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boletim é uma referência explícita ao art & project bulletin – uma 
publicação muito simples, criada pelos holandeses Adriaan van 
Ravesteijn e Geert van Beijeren, em Amsterdã, em 1968, para divulgar 
e, também, convidar pessoas para conhecerem a galeria art & project 
(1968-2001). Era um espaço minúsculo na casa dos pais de Geert van 
Beijeren que abria ao público somente à noite e nos finais de semana. 
Como a art & project não realizava vernissagens, o bulletin foi o meio 
para divulgar e documentar os trabalhos que estavam desenvolvendo 
nesse espaço. Sua tiragem era de aproximadamente 800 exemplares, 
sendo que em torno de 400 a 500 eram enviados pelo correio para 
uma rede de artistas, colecionadores, galeristas, museus e pessoas 
interessadas em arte. 

Hoje, não há dúvida que os bulletins formam um importante arquivo 
da história daquele lugar. Do seu lançamento, em setembro de 1968, 
ao término, em novembro de 1989, foram realizados 156 edições. 
Muitos deles foram feitos como projetos independentes, e que não 
estavam vinculados à uma exposição na art & project. Esses, podem-
os dizer, se configuraram como espécie de exposições portáteis e 
volantes.

Ao longo da década de 1970 os bulletins também foram objetos de 
exposição. Uma delas foi a participação na Information, no MoMA - 
NY, em 1970, com curadoria de Kynaston McShine, onde foram 
expostos como um conjunto-obra. 

Aqui na plataforma par(ent)esis, a ideia é que seja, não apenas um 
canal de comunicação para informar sobre projetos, lançamentos e 
participações em feiras, mas também um lugar para postarmos 
conteúdo e informações sobre as nossas publicações. Este primeiro 
arquivo que estamos enviando, como uma apropriação de um projeto 
tão bacana, pode ser a estampa da capa que armazenará todos os 
outros que chegarão mensalmente no seu endereço. 
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