
 
 



COOPOESIA:  

COLETIVOS   DE   POESIA   NO   RIO   DE   JANEIRO  

 

 

COLETIVOS  

Bliss   não   tem   bis  

Cadernos   do   CEP   

Cozinha   Experimental  

Garupa  

kza1  

Mulheres   que   escrevem  

Oficina   Experimental   de   Poesia  

 

ORGANIZAÇÃO  

Jessica   Di   Chiara   e   Luiz   Guilherme   Barbosa  

 

CAPA  

Carolina   Frossard  

 

A   MESA  

Bianca   Madruga  

Jessica   Di   Chiara  

Letícia   Tandeta   Tartarotti  

Pollyana   Quintella  

 

LANÇAMENTO  

Maio   de   2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1.   ENTREVISTA  
A   entrevista   foi   realizada   no   dia   11   de   abril   de   2019,   por   whatsapp.   

 

Germano   Weiss:    como   vai   ser?  
 
Jessica   Di   Chiara:    a   princípio   rola   assim:   temos   uma   hora   de   entrevista   mais  

ou   menos   e   só   não   vale   áudio.   vc   e   Marcelo   responderão  
juntos?  

 
Germano:    hahahaha   blz,   sim  
 
Jessica:    Germano   e   Marcelo,   então   vou   começar   como   sempre   começo,  

pedindo   para   vocês   se   apresentarem  
 
Germano   Weiss   e   Marcelo   Reis   de   Mello:    nós   somos   a   Editora   Cozinha  
Experimental,   uma   pequena   casa   de   publicações   voltada   para   literatura   e  
artes   gráficas.   estamos   na   ativa   desde   2009   no   Rio   de   Janeiro  
 
Jessica:    sim,   mas   quem   são   vcs,   Marcelo   e   Germano?   rsrs  
Luiz   Guilherme   Barbosa:    como   vocês   começaram,   de   quem   foi   a   ideia?  
 
Germano   e   Marcelo:    na   verdade   a   ideia   é   bem   mais   antiga.   nós   já   queríamos  
ter   uma   editora   desde   que   fazíamos   uma   publicação   chamada   LÁ   em   Curitiba.  
esta   publicação   reuniu   vários   amigos,   entre   escritores   e   artistas   gráficos.  
nessa   época,   mais   ou   menos   em   2005   ou   2006,   a   ideia   de   um   dia   ter   uma  
editora   já   existia,   mas   nós   não   conseguimos   nos   articular   para   construí-la.  
anos   depois   quando   o   Marcelo   veio   para   o   Rio   ele   ligou   para   o   Germano   com  
um   projeto   romântico   de   uma   editora   cartonera,   depois   de   conhecer   o   bairro  
de   Santa   Teresa   e   conhecer   parte   da   cena   por   aqui.   Germano   veio   só   para  
conhecer   e   acabou   ficando.   foi   quando   nós   decidimos   abrir   a   Cozinha  
Experimental   (nome   criado   pelo   Germano,   que   originalmente   seria   Cozinha  
Experimental   -   escritos   indigestos).   no   início   trabalhávamos   no   quarto   do  
apartamento   de   uma   conhecida,   a   Sálua.   depois   que   os   dois   já   tinham  
arrumado   um   canto   estável   para   ficar,   começamos   a   trabalhar   em   casa,  
usando   os   livros   da   nossa   biblioteca   pessoal   como   prensa   e   fazendo   a   sala   do  
Germano   de   varal   para   secar   papéis.   em   2010   publicamos   o   primeiro   livro.   já  



havíamos   mudado   a   proposta   de   uma   cartonera   para   uma   editora   de   edições  
especiais,   Germano   vinha   estudando   técnicas   de   encadernação   e   tal,   queria  
investir   num   projeto   mais   arrojado,   e   assim   foi.   mas   tudo   a   duras   penas.   o  
segundo   livro   veio   apenas   em   2012,   intervalado   por   publicações   menores   e  
cadernos,   que   vendemos   para   financiar   a   ideia.   depois   as   coisas   começaram   a  
engrenar,   a   poesia   veio   com   mais   força,   fizemos   a   coleção   Kraft   e   depois   disso  
a   Cozinha   colocou   mais   panelas   no   fogo  
 

Guilherme:    não   sabia   da   história   da   LÁ  
 
Germano   e   Marcelo:    LÁ   era   algo   entre   um   zine   e   uma   revista.   foram   4  
edições.   era   uma   homenagem   ao   Rodrigo   Ponts,   um   poeta   amigo   da   galera,  
que   já   tinha   um   livro   publicado,   mas   que   acabou   sendo   levado   precocemente  
por   causa   de   uma   doença  
 
Guilherme:    entendi...   então   a   Cozinha   tem   até   agora   nove   anos   de   história   e  

mais   uns   cinco   de   pré-história  
 
Germano   e   Marcelo:    começou   em   2009,   tem   10   anos.   mas   o   primeiro   livro  
livro   mesmo   só   veio   em   2010  
 
Guilherme:    e   a   Cozinha   não   é   exatamente   uma   editora   de   poesia,   né,   ela  

abarca   também   experimentações   gráficas   em   geral...   então  
queria   saber   dessa   dualidade,   que   é   a   dualidade  
Germano/Marcelo,   uma   editora   forte   na   edição   de   poesia  
(com   a   coleção   Kraft   e   o   que   veio   depois),   e   no   trabalho  
gráfico   e   na   publicação   de   zines   e   outros   livros  

