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Caros e caras colegas,

Esperamos que estejam todos bem neste início de ano.

Damos início a mais um ano de atividades da Red Latinoamericana de Cultura Gráfica e
enviamos nosso primeiro boletim quinzenal do ano de 2022.

Este boletim marca o começo da atuação de novos secretários, Luise Soares e Ángel Chávez.
Agradecemos a dedicação e contribuições dos nossos secretários que nos acompanharam até
a última edição de 2021, Thiago Landi e Daniel Silverman.

Lembramos que todos os boletins já enviados estão disponíveis no site da Red. Acesse aqui as
edições de 2021.

Desejamos a todos uma boa semana e uma boa leitura!

Os editores,
Luise e Ángel
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EVENTOS | A REALIZAR-SE

1- [História do Livro] Ciclo de videoconferências mensais “Las mujeres y los estudios
del Libro y la edición en Iberomáerica”, org. Dra. Marina Garone Gravier
(SIB-IIB-UNAM), a partir de 10 fev., 10:30AM (Hora CDMX) ambiente virtual, 9
encontros
> Ver programação e mais informações aqui.
> Este ano as sessões regulares mensair se darão em torno da presença e atividade das
mulheres nos estudos do livro e na edição na América Ibérica. Para isso, contaremos com a
participação de personalidades acadêmicas de Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Uruguai, Guatemala, Peru, Estados Unidos da América, Suíça e México.
> As sessões regulares mensais acontecerão na segunda quinta-feira de cada mês, salvo
janeiro, julho e dezembro. As sessões têm início às 10:30 am (CDMX).
> Interessados devem escrever a Dra. Marina Garone Gravier, coordenadora do
SIB-IIB-UNAM, (mgarone@iib.unam.mx, marinagarone@gmail.com).

2- [Jornada Internacional] “8ª Jornada Diseño del Libro y la Tipografía”, Org. Gustavo
Cremonini, Luis Blau e Dra. Marina Garone Gravier, 23 a 30 abr., canal do YouTube.
> A oitava Jornada Diseño del Libro y la Tipografía acontecerá de maneira virtual, entre os
dias 23 e 30 de abril de 2022, com 9 apresentações através do canal do YouTube.
> Através de palestras e workshops, serão tratados temas como a História do livro antigo, os
primórdios do Design Gráfico, Tipografia, Impressores da época colonial, revisão das Artes
Gráficas na Argentina, Pesquisa em Design em Córdoba e Metodologias de pesquisa na
América Latina, principalmente na México.
> Organização: Gustavo Cremonini (UPC), Luis Blau (FADU) e Dra. Marina Garone Gravier
(UNAM)

https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib
mailto:mgarone@iib.unam.mx
mailto:marinagarone@gmail.com


> Mais informações aqui.

EVENTOS | JÁ REALIZADOS

3- [Edição e Filologia] Conferência virtual do Ciclo “Colóquios de Filologia”: Las cartas
de una antioqueña a su esposo (s. XIX): edición y análisis lingüístico, com a professora
Elena Diez del Corral Areta.
> No dia 21 de dezembro a professora Elena Diez del Corral Areta (Universidad de Lausana,
Suiza) compartilhou sua apresentação “Las cartas de una antioqueña a su esposo (s. XIX):
edición y análisis lingüístico”, como parte do XII Coloquios de Filología, em torno do tema
“Documentación escrita por mujeres: nuevas perspectivas”.
> Organizado por GITHE - Grupo de investigación Textos para la historia del español.
> Mais informações na página do grupo.

CHAMADAS

4- [Até 15 jan.] Chamada aberta para o Dossiê Políticas da Imagem, nº 3 da Vinco -
Revista de Estudos da Edição
> A Vinco – Revista de Estudos de Edição torna pública a chamada para escritos relativos ao
dossiê que comporá o seu terceiro número. O conteúdo do periódico visa agrupar um elenco
de artigos de espírito crítico relativos ao panorama audiovisual correspondente a filmes de
temática ambiental, socioambiental e do filme insurgente com foco no quesito “Processos de
Edição” e seus desdobramentos na estrutura narrativa da linguagem cinematográfica.
> Mais informações no site da revista.

5- [Até 28 fev.] Chamada de contribuições para Revista CEM/Cultura, Espaço e
Memória, nº16 - 2022/2 “Fluxos globais de circulação de conhecimento na época
moderna”
> Encontre aqui as informações sobre as submissões.
> O CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”

https://jornadadlt.wordpress.com/
https://textorblog.wordpress.com/
https://bit.ly/335JWYb
https://www.citcem.org/noticia/268


convida ao envio de propostas de artigos para a sua revista CEM/Cultura, Espaço e Memória
16 - 2022/2, subordinada ao tema “Fluxos globais de circulação de conhecimento na época
moderna”.
> As propostas deverão ser enviadas para citcem_news@letras.up.pt com o assunto “CEM 16
(2022) - [Nome autor]” até ao dia 28 de fevereiro de 2022.

