ser lembrados alguns momen-

tos interessantes: o “George Maciunas: in memoriam”, por Ken Friedman (v.1, n.3, 

p.69, 1978); “Profile: Ulises Carrión: an end and a beginning”, um depoimento de 
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Carrión, (v.2, n.5, 1979, p.120-121); “Fluxus reseen”, a transcrição de uma entrevis-

ta com Wolf Vostell feita para vídeo por Jeff Perkins (v.4, n.3, 1981, capa e p.51); 

“Today’s artist in Portugal”, entrevista com João Sarmento (v.7, n.1, p.22-23, 1984); 

uma entrevista com Emmet Williams (v.21, n.1, p.3-7, 1998); o conjunto de depoi-

mentos “Dick Higgins: 1938-1998”, feitos por Ken Friedman e amigos, na edição de 

dezembro do ano do falecimento de Higgins (v.21, n.3-4, p.106-112, 1998); pelo 

falecimento da galerista e curadora especialista em livros de artista Tony Zwicker 

(1925-2000), textos de Michael Von Uchtrup, Johanna Drucker, Brad Freeman, An-

ne Moeglin-Delcroix, Scott McCarney, Ruth e Marvin Sackner, Judd D. e Renee 

Riese Hubert, dentre duas dúzias de declarações de afeto (v.23, n.1, p.3-11, 2000); 

entrevista com Lawrence Weiner, sobre livros (v.26, n.1, p.4-8, 2003) “Haroldo de 

Campos: between concretism and neo-Baroque (in memoriam)”, por Clemente Pa-

din (v.26, n.2, 2003, p.50); etc. Alguns desses artigos, os mais antigos, estão com-

pilados em livro, Umbrella: the anthology, organizado por Hoffberg em 1999, reu-

nindo os principais textos críticos, entrevistas e páginas de artistas (page art) publi-

cados entre 1978 e 1998. 

A importância  do periódico é relativizada por alguns, especialmente quanto ao 

uso dominante de notas curtas sobre o mundo da arte. Essas notas cobriam qual-

quer tipo de atividade, instituição ou artista, porém aparentemente sem vínculos 

com comprometimentos publicitários. Como os exemplos à disposição são muitos, 

pode ser escolhido um que nos toca, numa página de necrológios. 

Lucio Costa, arquiteto e projetista urbano, cuja visão do homem vivendo em har-

monia com seu ambiente tropical colocou a arquitetura brasileira na idade moder-

na, morreu em junho com a idade de 96 anos. Internacionalmente, ele era muito 

conhecido como o planejador de Brasília, a futurista capital brasileira que surgiu 

da árida savana no estado de Goiás, no governo do Presidente Kubitschek nos 

anos 50. (v.21, n2. 1998, p. 59) 

Esse formato muito mais informativo do que crítico, calcado em resumos e na 

informação abreviada, parecia desagradar alguns de seus leitores. Tratava-se de 

uma solução que em certa medida emulava o jornalismo de gossips, que costuma 

apreciar notas curtas, novidadeiras, mas que de fato nos chegam com algum atra-

so no tempo. Sem dúvida, essa prática é uma opção de risco. Ela poderia ter bana-

lizado o veículo, transmitindo uma sensação de futilidade em algumas seções, a-
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proximando-as da inocência e amadorismo dos antigos almanaques, hoje freqüente 

nos muitos diários online da internet, os web logs (ou blogs). Porém, nesse exem-

plo gráfico surgido no final dos anos 70, um blog que podemos considerar como 

avant la lettre. Correta em suas informações, Hoffberg manteve Umbrella na sobri-

edade. Para o caso das novidades administrativas institucionais, da programação 

dos museus e das convocatórias de arte postal, o simples arrolar de avisos e notí-

cias parece ter funcionado com eficácia. E assim também com os lançamentos bi-

bliográficos. 

Carlos Zéfiro in black and white (não paginado, Plug In Editions, 1996, 

US$16.00) desvela um mundo mágico largamente esquecido num Brasil explici-

tamente sexual, descrito em texto e imagens desenhadas cruamente por um dos 

mais conhecidos artistas underground dos anos 50 e 60, o há pouco falecido Car-

los Zéfiro. Seus personagens, uma combinação de malandros e membros da so-

ciedade culta, refletem o caldeirão cultural que é Brasil mesmo hoje. Desnudando 

violência e sugerindo outro mundo paralelo, governado por tradições sexuais onde 

machos românticos e mulheres fortes navegavam em torno da estrita probidade e 

discrição de um mundo dominado pelo conservadorismo inflexível da igreja e do 

estado, Zéfiro catalogou a atividade social e política da sociedade brasileira, preo-

cupado não somente com um sentido de titilação erótica, mas também com o bem 

comum – criando uma série de manuais de educação sexual, disponíveis às mas-

sas através de uma configuração com tecnologia de impressão de baixo custo. 