 
Germano   e   Marcelo:    a   Cozinha   é   uma   editora   de   amigos.   nossa   preocupação  
maior   nunca   foi   a   coerência   do   catálogo,   mas   o   que   nos   dá   vontade   de  
publicar.   qualquer   coisa,   enfim,   mas   nossos   interesses   giram   principalmente  
em   torno   de   poesia,   prosa   e   artes   gráficas  
 
Jessica:    conheci   a   Cozinha   em   algum   evento   de   lançamento   da   coleção   Kraft,  

no   Morro   da   Conceição,   lá   onde   hoje   é   A   MESA   (que   pelo   que  
eu   me   lembre   ainda   não   existia).   se   não   me   engano,   era   o  



lançamento   dos   livros   do   João   Ascenso   e   da   Fernanda   Morse.  
(tem   essa   história   engraçada   que   eu   achei   por   algum   tempo  
que   o   Guilherme   e   o   João   fossem   a   mesma   pessoa,   porque  
uma   amiga   da   minha   prima   que   estudou   no   CAp-UFRJ   falava  
muito   bem   de   um   professor   que   também   era   poeta   e  
frequentava   a   OEP   [Oficina   Experimental   de   Poesia],   e   eu  
associava   ao   João,   quando   na   verdade   elas   falavam   do   Gui...   e  
vc   também   deu   aula   no   CAp,   né,   Marcelo...   o   mundo   é   muito  
pequeno   rsrs)   mas,   enfim...   foi   nesse   lançamento   e   no  
contexto   da   Coleção   Kraft   que   eu   conheci   a   Cozinha.   fui  
apenas   porque   era   amiga   do   [Rafael]   Zacca,   que   eu   conhecia  
da   filosofia   da   UFF,   e   queria   estar   com   ele,   e   ele   já   estava  
frequentando   a   OEP   e   tudo   que   eu   sabia   era   que   aqueles  
eram   os   amigos   dele   da   poesia.   esse   evento   detona   algumas  
perguntas,   então:   o   que   foi   a   coleção   Kraft?   a   Cozinha   já  
existia   há   muito   tempo?   tanto   a   Fernanda   quanto   o   Ascenso  
frequentaram   a   OEP   por   um   tempo.   e   tem   essa   lenda   de   que  
todos   os   poemas   do   Ascenso   saíram   de   exercícios   da   OEP,   que  
ele   não   se   considerava   (ou   se   considera)   exatamente   poeta,  
mas   tem   esse   livro   de   poemas   na   Coleção   Kraft   porque   vocês  
acharam   incrível   o   que   ele   conseguia   escrever   durante   as  
oficinas.   é   verdade   isso?   li   na   entrevista   sua,   Marcelo,   para   o  
Zacca   publicada   na   Escamando   sobre   o   trabalho   dxs  
oficineirxs   de   poesia,   que   no   começo   a   Cozinha   desejava  
caminhar   junto   com   a   OEP,   tanto   que   ambas   compartilham   o  
significante   Experimental   no   nome...   enfim,   é   todo   um  
contexto.   que   contexto   foi/é   esse?  

 
Germano   e   Marcelo:    cara,   a   coleção   Kraft   veio   depois   que   o   Marcelo   já  
estava   estudando   poesia   mais   a   sério,   foi   acertado   fazer   um   projeto   mais  
modesto   depois   de   uma   outra   coleção   que   nos   levou   ao   colapso,   porque   era  
muito   cara.   no   meio   tempo   fizemos   uma   publicação   chamada   Poesias  
Pornográficas   junto   com   a   turma   do   Coletivo   Presença,   do   William   Galdino,   o  
livreto   vendeu   bem,   sentimos   que   o   lance   era   investir   em   coisas   mais   simples.  
a   Kraft   veio   em   2013,   nesse   contexto,   publicamos   10   poetas   estreantes   com  



uma   apresentação   de   10   outros   poetas   de   outra   geração.   e   cada   livro   vinha  
com   dez   poemas   apenas.   foi   um   passo   decisivo,   vimos   que   rolava  
 
Guilherme:    sim,   foi   o   momento   editorialmente,   me   parece,   mais  

representativo   da   trajetória   da   Cozinha,   no   sentido   da  
identidade   da   editora.   então   a   Kraft   foi   de   2013   a   2017  

 
Germano   e   Marcelo:    sim,   foi   determinante.   foi   quando   conseguimos   pagar   os  
livros   e   financiar   os   próximos  
 
Jessica:    foi   como   ela   chegou   até   mim.   mas   acho   que   tem   muito   a   ver   com   um  

cenário   da   circulação   de   poesia   no   Rio   que   se   constituiu  
durante   esse   período  

 
Germano   e   Marcelo:    sim,   os   10   livros   levaram   quatro   anos   para   serem  
lançados  
 
Guilherme:    é   verdade,   a   coleção   lançou   gente,   como   Zacca   e   Fernanda  

Morse,   que   estão   aí,   publicou   gente   que   já   tinha   livro,   como  
Heyk   [Pimenta],   e   gente   que,   publicando   um   livro,   como   o  
Ascenso,   trilhou   até   agora   outros   caminhos.   então   a   Cozinha  
não   é   exatamente   uma   editora   de   poesia,   né,   vocês   saberiam  
definir?  