PUBLICAÇÕES

6- [Novidade Editorial] Scribes and the Presentation of Texts (from Antiquity to c. 1550).
Proceedings of the 20th Colloquium of the Comité international de paléographie latine,
dir. Barbara A. Shailor e Consuelo W. Dutschke, Turnhout: Brepols, 2021.
> Este volume explora muitas das escolhas que um único escriba ou grupos de escribas
precisariam fazer ao escrever e apresentar um texto, seja em um ambiente monástico, catedral
ou leigo. Os artigos da publicação variam de estudos de caso de um único artefato à análise
de várias cópias e versões de um texto específico. Dentre os autores estão especialistas
eminentes no campo de estudos de manuscritos, bem como acadêmicos no meio e início de
suas carreiras.
> Mais informações aqui.

7- [Novidade Editorial] Atas das Jornadas de estudos: Les filigranes, une marque à
explorer, Histoire du papier et de la papeterie : actualités de la recherche. Organização:
Claude Laroque, Valérie Lee, Maryse Pierrard. Paris:Histoire culturelle et sociale de
l’art - EA 4100 (HICSA)
> Esta nova publicação reúne os textos resultantes de duas jornadas de estudos realizadas em
2018 e 2019. Estas duas conferências fizeram parte dos eventos organizados anualmente na
HiCSA desde 2014 em torno do papel como suporte para o pensamento e imagem ou como
material transformado, em grandes áreas geográficas, do Extremo Oriente à Europa.
> Mais informações aqui.

8- [Novidade Editorial] Grafias no Cotidiano: Escrita e Sociedade na História (séculos
XVI a XX), Antonio Castillo Gómez, Rio de Janeiro: Eduerj, 2022.
> Publicado em breve pela Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Grafias no
cotidiano reúne uma série de ensaios sobre a difusão e a função social da escritura desde o
final do século XV até a Epoca Contemporanea.

mailto:citcem_news@letras.up.pt
https://bit.ly/3F6fnyz
https://hicsa.univ-paris1.fr/page.php?r=133&id=1071&lang=fr


> Mais informações aqui.

9- [Dossiê] Mulheres na Edição - parte II, Vinco - Revista de Estudos de Edição
[CEFET-MG], v.1 n.2
> Dossiê disponível na plataforma da revista.
> Foi publicado o segundo número do Dossiê Mulheres na Edição, da Revista Vinco - Revista
de Estudos de Edição, periódico do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens
do CEFET-MG, organizado pelas professoras Ana Elisa Ribeiro, Paula Renata e Paula
Andrea Marín Colorado em uma colaboração Brasil-Colômbia.

10- [Novidade Editorial] Imago Librorum, Mille anni di forme del libro in Europa, com
curadoria de Edoardo Barbieri, introdução de Frédéric Barbier, índices de Stefano
Cassini, Florença: Olschki Editore, 2021
> Imago librorum pretende abordar a questão de como o livro se apresenta, jogando em um
amplo intervalo cronológico (do final da Idade Média até hoje) e uma vasta extensão

https://bit.ly/3r2ACMG
https://bit.ly/3qTcoV7
https://bit.ly/3qTcoV7


geográfica (correspondente à Europa Ocidental). A questão é de grande importância
justamente na realidade atual que questiona a sobrevivência do livro tradicional tanto em
termos de conservação, produção e usabilidade. Um grupo autorizado de acadêmicos
internacionalmente conhecidos se reuniu para tentar responder com eficácia às questões
levantadas.
> Mais informações aqui.

NOTÍCIAS

11- [Notícia] Festival de Literatura Infantil y Juvenil 2021, un Frankenstein librero
Excelsior / MX / 21 dez. 2021 – https://bit.ly/3f2dXu9
El Festival de Literatura Infantil y Juvenil (FELIJ) 2021, organizado por el Fondo de Cultura
Económica (FCE), del 13 al 19 de diciembre en el Complejo Cultural Los Pinos, fue un foro
improvisado, sin convocatoria de público ni organización, con carencias grandes en su
logística, “ventas miserables” y sin las condiciones mínimas para realizar un buen trabajo.
Así lo expresaron a Excélsior editores, expositores y asistentes que vivieron la feria y
lamentaron que no se realizara la 40 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ),
como debió efectuarse en noviembre pasado.

OUTROS

12- [Boletim] Newsletter da APA - Nº 75
> A Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique, associação de
pessoas interessadas no processo autobiográfico, cujo principal objetivo é a recompilação,
conservação e promoção de textos autobiográficos inéditos, anuncia a última edição de seu
boletim.
> Mais informações disponíveis aqui.

13- [Artes Gráficas] La Patria, Un archivo de diseño gráfico uruguayo
> Acesse aqui.

https://www.olschki.it/libro/9788822267733
https://www.olschki.it/libro/9788822267733
https://bit.ly/3f2dXu9
http://autobiographie.sitapa.org/spip.php
https://lapatria.uy/


> O arquivo busca valorizar o patrimônio por meio do olhar sobre as diversas propostas
produzidas no Uruguai com o objetivo de compreender o comportamento do design como
canal de comunicação e sua vinculação com o ambiente. O arquivo conta com mais de 1000
itens, o que inclui pôsters, capas de livros e álbuns, logotipos e selos.