Mas em vez de um folheto descartável, Zéfiro criou uma obra-prima instruída e 

ampla, a não ser esquecida. Somente para adultos? Talvez não. (v.20, n.3, p.97, 

1997) 

As resenhas de livros de arte e catálogos eram e continuam sendo úteis. So-

bretudo dos catálogos, raramente presentes na imprensa convencional (e mesmo 

na especializada). Pode-se poupar muito trabalho de pesquisa pela leitura desses 

comentários, ainda que a ênfase seja quase exclusivamente sobre as publicações 

em língua inglesa. Sobre livros de artista, então, nada pode ser acrescentado. Essa 

era a sua especialidade, formando com a arte postal sua principal dupla temática, 

seu sustentáculo identitário. O desconhecimento dessas fontes é inaceitável para 

pesquisadores que estudam a intermídia, as publicações de artista, os exercícios 

postais e os experimentos Fluxus, mesmo para alguns casos em língua não ingle-
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sa. Para ficarmos em um exemplo do hemisfério sul, procurando-se por Paulo 

Bruscky encontraremos menções ao seu nome em pelo menos nove edições.  

O último número impresso de Umbrella foi publicado em dezembro de 2005. A 

primeira frase do editorial é triste: “Esta foi a mais difícil edição de Umbrella que já 

fiz”. O periódico fazia sua despedida da forma gráfica, passando a ser produzido 

apenas em versão digital. 

Sou uma amante do papel – amo seu toque, sua maciez, seus ruídos. E é com 

uma tristeza profunda que concluo 28 anos de publicação em papel com esta edi-

ção. [...] eu optei em fazer uma experiência com o restante de nós e produzir Um-

brella em versão online como um periódico com artigos escritos por  mim e por ou-

tros, três a quatro vezes por ano. Nesse meio tempo, quando as notícias chega-

rem, eu as remeterei para aqueles que enviaram seus endereços eletrônicos. Isso 

acontecerá às vezes diariamente, às vezes semanalmente, mas com freqüência, e 

as notícias estarão tão frescas como no momento em que as coletei.  

No mesmo editorial, Hoffberg demonstra conhecer a importância de seu traba-

lho. 

Durante os últimos 28 anos, tentei reunir a todos em uma comunidade, assegu-

rando que, aqueles de vocês que amam os livros de artista as artes alternativas 

em geral, se conhecessem entre si e soubessem que existem apreciações que 

nunca ocuparão os livros de história da arte, pelo menos não já. Tentamos docu-

mentar isso que passa rapidamente, do Fluxus ao futurismo, da arte postal à mí-

dia, dos livros de artista à arte ciberespacial. Se tivemos sucesso, apenas vocês 

podem dizer. Isso tomou boa parte de minha vida, sem compensação. Umbrella 

foi um presente para vocês e uma disciplina para mim. Ela me permitiu encontrar 

pessoas do mundo todo, viajar intensamente e viver sobre a margem. 

A última publicação impressa de Umbrella em quase nada se diferenciou dos 

números precedentes. As notas, as resenhas, os comentários, as chamadas para 

eventos, tudo permanecia como sempre. Apesar da data do informativo ser 2005, 

houve certo atraso na publicação, demonstrado pelo artigo sobre o falecimento de 

John Latham, transcrito do The Guardian de 7 de janeiro de 2006. Como despedi-

da, a contracapa trazia a reprodução da gravura The end #23, de Edward Ruscha, 

2002. 
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O primeiro número a estar disponibilizado na internet foi uma versão simultâ-

nea da edição gráfica, com os mesmo textos, mas sem imagens. A partir da edição 

seguinte, volume 29, março de 2006, inaugural da nova série, o estilo visual de a-

presentação de páginas (janelas) prosseguiu construído num projeto discreto. Ou 

seja, após migrar definitivamente para a internet, Umbrella mantinha-se funcional, 

desta vez assumidamente textual. As ilustrações eram raras, ainda que em número 

crescente a cada edição. 

Os problemas pessoais de saúde nunca foram omitidos por Hoffberg. Nos edi-

toriais, entre apelos pelo pagamento em dia das assinaturas e as queixas com o 

uso de computadores e impressoras, surgiam aqui e ali pequenos desabafos, pe-

quenas confissões. A derradeira edição de Umbrella foi sem dúvida a mais triste, 

compreensivelmente emocional. A despedida, dessa vez, seria irreversível. 

Não teria imaginado uma doença me abatendo no final do caminho, mas isso a-

conteceu em agosto, foi diagnosticado em setembro, exames foram feitos por es-

pecialistas e eu voltei no dia primeiro de outubro para tratar-me em casa. [...] Foi 

tudo muito rápido. [...] Tenho leucemia mielóide aguda. [...] Este é o mais difícil e-

ditorial que já escrevi para vocês, e será meu último. [...] (“From de editor”, v.31, 

n.3, dez. 2008) 

Hoffberg conhece e reconhece o papel desempenhado por Umbrella no espa-

ço intermidial. 