 
Germano   e   Marcelo:    não   existe   uma   definição,   porque   a   gente   foi   fazendo  
simplesmente.   nunca   tivemos   um   planejamento   muito   claro,   nós   tínhamos  
muitas   ideias,   mas   a   execução   delas   sempre   foi   muito   demorada.   por   um   lado  
a   forma   como   o   Germano   optou   por   executar   os   livros,   com   trabalho  
artesanal,   impressões   em   serigrafia   e   a   busca   de   materiais   diferentes   para   o  
acabamento,   tornou   a   produção   muito   demorada.   isso   e   também   o   fato   de  
que   nossas   vidas   corriam   em   paralelo   à   editora.   durante   esses   10   anos   muitas  
coisas   aconteceram   fora   da   editora,   nunca   nos   dedicamos   exclusivamente   a  
ela.   o   que   define   a   editora   é   mais   uma   ideia   de   um   projeto   que   nos   fazia   estar  
juntos.   nós   temos   interesses   em   comum,   somos   amigos   e   diversos   outros  
amigos   foram   envolvidos   na   editora.   ajudando   a   costurar   livros,   fazendo  
trabalhos   gráficos,   ajudando   a   financiar,   muita   gente   abraçava   os   projetos   dos  



livros   porque   havia   uma   vivência   em   fazê-los.   não   era   apenas   mandar  
imprimir   um   livro,   havia   toda   uma   mobilização   de   forças   que   às   vezes   virava  
bebedeiras,   conversas,   viagens,   sei   lá.   somos   um   coletivo   no   sentido   que  
muitas   pessoas   nos   ajudaram   das   mais   variadas   formas   e   nas   mais   diversas  
funções.   sempre   foi   uma   coisa   de   vivência   e   de   amizade  
 
Guilherme:    sim,   e   essa   é   uma   coisa   que   a   gente   viu   acontecer,   depois,  

também   na   Garupa,   né,   essa   marca   do   artesanal   num   projeto  
que   também   às   vezes   passa   pela   gráfica,   o   miolo   da   gráfica,   a  
encadernação   artesanal,   quando   não   é   tudo,   na   Cozinha,  
artesanal  

 
Germano   e   Marcelo:    sim,   a   gente   tem   um   trabalho   híbrido,   misturamos  
industrial   e   artesanal  
 
Guilherme:    vocês   mencionaram   que   outras   pessoas   se   engajaram   no   projeto  

da   editora   em   momentos   diferentes.   a   gente   tem   perguntado  
a   quem   entrevista   sobre   essa   ideia   de   coletivo,   vocês   são   dois  
mas   mobilizam   muitos,   como   é   isso?  

 
Germano   e   Marcelo:    a   parte   artesanal   dos   livros   sempre   foi   muito  
trabalhosa.   é   talvez   aí   que   a   vivência   e   o   engajamento   dos   amigos   se   fez   mais  
presente.   fizermos   um   vídeo   da   produção   do   Esculpir   a   luz,   que   tem   no  
Vimeo,   ali   dá   para   sacar   os   primeiros   anos   da   editora.   trabalhamos   num  
esquema   caseiro,   bebendo   e   dando   risada.   mas   não   era   apenas   isso.   só   na  
parte   de   construção   de   livros   trabalharam   o   Eduardo,   a   Eduarda,   William,  
Laura,   Thadeu,   Katu,   Renato,   Julian   e   mais   um   galera.   ao   mesmo   tempo  
tivemos   contribuições   de   nossas   famílias,   da   Michelle,   da   Bianca,   da   Mayla,  
do   Julian,   do   Potsch   e   devemos   estar   esquecendo   de   muita   gente  
 

Jessica:    e   a   Oficina   do   Prelo?  
 
Germano   e   Marcelo:    não   queríamos   ter   dito   nomes,   porque   de   fato   tem   bem  
mais   gente,   já   lembramos.   Heyk,   René,   Pontoglio,   Perenha   etc.   bem,   mas  
quanto   à   Oficina   do   Prelo,   foi   quando   finalmente   conseguimos   sair   da   casa   do  
Germano   para   um   espaço   específico   para   o   trabalho   editorial.   e   outra:   nessa  



bagunça   tinham   mais   coisas   em   jogo,   outro   projetos,   a   Dodo   Publicações,   que  
é   uma   outra   coisa,   envolvendo   inicialmente   o   Julian   e   depois   se   tornou   uma  
parceria   entre   Germano   e   William.   o   Prelo   foi   uma   base   para   mais   gente,   não  
só   pra   Cozinha.   a   nossa   editora   esteve   ali   tentando   fazer   as   coisas   com   mais  
tranquilidade,   mas   a   verdade   é   que   quanto   mais   trabalho,   mais   trabalho.   foi  
mais   importante   na   dimensão   das   experimentações   gráficas   do   que   na  
curadoria   de   conteúdo,   claro.   alguns   trabalhos   só   foram   possíveis   por   conta  
do   espaço.   ali,   Germano   ficou   internado   com   o   William   durante   alguns   anos.  
Marcelo   foi   trabalhar   na   UERJ,   entrou   no   doutorado,   as   coisas   começaram   a  
mudar   também  
 

Guilherme:    isso,   a   entrevista   tá   rica  
 
Germano   e   Marcelo:    kkkk   pelo   menos   a   entrevista,   prazer   total,  
enriquecimento   zero  
 
Jessica:    hahaha   o   nome   do   prêmio   que   vcs   ganharam   no   Prêmio   Baixo   Méier  

de   Poesia,   da   OEP,   eu   lembro.   então,   queria   ainda   falar   de  
duas   coisas.   1)   Coleção   Postal   e   2)   fim   da   Cozinha.   vamos   por  
partes.   primeiro:   Coleção   Postal.   gostaria   de   ouvir   vocês  
porque   foi   um   projeto,   novamente,   muito   forte   editorial   e  
graficamente,   com   uma   assinatura   bem   própria   do   trabalho  
da   Cozinha,   e   que   de   novo   aconteceu   em   colaboração.   acho  
que   foi   o   que   mais   teve   um   alcance   amplo,   para   além   do  
circuito   da   poesia  

