
Pequeno Histórico 
 

Lena Bergstein trabalhou com gravura em metal durante muitos anos, tornando a 
superfície da chapa um arquivo de impressões, de inscrições e de marcas. Textos 
escritos e apagados, desfeitos e refeitos. 
 
Quando passou para a pintura, as palavras e os textos continuaram elementos 
presentes na obra. Desde 1989, a artista vinha se debruçando sobre os escritos do 
filósofo francês Jacques Derrida, fazendo leituras poéticas e plásticas de seu 
pensamento. Essa relação ficou evidente na Tenda, instalação montada no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1992.  
 
Por admiração Lena começou a acompanhar a trajetória do filósofo, desenvolvendo 
trabalhos a partir das conferências de Derrida em seus seminários em Paris. A 
relação entre os dois foi se estreitando.  
 
Em 1998, é editado o livro criado em parceria com Derrida, que lhe ofereceu o texto 
Forcener le Subjectile, que deu origem a Enlouquecer o Subjétil, livro vencedor do 
prêmio Jabuti em 1999. Em 1998 inaugura a exposição ToilesRécentes, junto com o 
lançamento do livroEnlouquecer o Súbjétil, na GalerieDebret, Paris, e no Paço 
Imperial no Rio. 
 
Em 2003 apresenta a exposiçãoTramas na Sílvia Cintra Galeria de Arte, e Amarelo 

Cromo, na Chácara do Céu. Em 2004, A Escrita do Silêncio no Solar Grandjean de 

Montigny, no Instituto Ítalo Latino Americano, IILA, em Roma, e no Centro 

Internazionale di Gráfica em Veneza. 

Em 2005 Lena expõe na galeria Mercedes Viegas, no Rio, e em São Paulo, no 
espaço Contraponto. No mesmo ano participa da exposição “Manobras Radicais” 
no CCBB de São Paulo. Em 2007 expõe Marcas da Memória no Paço Imperial do 
Rio de Janeiro.  
 
Suas mais recentes exposições são: em 2009, Relatos, no Largo das Artes, Rio; e 
representa o Brasil na exposição coletiva Europalia, Bélgica. Em 2012 expõe Livros 
no Centro Cultural Midrash. Em 2013 expõe Lena Bergstein no Museu De Arte 
Moderna do Rio de Janeiro; e em 2015, Narrações no Mube, Museu Brasileiro de 
Escultura, SP; e na galeria Gaia, Unicamp. Participa em 15/16 da SPFoto/Arte com 
a Galeria ArteEEdições. Expõe no Centro Cultural Midrash, 2017, “Cartas de 
Odessa”. 
 
Foi convidada para ministrar o seminário A Arte e a Escrita na História da Arte, na 
Escola da Magistratura do Rio de Janeiro; vários cursos sobre o mesmo tema em 
universidades federais e estaduais. Em 2015, é artista convidada para ministrar o 
mesmo curso, durante seis meses, no Departamento de Artes da Unicamp, 
Campinas. E em novembro de 2017, deu o curso A Arte e a Escrita, um relato 
contemporâneo no Centro Universitário Maria Antonia, USP. 
 
Apresentou no Museu Nacional de Belas Artes, RJ, março de 2018, a exposição 

Ficções.  Foi convidada para fazer parte de uma exposição de 10 artistas 

contemporâneos brasileiros, como abertura do Instituto Casa Roberto Marinho, 

abril de 2018, Rio de Janeiro. 


