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Caros e caras colegas, 
 
Em primeiro lugar, manifestamos o nosso desejo de que todos se encontrem com saúde e com 
as esperanças em dia para melhores tempos. 
 
Com alegria publicamos mais uma edição do boletim da Red Latinoamericana de Cultura 
Gráfica, que vem mostrando a resistência das atividades em nosso âmbito apesar das limitações 
impostas. É reflexo disso a ocorrência, em ambiente virtual, de eventos que já estavam 
planejados e a manutenção de datas futuras mesmo que de forma não presencial. Como 
resultado, ganhamos a oportunidade de assistir às apresentações em casa, algumas das quais já 
listadas nesta edição. 
 
Aproveitamos para reforçar o pedido para que continuem enriquecendo, sempre que possível, 
o nosso Levantamento permanente de grupos e espaços de cultura gráfica na América Latina. 
Para isso, acesse aqui: http://redculturagrafica.org/levantamento-permanente/.  
 
Boa leitura! 
Os editores, 
Thiago e Xóchitl 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
EVENTOS 
1- [Evento] Rastros lectores 2ª ed. (Uruguai), Seminário Internacional da Edição e do 
Livro, 22-24 jul., ambiente virtual 
2- [Congresso] Sexta jornada de Diseño del libro y la tipografía, 23-29 abr., ambiente 
virtual, veja as apresentações 
3- [Mesa-redonda onl ine] “El libro académico de Ciencias Sociales y Humanidades en 
voz de sus autores y editores” (UNAM/MX), 23 abr. 
4- [Conferência onl ine] “American Contact: Intercultural Encounter and the History of 
the Book”, 24-25 abr. 
 
CHAMADAS 
5- [Publicação] Artigos para o Anuario Colombiano de Histor ia Soc ial  y  de la Cultura  
(ACHSC), tema: “Circulação de impressos na América Espanhola”, prazo: 15 jul. 
6- [Publicação] Artigos para a revista Anales de n. 51, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, prazo: 15 ago. 
7- [Publicação] Artigos para os n. 4 e 5 do periódico Actio - Journal Of Technology In 
Design Film Arts, And Visual Communication, Universidad Nacional de Colombia 
8- [Vagas] Projetos da UNESCO com vagas abertas no Brasil. Museólogos, 
conservadores/restauradores, historiadores, artistas visuais, antropólogos e outros 
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9- [Bolsa de pesquisa] Programa de bolsas Richard E. Greenleaf, Biblioteca Latino-
Americana da Universidade de Tulane (Nova Orleans/EUA) 
10- [Arte] Art in mail form, galeria Printed Matter (NY) 
  
PUBLICAÇÕES 
11- [Novidade editorial] Voces de la ausenc ia.  Las cartas pr ivadas de los  emigrantes  
astur ianos a América (1856-1936) , Laura Martínez Martín, editora TREA, 2019. 
12- [Novidade editorial] Clichês baratos , de Cristiana Schettini, Editora Unicamp 
(Coleção Históri@ Illustrada) 
13- [Publicações] El l ibro y la l e c tura en Colombia (2017), estudo disponibilizado 
onl ine  pela Cámara Colombiana del Libro 
14- [Publicações] Dossiê sobre história em quadrinhos e romance gráfico na América 
Latina, revista Mitolog ías Hoy , Universitat Atònoma de Catalunya (ESP) 
15- [Publicações] Dossiê sobre a história editorial colombiana, revista Estudios de 
Literatura Colombiana , Universidad de Antioquia (COL) 
  
EM CASA 
16- [Aulas onl ine] Aulas onl ine  e abertas ao público, Facultad de Artes y Humanidades 
de los Andes (COL), confira a programação da semana 
17- [FILBo en casa] Programa “Foros del Libro”, uma série de conversas sobre o 
universo editorial realizadas no âmbito da FILBo - Feria del Libro de Bogotá 
18- [Exposição virtual] Sarah Charlesworth:  Image Language , galeria Printed Matter 
  
NOTÍCIAS 
19- [Manifesto] Ler o manifesto da RELI - Red de Librerías Independientes (MX) 
20- [Notícia] EDITA propone una feria de libros virtual y gratuita 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
EVENTOS 
 