 
Germano   e   Marcelo:    beleza.   1)   Coleção   Postal:   levando   em   consideração   os  
princípios   da   editora,   a   Coleção   Postal   é   a   única   coisa   que   não   faríamos   se  
pudéssemos  
 
Guilherme:    quanto   à   circulação,   é   verdade,   pelo   menos   em   divulgação   online  

circulou   bastante.   vi   gente   de   outros   estados   postando   os  
livros  

 



Germano   e   Marcelo:    2)   a   Cozinha   Experimental   está   no   fim.   estamos   fazendo  
nossos   últimos   livros,   que   são   do   Hakim   Bey,   do   Marona,   o   segundo   volume  
da   coleção   Capa   Amarela   e   dois   livros   do   Eder,   que   serão   nosso   final  
 
Jessica:    quem   é   o   Eder?   por   que   a   decisão   de   encerrar   o   projeto?   o   que   levou  

a   isso?  
 
Germano   e   Marcelo:    Eder   é   um   amigo   nosso   de   Curitiba,   um   grande   escritor,  
está   desaparecido.   desde   2007   ninguém   tem   mais   notícia   dele,   nem   a   família,  
nada.   ele   deixou   dois   livros   escritos   e   deixou   conosco   esses   originais.  
Sepultamento   era   pra   ter   sido   o   segundo   livro   da   editora   e   agora   será   nosso  
último   livro  
 

Guilherme:    caramba.   fomos   do   Ponts   ao   Eder  
Jessica:    é   verdade.   a   Cozinha   parece   ser   um   projeto   em   que   a   amizade   conta  

muito.   é   o   que   faz   a   roda   girar?  
 
Germano   e   Marcelo:    a   Cozinha   Experimental   está   diretamente   relacionada   à  
nossa   amizade.   nossas   vidas   e   interesses   tomaram   rumos   diferentes,   a  
Cozinha   se   tornou   um   projeto   mais   penoso,   a   gente   já   não   se   via   tanto   e  
nossas   ambições   também   caminharam   para   lugares   diferentes.   depois   da  
decisão   de   acabar   a   editora   nossa   amizade   ficou   mais   clara,   mais   verdadeira,  
como   era   no   início  
 
Jessica:    acho   que   podemos   terminar   assim   a   nossa   conversa   então,   entre  

amigos  
 
Germano   e   Marcelo:    vocês   que   mandam.   é   engraçado   que   estamos   Marcelo  
e   Germano   e   outros   amigos   na   casa   do   Germano   respondendo   essa  
entrevista.   como   no   início   da   editora  
 

Jessica:    é   como   tem   que   ser  
 
Germano   e   Marcelo:    valeu,   galera,   obrigado   por   fazer   a   entrevista.   vocês   têm  
esse   furo   de   reportagem.   Cozinha   acaba,   amizade   fica.   beijos  
 



2.   ANTOLOGIA  
 
 

 
 

 

 

 

 
Date:   Tue,   11   Nov   2008   09:04:38   -0800  
From:   dedo_nocool@yahoo.com.br  
Subject:   Re:   fábrica   de   livros  
To:   m.r.mello@hotmail.com  
 
Marcelo,   desculpe   a   looooooooooonga   demora   para   te   responder.   De   qq  

forma   conversei   com   várias   pessoas   sobre   esta   idéia   da   editora   e  
muitas   gostaram   e   querem   se   envolver.   Conversei   com   o   Guilherme,  
ele   é   advogado,   pode   ajudar   nesta   parte   jurídica   q   sempre   é,   no  
mínimo,   chata,   mas   de   qq   forma   ele   ta   bem   afim    de   se   envolver   pra  
valer.   Falei   com   o   Julian   tb,   pra   ele   ser   diretor   de   arte,   conversei   com  
a   Mayla   para   ilustrações.   Essas   funções   foram   mais   pensadas   por   mim  
do   q   levantadas   por   eles,   então   é   fundamental   a   gente   se   reunir,   para  



discutir   tudo   isso   mais   seriamente,   cada   um   vai   ver   o   q   quer   e   pode  
fazer.   Há   mais   pessoas   q   podemos   chamar,   eu   falei   com   o   Ricardo   da  
idéia   e   poderíamos   falar   com   o   Potsch,   ele   escreve   e   é   um   mente  
genial   por   si   só,   sempre   ajuda   muito.   O   Dudu   tb,   q   tem   uma   noção  
administrativa   muito   superior   a   de   todos.   Tem   todo   o   resto   do  
pessoal   do   lá   tb,   conheço   mais   pessoas   q   trabalham   com   design   e  
produção   gráfica   tb.   Enfim,   eu   mesmo   estou   meio   perdido,   sem   saber  
muito   o   q   vou   fazer,   mas   quero   fazer   o   q   for   necessário.  

