Pra você que já conhece a par(ent)esis e pra quem
acessar nosso site a partir de março de 2017
receberá mensalmente um boletim como este.
A ideia é, não apenas informar sobre nossos
projetos, lançamentos e participações em feiras,
mas apresentar também um conteúdo de
informações sobre os livros que publicamos, além
de outros que são nossas referências. Todos, como
sugestões de leitura, como se estivéssemos
brindando-os com uma estante repleta de livros
bacanas, experimentais e especiais.
A par(ent)esis, como você sabe, já existe como
uma plataforma independente há mais de dez anos.
Mas, talvez, o que você pode não saber é que,
embora tenha sido criada por mim, sua permanência
durante todos esses anos somente tem sido
possível porque tem a participação de alunos,
artistas, designers, muitos amigos e uma turma de
apaixonados pela cultura impressa.
No início de sua criação, em 2006, o que nos movia
era pensar o espaço impresso como um espaço
expositivo. Um espaço pra se visitar folheando,
como uma exposição itinerante que não termina
nunca. Pensar em propostas como um espaço
móvel que possibilitasse deslocamentos e trânsitos
pelos mais distintos lugares e contextos. Foi assim
que surgiu Pf, uma publicação com a participação
de 36 artistas, ponto de partida pra uma empreitada
que continuou com, amor: leve com você, com 64
artistas e um curador, Coleção, com 36 artistas e
Arquivo Projeto A2, com 10 artistas.
Mas, se com esses projetos nossa intenção era
distender a noção de espaço expositivo e de
exposição, como uma possibilidade a ser somada a
outros territórios de experimentações e a outros
tantos circuitos já existentes, foi inseparável pensar
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também o que significava publicar ou expor textos,
conversas, aulas, instruções, depoimentos, ideias,
apropriações e, enfim, a escrita nas artes visuais.
Foi daí que surgiram, simultaneamente, Conversas,
ARTE E MUNDO APÓS A CRISE DAS UTOPIAS,
assim mesmo, em CAIXA ALTA e sem notas de
rodapé, Pourquoi o Mal?, Site Specific: Um
Romance, Inventário de Destruições, Dar é Dar,
Livros mobiliam uma sala, mesmo, Sobre o Amor,
Rodapé, Réplica [Replica] e Freme. Dentro do
contexto acadêmico, também surgiu a ¿Hay en
Portugués? produzida a partir de seminários da Pós
Graduação em Artes Visuais da UDESC, com 7
edições já lançadas e distribuídas gratuitamente, e
três múltiplos: Lina, Espaços para / Tempo de, e
ESPERO TUA (RE)VOLTA. E, ainda, o projeto AULA
que consiste em convidar anualmente um ex-aluno
para ministrar uma aula, e parte do conteúdo
apresentado pode ser compartilhado com uma
publicação impressa. Rodapé, de Fabio Morais, foi o
que inaugurou essa série.
Nesses anos também fizemos importantes parcerias. Em 2015 publicamos Sobre o Amor com a
Tijuana Edições e em 2016 o Contrato de Cessão e
Transferência de Obras de Arte com Reserva de
Direitos com a Ikrek Edições.
Continuaremos, como desde início, como uma
plataforma de pesquisa, produção e publicação de
projetos artísticos e curatoriais no formato impresso.
Mas, a partir deste ano, com algumas mudanças. A
mais importante delas é que seremos a partir de
agora duas a pilotar essa iniciativa: Regina Melim e
Gabriela Bresola.