1- [Evento] Rastros lectores 2ª ed. (Uruguai), Seminário Internacional da Edição e do 
Livro, 22-24 jul., ambiente virtual 
> A organização do evento faz circular três ofícios que comunicam: a decisão em suspender o 
evento presencial mas mantê-lo em ambiente virtual; o funcionamento do evento a partir da 
transmissão das comunicações gravadas previamente em vídeo; as orientações para o envio das 
comunicações em formato audiovisual. 
> Para ler os ofícios, VER ANEXOS 1A_EVENTOS, 1B_EVENTOS, 1C_EVENTOS 
> Atenção às datas mais importantes: (1) prazo para envio dos vídeos: 1 jun.; (2) publicação 
dos vídeos: 1 jul.; (3) debates: 22 a 24 jul. 
> Mais info: https://bit.ly/2zBhaQ7 
 
2- [Congresso] Sexta jornada de Diseño del libro y la tipografía, 23-29 abr., ambiente 
virtual, veja as apresentações 
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> Entre os dias 23 e 29 de abril se levou a cabo a Sexta Jornada de Diseño del Libro y la 
Tipografía, com apresentações de referências da Argentina, México e Uruguai. 
> Organização: Escuela Spilimbergo (FAD/Universidad Provincial de Córdoba) e Seminario 
Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas (UNAM) 
> Apoio: Red Latinoamericana de Cultura Gráfica e Museo San Alberto (Córdoba, Argentina) 
> Temas principais: design editorial, identidade visual, ilustração, composição, edição, tipos 
móveis e imprensa. 
> Info. sobre o evento: Youtube e Facebook: Jornada de Diseño del libro y la tipografía / 
Seminario Interdisciplinario de Bibliología 
> Assista às apresentações no Youtube: 
  

• – Oye Siri ¿Cómo era una prensa común? Modelado e impresión 3D de una imprenta 
del período manual. [Lic. Luis Blau (Uru.) / Lic. Daniel Silverman (Arg.)] - 
https://youtu.be/iO10XS0_WiU 

• Edición con tipos móviles. Impresión tipográfica en México en el siglo XXI. [Mtra. 
Zazilha Lotz Cruz García (Méx.)] - https://youtu.be/EBsa5VySyLE 

• La función del diseño editorial en la edición universitaria [Dra. Marina Garone Gravier 
(Arg./Méx.)] - https://youtu.be/VIZBsGKQUdw 

• La identidad gráfica: una clave para el (re)lanzamiento de colecciones universitarias 
[Dra. Freja Cervantes (Méx.)] - https://youtu.be/TOQKIv5UR0M 

• La ilustración en la composición de la página. Parámetros estéticos y formales de la 
ilustración en el diseño gráfico [Dr. Héctor Raúl Morales Mejía (Méx.)] - 
https://youtu.be/ehtTwFEMjyg 

 
3- [Mesa-redonda onl ine] “El libro académico de Ciencias Sociales y Humanidades en 
voz de sus autores y editores” (UNAM/MX), 23 abr. 
> Organização: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 
(UNAM/MX) 
> Moderação: Dra. Jenny Teresita Guerra González 
> Mais info: VER ANEXO 3_EVENTOS 
> Acompanhar outros fóruns online por aqui: https://bit.ly/3bFLFCH 
 
4- [Conferência onl ine] “American Contact: Intercultural Encounter and the History of 
the Book”, 24-25 abr. 
> https://bit.ly/3eOhJWK 
> Realização: University of Pennsylvania and Princeton University 
 
CHAMADAS 
  
5- [Publicação] Artigos para o Anuario Colombiano de Histor ia Soc ial  y  de la Cultura  
(ACHSC), tema: “Circulação de impressos na América Espanhola”, prazo: 15 jul. 
> Mais info: https://bit.ly/2Ky9Ve1 
> Prazo: 15/07/2020 
> Normas para autores: http://bit.ly/2VrdVU3 



	
	[Boletin	RED-CG]	27	de	abril	de	2020,	N.	7	

	
	
  
6- [Publicação] Artigos para a revista Anales de n. 51, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, prazo: 15 ago. 
> Mais info: https://bit.ly/2Y7SRn2 
> El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires abre la 
Convocatoria de Artículos de la revista Anales.  
> Bajo la consigna “Los unos y los otros”, se convoca a la presentación de artículos inéditos. 
El objetivo de Anales 51 es abordar una amplia gama de procesos interculturales en su relación 
con las diversas disciplinas, la arquitectura, los diseños y el urbanismo, desde una perspectiva 
histórica que se enfoque en los diversos cruces, intersecciones y transformaciones. 
  