Pensei   em   várias   coisas   e   vou   mandando   minhas   idéias.   Primeiro   de   tudo,   se  
formos   lançar   livros   de   poesia,   pensei   q   eles   poderiam   ter   uma   forma  
específica...   peraí   q   to   complicando.   Imaginei   uma   coleção,   quer   dizer,  
mesmo   tamanho   dos   livros,   projeto   gráfico   semelhante,   para   criar  
uma   unidade.   Como   temos   o   seu   livro   e   o   do   Ponts,   pensei   em  
fecharmos   os   dois   logo   de   cara,   mesmo   que   a   gente   só   vá   imprimir   o  
seu.   Até   pq   acho   q   virão   outros   livros   de   poesia   depois.   É   como   se  
fosse   a   linha   de   poesia   da   editora,   que   teria   um   conselho   editorial  
específico.   Penso   tb   q   deveríamos   ter   uma   revista,   pode   ser   online,  
não   impressa,   mas   que   tenha   uma   periodicidade   religiosa.   Pq   ela   vai  
ser   nosso   principal   meio   de   divulgação,   vai   ser   nossa   publicidade   na  
minha   opinião,   pq   teremos   um   site   para   mantê-la,   de   onde   as  
pessoas   podem   baixar.   E   será   ali   q   as   pessoas   verão   a   qualidade   do  
nosso   trabalho.   Uma   revista   literária,   mas   não   só,   imagino   q   podemos  
extrapolar   a   editora   nela,   quer   dizer,   não   diz   respeito   apenas   aos  
nosso   livros.   Tb   pode   ser   uma   forma   de   conhecer   colaboradores.  
Outra   coisa,   eu   gostaria   de   publicar   histórias   em   quadrinhos.   Eu   estou  
cada   vez   mais   viciado,   só   leio   gibis   ultimamente.   É   mais   complicado  
num   primeiro   momento,   mas   acho   q   poderíamos   ter   isso   como   meta  
a   médio   prazo   talvez.   Outro   ponto,   as   obras   do   Eder.   Eu   quero   muito  
publicá-las.   Pensei   em   lançar   um   livro   único,   com   tudo,   um   título   q  
me   veio   à   mente   é   Obra   Interrompida   (pensei   numa   coleção   agora,  
com    apenas   2   volumes,   um   do   eder,   outro   do   ponts,   com   as  
traduções   e   demais   coisas   perdidas).   Enfim,   quero   muito   fazer   isso,  
acho   q   ele   ficaria   feliz,   pois   ele   já   tinha   me   falado   da   vontade   de  
publicar   um   livro   de   verdade.   Pensei   q   poderíamos   conversar   com   a  
família   dele   e   fazer   a   mãe   dele   ficar   com   os   direitos   autorais.   O   q   vc  
acha?   Este   seria   um   dos   primeiros   livros   a   serem   lançados   tb.   Ou  



talvez   vários,   pois   tem   todo   a   obra   fanzinesca   dele,   que   é   a   melhor   q  
eu   já   vi.  

 
E   finalmente,   os   conselhos   editoriais.   Acho   q   deveríamos   formar   grupos   por  

tipo,   entende?    Um   conselho   de   poesia,   um   de   prosa,   um   de  
quadrinhos,   um   pra   revista.   Pq,   por   exemplo,   eu   não   faria   parte   do  
conselho   editorial   para   livros   de   poesia,   vc   já   não   faria   parte   do   de  
quadrinhos.   Não   q   a   gente   não   vá   se   meter,   cada   um   escolhe   seu   grau  
de   envolvimento,   mas   há   sim   uma   preferencia   pessoal   por   cada   tipo  
de   linguagem   q   ao   longo   desse   tempo   todo   criou   um   senso   crítico  
mais   apurado,   ou,   no   mínimo,   um   gosto   mais   refinado   hehehe.   Então  
Marcelo,   não   sei   muito   bem   por   onde   começar,   mas   vc   tem   uma   idéia  
das   funções,   quer   dizer,   um   idéia   do   trabalho   todo   e   como   dividí-lo?  
Porra,   fiquei   pensando   aqui   e   percebi   minha   total   falta   de   noção   de  
por   onde   começar.   Pensei   em   certas   áreas,   administrativa  
(envolvendo   o   setor   jurídico,   financeiro,   de   distribuição,   organização,  
etc).   Quer   dizer,   falar   assim   parece   uma   industria,   mas   cada   um   pode  
trabalhar   na   sua   casa,   desde   q   saiba   o   q   tem   q   fazer   e   leve   a   sério.  
Outra   parte   seria   os   conselhos   editoriais,   que   iriam   decidir   o   que  
publicar,   qnd,   como,   etc   (temos   q   ter   reuniões   constantes?   vamos  
definir   o   q   publicar   a   longo   prazo?).    A   outra   seria   a   finalização,   quer  
dizer,   direção   de   arte,   impressão,   etc.   Tem   a   parte   de   comunicação   tb,  
que   ficaria   com   o   site   e   a   revista.   Na   verdade,   vai   ser   tudo   junto,   pq  
são   poucas   pessoas   envolvidas,   mas   de   alguma   forma   isso   tem   q  
funcionar.   Bom,   eu   sou   meio   ruim   nisso,   temos   q   discutir   melhor   essa  
parte   de   como   nos   organizar.   Cara,   acho   q   falei   pra   caralho,   espero   ter  
levado   a   idéia   adiante,   apesar   de   tanta   demora.   Tive   algumas   idéias  
para   diagramação   do   seu   livro   e   a   Mayla   até   sugeriu   que   ele   fosse  
mais   estreito   e   alto,   o   q   achei   q   pudesse   ficar   legal.   De   qq   forma   estou  
pensando   em   fazer   em   formato   pequeno,   de   bolso,   gosto  
particularmente   de   livros   assim   (mas   nada   a   ver   com   a   lpm   pocket  
blz?).   Vamos   discutindo   tudo   isso,    acho   q   metas   são   importantes.   E  
falando   nisso,   qnd   vc   quer   lançar   seu   livro?   Ah,   antes   q   esqueça,   belo  
e   poderoso   poema.   As   duas   primeiras   estrofes   são   demais.   "Parto  
como   quem   planta"   hehehe   tesão!  