No passado, vocês foram informados sobre espaços alternativos de todo o mundo 

[...]. Vocês nunca regatearam em saber sobre Fluxus, arte postal e arquivos, vídeo 

arte, sound art, performance, carimbos e tantas coisas mais que eram inventivas 

naqueles primeiros anos. [...] O campo inteiro dos livros de artista tornou-se minha 

vida e quis repartir isso com todos. Apesar de marginal no início, ele cresceu num 

movimento, um novo capítulo da história da arte, reconhecido por historiadores, 

artistas e todos vocês. Tornou-se quase excessivo, com tantas conferências, fei-

ras de livros e simpósios para comparecer. E como de costume, espalhou-se glo-

balmente. 

“Com esta edição eu digo adeus” prossegue Hoffberg, até finalizar lembrando 

que seu empreendimento de 31 anos esteve na interdependência, por um lado, das 

bibliotecas universitárias, das bibliotecas públicas, das coleções privadas, dos mu-

seus e das galerias, e, por outro, dos artistas, de amigos e de colegas. De fato, na-
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da teria acontecido dessa forma, não fosse o espírito de rede um laço efetivo desse 

período. 

Não existem outros textos na última edição, salvo o editorial de despedida. As 

cinco páginas que seguem têm apenas cinco imagens, uma em cada janela. A pri-

meira é um fragmento de pintura, um guarda-chuva à Magritte, entre as nuvens, 

não creditado. A última é um guarda-sol fechado na praia. 

Judith Ann Hoffberg (1934-2009) foi bibliotecária e arquivista formada em ci-

ência política (em 1956), com masters em língua e literatura italianas e em bibliote-

conomia (1960 e 1964). Trabalhou em diversas bibliotecas acadêmicas, quase 

sempre envolvida com assuntos das artes visuais (Johns Hopkins University Bo-

logna Center, na Itália, e, nos Estados Unidos, Library of Congress, University of 

Pennsylvania, University of California San Diego e Smithsonian Institution. Foi co-

fundadora, presidente e secretária executiva da Art Libraries Society of North Ame-

rica, além de editora do seu periódico ARLIS/NA Newsletter. Em 1978 ela fundou 

Umbrella Associates, sobretudo para gerir seu empreendimento periódico. Como 

divulgadora, e às vezes como participante, foi uma autoridade da arte postal, sendo 

seu nome freqüentemente lembrado em documentos do movimento Fluxus. Con-

forme depoimento seu, em entrevista de 1995, teria se envolvido com a arte postal 

nos anos 70 a partir da amizade com Ken Friedman, Peter Frank, Ulises Carrión, 

Aart Van Barnevelt, Guglielmo Achille Cavelinni, William “Picasso” Gaglione, Anna 

Banana e outros. Como curadora, a partir dessas relações organizaria algumas 

importantes exposições de efêmeros e livros de artista, iniciando em 1977 com a 

mostra Artwords & Bookworks (junto com a também bibliotecária Joan Hugo), em 

Los Angeles, depois itinerante nos Estados Unidos (ocupando espaços como o 

Franklin Furnace Archive, em Nova Iorque), Austrália e Nova Zelândia. Também 

são lembradas sua exposições voltadas para a produção de artistas mulheres de 

tradição judaica, como Women of the Book: Jewish Artists, Jewish Themes, em 

1997 e 1998, itinerante em universidades e outras instituições, sua última atividade 

desse tipo (totalizando pouco mais de vinte eventos, todos norte-americanos). 

Como colecionista, acumulou no decorrer dos anos um folclórico acervo de 

impressos e objetos relacionados ao título de seu informativo, incluindo um sem-

número de itens, como postais, gravuras, fotos, objetos de papelaria, roupas, biju-

terias, etc., além de guarda-chuvas e sombrinhas reais (e guarda-sóis). Batizada 
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como Umbrelliana em 1984, agora está abrigada na University of California (em 

San Diego), assim como sua elogiada coleção de livros (em Santa Barbara). 

Judith Hoffberg e Umbrella estiveram entre os primeiros frutos maduros do es-

pírito de rede. Quando em vida, Hoffberg não se furtava em fornecer informações 

para quem estivesse interessado em ingressar nesse conhecimento. Bastava pro-

curá-la; a resposta talvez tardasse, mas chegaria. Encontrei-me com ela apenas 

uma vez, mas tive oportunidade de incomodá-la alguns anos antes com uma ou 

outra carta, pedindo, perguntando e, claro, assinando Umbrella (rigorosamente em 

dia!). Já desconfiava (e com o tempo pude confirmar) que o pequeno e bem-

comportado boletim azul-claro poderia estar entre as fontes introdutórias comple-

mentares para a pesquisa em história da arte no final do século XX. Mesmo sendo 

anglófono, ajudará a compreender o contexto em que muitos artistas internacionais 

conviveram. Por isso, independentemente da profundidade da pesquisa, usá-lo 

como consulta pode propiciar bons atalhos para o estudo, sobretudo para jovens 

pesquisadores.  
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