7- [Publicação] Artigos para os n. 4 e 5 do periódico Actio - Journal Of Technology In 
Design Film Arts, And Visual Communication, Universidad Nacional de Colombia 
> Mais info: https://bit.ly/2Ybi4gu e VER ANEXOS 7A_CHAMADAS; 7B_CHAMADAS 
> Nestas edições, a revista quer enfatizar seu caráter audiovisual, motivo pelo qual busca 
receber não apenas textos escritos, mas também orais e audiovisuais (ou uma combinação 
deles) 
> Serão considerados conteúdos que abordem os seguintes temas: design, comunicação visual 
e cinema 
  
8- [Vagas] Projetos da UNESCO com vagas abertas no Brasil. Museólogos, 
conservadores/restauradores, historiadores, artistas visuais, antropólogos e outros 
> Acessar editais: https://bit.ly/2Y9awuG 
  
9- [Bolsa de pesquisa] Programa de bolsas Richard E. Greenleaf, Biblioteca Latino-
Americana da Universidade de Tulane (Nova Orleans/EUA) 
> Mais info: https://bit.ly/3cStv0q 
> A Biblioteca Latino-Americana da Universidade de Tulane, Nova Orleans, anuncia o 
programa de bolsas Richard E. Greenleaf para apoiar a realização de pesquisas na biblioteca 
durante o ano acadêmico 2020-2021. O objetivo do programa é oferecer aos investigadores 
com residência permanente na América Latina ou Caribe, incluindo Porto Rico, bolsas 
residenciais de curto prazo que permitam a utilização dos recursos da Biblioteca Latino-
Americana da Universidade de Tulane em seus projetos de pesquisa em ciências humanas ou 
ciências sociais. 
> O programa concede até três bolsas cada ano. A bolsa cobre o custo total da passagem aérea 
de ida e volta e o alojamento durante o respectivo período. Também inclui um estipêndio 
mensal para cobrir as despesas para um período de dois a três meses. 
  
10- [Arte] Art in mail form, galeria Printed Matter (NY) 
> Envie sua arte por correspondência até o dia 18 de maio. A Printed Matter irá selecionar 
uma arte de correspondência por dia para aparecer como um story do Instagram. Tão logo 
retornem às operações normais, farão uma seleção de envios a serem apresentados em uma 
publicação, e todos os envios serão salvos no arquivo institucional da Printed Matter. 
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> Mais info: https://bit.ly/358xsvg 
> Printed Matter é uma livraria, organização de artistas e espaço artístico independente, sem 
fins lucrativos, que publica e distribui livros de artistas.  
  
PUBLICAÇÕES 
  
11- [Novidade editorial] Voces de la ausenc ia.  Las cartas pr ivadas de los  emigrantes  
astur ianos a América (1856-1936) , Laura Martínez Martín, editora TREA, 2019. 
> Mais info: https://bit.ly/3bF8NRF 
> Las correspondencias que los emigrantes asturianos y sus familias intercambiaron entre la 
segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del XX, constituyen el hilo que teje esta obra. 
[...] Bajo la cobertura metodológica de la Historia social de la cultura escrita y desde una mirada 
integral y multidisciplinar, este estudio presta atención a las condiciones sociales y culturales 
que alumbraron estas cartas y ayudaron a su configuración [...]. En este recorrido, se analizan 
las funciones, los aspectos materiales, gráficos y lingüísticos y los usos de las correspondencias, 
así como sus modos de circulación y apropiación. 
  
12- [Novidade editorial] Clichês baratos , de Cristiana Schettini, Editora Unicamp 
(Coleção Históri@ Illustrada) 
> Mais sobre a publicação: https://bit.ly/3cPLrJe 
> O livro analisa um conjunto de publicações ilustradas cariocas, hoje praticamente 
desconhecidas. Dirigidas ao público masculino, elas se dedicavam ao humor erótico no 
começo do século XX. Com seus estereótipos em torno das mulheres e dos papéis sexuais, 
essas publicações permitem traçar um retrato pouco habitual da sociedade, vista pelo ângulo 
das diversões noturnas, da prostituição e das relações de gênero.  
> Disponível apenas em formato digital 
> No último dia 22, quarta-feira, foi realizada uma live de lançamento com a autora pelo 
instagram da ed. Unicamp. 
  
13- [Publicações] El l ibro y la l e c tura en Colombia (2017), estudo disponibilizado 
onl ine  pela Cámara Colombiana del Libro 
> Uma análise aprofundada da conjuntura do setor editorial na Colômbia com o propósito de 
entender as grandes transformações que o setor do livro sofreu nos últimos anos. 
> Ler aqui: https://bit.ly/2y0EUN3 
  
14- [Publicações] Dossiê sobre história em quadrinhos e romance gráfico na América 
Latina, revista Mitolog ías Hoy , Universitat Atònoma de Catalunya (ESP) 
> Disponível aqui: https://bit.ly/3bEmmAI 
> Tema: El cómic: intertextualidades, discursividades y paratextos en el arte secuencial de 
América Latina. 
  