 



É   isso,   grande   abraço  
Germano  
 
ah,   ía   esquecendo,   esses   caras   da   fábrica   de   livros   te   mandaram   o   email  

explicando   todo   o   processo?   Isso   é   importante   saber,   pq   tem   q   ver  
em   q   programa   eles   querem   q   enviem,   tamanhos,   tipo   de  
encadernação   e   capa,   etc   (q   eu   não   sei   muito   bem   o   q   é   esse   etc  
hehehe).   Marinheiros   de   primeira   viagem,   remem,   remem,   remem!!!  

 

 
 
História   da   Cozinha   Experimental   escrita   em   2014,   a   quatro   mãos,   para   um  
livro   de   História   das   Editoras   Independentes   encabeçado   pelo   Eduardo  
Lacerda   (Patuá),   que   por   algum   motivo   não   foi   publicado.  
 
No   início   éramos   apenas   dois   e   dois:   Germano   e   Marcelo.   Recém-chegados  
ao   Rio   de   Janeiro,   muitas   ideias,   projetos,   nenhum   emprego,   dinheiro   e  
espaço   para   executar   coisa   alguma.  
 
Criada   em   2010   pelos   editores   Marcelo   Reis   de   Mello,   Germano   Alberto,  
Manolo   Santacruz   e   Barateza   Duran,   a   Editora   Cozinha   Experimental   surgiu   no  
mundo   editorial   como   se   nada   tivesse   acontecido.   Instalados   de   favor   num  
quarto   vago   da   casa   de   uma   amiga,   o   projeto   do   primeiro   livro   começou   a   ser  



criado.   Entre   cadernos   para   venda,   discussões   sobre   dinheiro,   literatura   e   a  
série   A   do   campeonato   brasileiro   de   futebol,   a   editora   teve   que   sair   de   sua  
primeira   casa   e   apenas   4   meses   depois   retomou   suas   atividades   na   atual  
sede,   no   bairro   da   Lapa.  
 
O   livro    Esculpir   a   Luz ,   escrito   por   Marcelo   Reis   de   Mello   e   ilustrado   por   Mayla  
Goerisch,   teve   seu   miolo   impresso   em   offset,   mas   todo   o   resto   feito   à   mão.  
Essa   empreitada   que   resultou   até   os   dias   de   hoje   em   mais   de   400   cópias  
encadernadas   manualmente,   trouxe   um   novo   membro   ao   quadro   de  
colaboradores   da   editora,   o   bioquímico   e   patafísico   Eduardo   Ríos   Morris.   Tal  
experiência   foi   responsável   pela   criação   do    modus   operandi    da   editora,  
baseado   na   ajuda   de   amigos,   noitadas   para   trabalhar   e   conversar,   algumas  
ressacas   e   poucos   livros   vendidos.   Um   vídeo   com   o   ensandecido   processo   do  
Esculpir   a   Luz    circula   na   internet.  
 
Em   2012   recebemos   novos   colaboradores   na   editora:   Julian   Imayuki   Duarte,  
que   desenvolveu   um   novo   logotipo   e   Michelle   Ludvichak,   que,   entre  
experimentos   com   fotos   e   formas   de   impressão,   passou   a   cuidar   da   nossa  
página   na   internet.   Após   uma   ressaca   de   2   anos,   a   editora   se   lançou   a   um  
novo   projeto,   o   mais   sangrento   e   doloroso   de   sua   breve   história:   a    Coleção  
Platero .   Livro   pirata   de   tiragem   limitada,   encadernação   complicada   e   custo  
elevado,   ele   se   provou   um   sucesso   de   crítica   e   um   fracasso   de   vendas.   Contra  
todas   as   recomendações   do   mercado,   demos   uma   grande   festa   de  
lançamento   numa   antiga   joalheria   da   Lapa,   onde   hoje   funcionam   alguns  
ateliês.   O   amigo   filósofo   peripatético   Ricardo   Potsch   presenteou   os   editores  
com   o   aluguel   do   espaço.   Decoramos   como   uma   espécie   de   cozinha  
quixotesca   (cheia   de   panelas,   liquidificadores   e   pincéis)   e   pusemos   a  
argentina   Lucía   Santalices   e   outros   dois   músicos   lunáticos   tocando   em   cima  
de   um   gigantesco   cofre   vermelho;   recebemos   cerca   de   quatrocentas   pessoas  
e   servimos   cachaça   suficiente   para   que   elas   começassem   a   andar   de   cócoras.  
No   fim   tínhamos   gasto   cerca   de   quatro   mil   reais   e   vendemos   ao   todo,   no  
lançamento,   11   livros.   No   dia   seguinte   tivemos   que   acordar   cedo   para   limpar  
o   salão,   que   estava   imundo.   Dias   depois,   enviamos   o   livro   para   dois   grandes  
poetas   peruanos   que   havíamos   publicado   inescrupulosamente   na    Platero .  
Eles   responderam   que   não   tinham   a   intenção   de   processar   a   editora   e   que   se  



sentiam   honrados   em   participar   da   edição.   A   gráfica   só   foi   paga   graças   a   todo  
o   dinheiro   das   vendas   de   cadernos   artesanais.   A   editora   foi   à   falência.  
 
Desânimo   e   megalomania   se   instalaram   no   coração   enfermiço   da   Cozinha  
Experimental   como   nunca   antes.   Discussões   acabaram   muitas   vezes   com   o  
juramento   do   fim   da   editora,   até   que   surgiu   uma   proposta   de   parceria   com   o  
selo    Presença .   O   artista   William   Galdino   propôs   a   publicação   do   livro    Poesias  
Pornográficas ,   uma   coletânea   de   poesia   pornográfica   em   língua   portuguesa,  
ilustrada   com   desenhos   do   próprio   William   e   de   Iuri   Casaes.   Seria   um  
pequeno   alfarrábio   de   custo   baixo,   preço   de   venda   acessível,   projeto   gráfico  
ousado   e   execução   prática.   O   lançamento   foi   um   sucesso   de   vendas   e   mudou  
o   rumo   das   publicações   da   editora.   O   sonho   de   publicar   um   livro   e   não   se  
afundar   em   dívidas   se   tornou   realidade.   Dois   anos   depois,   em   2014,   com   a  
publicação   do    Poesias   Pornográficas   Vol.   2 ,   a   Cozinha   e   o   Presença   selaram  
sua   parceria   em   um   novo   selo,   dedicado   exclusivamente   a   conteúdos  
pornográficos,   o    Cuzinho   Experimental .  
 
2014   é   o   melhor   ano   da   editora   até   agora.   Além   do    Cuzinho   Experimental ,   foi  
lançado   o   primeiro   foto-livro   da   editora,    Alice   não   mora   mais   aqui ,   de   Mia  
Ludovica.   Também   em   2014   foi   lançada   a    Coleção   Kraft ,   de   poetas   que   ainda  
não   haviam   publicado   “oficialmente”   o   seu   primeiro   livro.   Nesse   momento  
institui-se   finalmente   um   conselho   editorial   permanente,   com   Diana   Klinger   e  
Heyk   Pimenta.   Até   dezembro   de   2014   são   pelo   menos   seis   poetas   publicados  
e   até   julho   de   2015   serão   dez.   Esses   livros   também   são   feitos   à   mão,  
costurados,   serigrafados,   e   a   cada   dois   livros   um   artista   visual   desenvolve   os  
padrões   impressos   nas   capas   e   folhas   de   guarda.   As   capas,   é   claro,   são   de  
papel   kraft.   A   Cozinha   parece   estar   aprendendo   com   os   erros.   Os  
lançamentos   têm   tido   um   bom   público   e   os   livros   começam   finalmente   a  
encontrar   o   caminho   até   os   seus   leitores  

 
*  

 
De:   Germano   Patel   <germanoweiss@yahoo.com.br>  
Enviado:   quinta-feira,   16   de   maio   de   2013   00:25  
Para:   marcelo   mello  
Assunto:   Cozinha   Experimental   -   novos   ingredientes  



  
Marcelo,  
 
estive   pensando   aqui   e   eu   devia   ter   anotado   as   coisas   naquela   reunião,   mas  

enfim.   Temos   muitas   coisas   para   organizar   na   próxima   semana.  
 
Alguns   pontos   determinantes   agora.  
 
Junho  
Vamos   lançar   em   parceria   com   a   presença   este   zine   do   William,   chamado  

breves   desatinos.   Junto   deste   lançamento,   temos   q   estar   com   a  
bicicleta/loja   pronta.  

 
Julho  
Audio   livro   do   ponts  
 
Essas   são   nossas   preocupações   imediatas.  
 
Para   além   disto:  
-   organizar   coleção   10%  
-   pensar   na   publicação   com   a   8   e   meio  
-   manter   o   blog   atualizado   (esquema   de   revezamento   de   texto)  
-   projetar   gastos   para   abrir   a   empresa   em   agosto  
-   na   verdade   precisamos   ter   uma   organização   financeira,   tabelas,   aquelas  

fichas   de   controle   de   gasto   q   o   Tadeu   mandou,   etc.   Ter   uma   ou   duas  
datas   fixas   no   mês   para   atualização   e   prestação   de   contas.  

-   questões   juridicas.   Contrato   para   autores,   ilustradores,   etc  
-   pensar   o   cuzinho   experimental.   Já   conversei   com   o   William   e   o   Iuri   de  

fazermos   um   poesias   pornográficas   2.   Na   verdade   eles   q   deram   a  
idéia.   Chutamos   isso   pra   outubro.  

 
Algumas   metas   para   o   fim   do   ano   q   devem   orientar   nosso   proceder,   nosso  

cronograma,   etc   etc  
-   publicar   o   Sepultamento  
-   criar   um   catálogo   de   divulgação.   Dois.   Um   de   produtos,   publicações,   etc   e  

outro   de   serviços.   



 
Precisamos   pensar   nas   nossas   estratégias   de   venda   tb.   Divulgar   os  

lançamentos,   mas   tb   os   livros   q   já   temos,   como   o   esculpir   a   luz   e   o  
platero.  

 
Bem,   isso   é   mais   ou   menos   um   esboço   do   que   conversamos.   Se   der   vamos  

dar   uma   organizada   por   email   pra   ir   adiantando   pra   terça-feira.  
 
abraço!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.   ENSAIO  
 
Heyk   Pimenta  
 
26   de   abril   de   2019,   Rio   de   Janeiro  
 
Começo   esse   texto   com   o   eco   do   fim   anunciado   da   Cozinha   Experimental.  
Quando   comentou   o   assunto,   num   churrasco,   Marcelo   Reis,   o   editor,   disse  
que   dez   anos   não   eram   nada   mal   para   uma   casa   pequena,   com   meia   dúzia   de  
livros.   Os   malditos   dez   anos   soam   sempre   com   certa   autoridade.   Para  
qualquer   coisa.   E   acho   mesmo   que   qualquer   coisa   que   dure   dez   anos   é   digna  
de   receber   atenção.   Não   temos   conseguido   pôr   tempo   nas   coisas.  
 