15- [Publicações] Dossiê sobre a história editorial colombiana, revista Estudios de 
Literatura Colombiana , Universidad de Antioquia (COL) 
> Disponível aqui: https://bit.ly/2YjAqMr 
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EM CASA 
  
16- [Aulas onl ine] Aulas onl ine  e abertas ao público, Facultad de Artes y Humanidades 
de los Andes (COL), confira a programação da semana 
> Temas variados: arte, mundo editorial, podcasts y huella digital en internet  
> Aulas sempre às 16, horário colombiano 
> Mais info: https://bit.ly/2VYRZyp 
> Programação da semana: 
Segunda - Ver y no ver: pantallas, visiones y alucinaciones 
Terça - Trabajo justo y buenas prácticas laborales: kit de supervivencia en el mundo editorial  
Quarta - Deberíamos montar un podcast 
Quinta - Datos, imágenes y localizaciones: huella digital 
 
17- [FILBo en casa] Programa “Foros del Libro”, uma série de conversas sobre o 
universo editorial realizadas no âmbito da FILBo - Feria del Libro de Bogotá 
> Assistir aqui: https://bit.ly/2x9R2e7 
> Foros del Libro é um programa de formação profissional que este ano foi realizado entre os 
dias 21 e 23 de abril, dirigido a todos os agentes da cadeia produtiva do livro. Teve como foco 
conhecer e estudar o contexto atual e a evolução do mercado em todos os meios e formatos a 
nível nacional e internacional. 
> Participação de representantes de grêmios, jornalistas e autoridades nacionais e 
internacionais, que falaram sobre o presente e o futuro do livro com o intuito de encontrar 
chaves para restabelecer o dinamismo que a indústria tem experimentado nos últimos anos. 
 
18- [Exposição virtual] Sarah Charlesworth:  Image Language , galeria Printed Matter 
> Acesse: https://bit.ly/2KDUiSe 
> A exposição Sarah Charlesworth: Image Language foi aberta ao público no Printed Matter 
(NYC) no dia 27 de fevereiro. Baseia-se extensivamente no arquivo Charlesworth, 
apresentando exemplos do longo envolvimento da artista com publicações, incluindo escritos, 
livros de artistas e material das revistas BOMB e The Fox, além de pesquisa de imagens, 
colagens e experimentos de seus projetos fotográficos. Destacam-se também o trabalho de 
quatro grandes séries fotográficas. 
> > Printed Matter é uma livraria, organização de artistas e espaço artístico independente, sem 
fins lucrativos, que publica e distribui livros de artistas. 
> Sarah Charlesworth foi uma artista conceitual e fotógrafa americana, considerada integrante 
da The Pictures Generation. 
 
NOTÍCIAS 
 
19- [Manifesto] Ler o manifesto da RELI - Red de Librerías Independientes (MX) 
La cuestión social en México / MX / 23 abr. 2020 - https://bit.ly/3bIMURu 
La emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 ha colocado a las librerías independientes 
en una situación de alta vulnerabilidad que exige a sus propietarios un amplio despliegue de 



	
	[Boletin	RED-CG]	27	de	abril	de	2020,	N.	7	

	
	
recursos creativos para hacerle frente. Sin embargo, no todo está sus manos. Las pequeñas 
librerías, al ser espacios importantes del tejido social y cultural de sus ciudades, requieren el 
respaldo de su comunidad, de las autoridades y de los sectores que participan en la cadena del 
libro para mantenerse con vida. (...) 
 
20- [Notícia] EDITA propone una feria de libros virtual y gratuita 
Página12 / ARG / 25 abr. 2020 – https://bit.ly/35bsT3x 
En momentos difíciles, las editoriales pequeñas refuerzan la idea del trabajo colectivo con una 
feria virtual de libros en la web de EDITA, un encuentro anual de editoriales independientes 
en la ciudad de La Plata. En la web se encuentran disponibles decenas de libros para descargar 
de manera gratuita en formato PDF. 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "RED 
LATINOAMERICANA CULTURA GRÁFICA" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un 
correo electrónico a redculturagrafica+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRGPazMxP4JG
RD7-xNLsZ23tCpZxGy5taBz-iUj67sMvvg%40mail.gmail.com. 
11 archivos adjuntos 
	







 

 

                                                            

http://www.iit.unal.edu.co/revista-actio/como-publicar.html