Há   anos   na   produção   cultural   brasileira   soa   como   máxima   algo   como:   se  
acabou   foi   por   incompetência,   se   sobreviveu   foi   porque   se   vendeu.   Uma   faca  
de   dois   gumes   para   quem   consegue   viver   do   que   faz   em   cultura   e   para   quem  
acaba   dando   jeito   de   ganhar   dinheiro   de   outra   maneira.   Mesmo   se   não   tiver  
dinheiro   no   lance,   que   é   quando   as   iniciativas   culturais   só   tentam   mesmo   é  
continuar   existindo,   acontece   de   ouvirmos   isso.   Se   não   isso,   algo   como:   é,   é  
uma   pena   que   tenha   acabado,   não   temos   mercado   para   tais   produtos  
culturais.   Ou:   também,   traficando   influência   com   tudo   e   todos,   gastando   mais  
tempo   fazendo   fezinha   em   edital,   sobreviveram,   mas   não   conseguiam   há  
algum   tempo   investir   na   produção   de   linguagem   de   fato.   Há   também,   dentro  
das   possibilidades   brasileiras,   os   artistas   e   realizadores   de   final   de   semana,   de  
fim   de   expediente,   outros   que   são   religiosos   porque   fazem   a   coisa   a   ferro   e  
fogo   e   por   vezes   quebram   não   só   as   contas   da   iniciativa   mas   também   as   da  
família.   O   leque   é   vasto.   Mas   é   mais   vasto   para   o   fracasso   quando   se   dá   a  
entender   que   a   empresa   era   autoral   e   não   hegemônica.   Isso,   claro,   com   o  
mercado   da   cultura   que   sempre   tivemos:   ou   pasteurizado   para   conseguir  
vender   para   todos   ou   elitista   para   fazer   fortuna   com   alguns   poucos   clientes.   É  
inútil   dizer   que   na   era   Lula   e   Dilma,   mas   principalmente   na   era   Lula,  
conseguimos   até   acreditar   que   algo   acontecia,   que   mais   dinheiro   circulava,  
que   mais   iniciativas   vinham   andando   bem   e   financiadas.  
 
 



O   que   temos   agora,   e   isso   desde   2011,   é   o   desmonte   e   a   esterilização   da  
cultura   como   possibilidade   de   construção   de   mercado,   financiado   ou  
autônomo.   Desde   de   2016   isso   é   galopante   e   inspira   orgulho   nos   seus  
mandatários.   Mesmo   se   pensarmos   que   a   banda   Calypso   fez   uma…   ou   o  
cinema   nigeriano   criou…    ou   os   fenômenos   de   YouTube…   ainda   assim,  
bueno,   bueno,   estamos   falando   de   livros,   área   da   economia   da   cultura   que  
disputa   com   a   dança   a   rabeira   dos   dividendos.  
 
É   engraçado   dizer   que   esse   panorama   de   meia   tigela   sobre   os   entendimentos  
da   cultura   como   negócio   no   Brasil   provavelmente   não   fez   diferença   nenhuma  
para   a   Cozinha   Experimental.   Vindos   de   famílias   de   empreendedores   e  
profissionais   liberais,   Germano   e   Marcelo,   se   mandaram   uma   vez   algum  
projeto   para   um   edital,   deve   ter   sido   uma   vez   só   mesmo,   para   não   dizer   que  
não   jogaram   o   bilhete,   como   conta   a   anedota   da   aparição   de   Deus   a   um  
cidadão   amargurado.   Este,   quando   pragueja   por   não   ganhar   na   Mega-Sena,  
recebe   a   visita   do   todo-poderoso,   que   dos   céus   grita:   pelo   menos   joga   o  
bilhete,   camarada,   faça   a   aposta,   sem   apostar   fica   mesmo   difícil.   Eles   devem  
ter   participado   de   algum   edital.   Eu   não   poria   minha   mão   no   fogo.   O   que   eles  
fizeram   desde   2009   foi   fazer   livros.   Fizeram   alguns.   O   Marcelo   vinha   da  
poesia.   Germano   dos   quadrinhos,   das   coleções,   leitor   ávido.   Dois   caras   meio  
esquentados,   meio   broncos.   Incapazes   de   fazer   dinheiro.   Trabalham   à   beça.  
Mas   não   têm   nada   a   ver   com   grana.  
 
Quando   me   mostraram   o   primeiro   livro,   com   capa   de   pó   que   desdobrada  
virava   um   pôster,   encapado   com   um   tecido   caro   que   pegava   pelo   para   caceta,  
com   ilustrações   incríveis   dentro,   da   Mayla   Goerisch,   saquei   um   apelo   formal  
que   tomava   alguns   atributos   dos   livros   clássicos   mas   também   da   arte  
contemporânea.   A   primeira   pergunta   que   fiz,   percebendo   que   o   tamanho   do  
livro   era   quase   o   que   conhecemos   majoritariamente,   foi:   quais   são   as  
medidas   deles?   Ah,   Germano   disse,   é   número   quebrado,   foi   feito   na  
proporção   áurea.   Ali   vi   que   aquele   cara   se   divertia   em   ser   um   obsessivo,   fazia  
isso   bem.   Nessa   época   o   que   tentava   custear   as   contas   da   editora   nascente  
era   a   venda   de   cadernos,   feitos   com   tecidos   de   limpeza   de   máquina   de  
estamparia.   Lindos.   O   Germano   tinha   disso,   algo   que   vejo   até   hoje.   Nenhum  
projeto   se   enquadrava   em   uma   estética   pré-concebida.   Germano   era   e   é   um  
artista.   Os   primeiros   encontros   com   um   original   é   que   dão   as   dicas   do   que   vai  



ser   o   livro.   Cada   projeto   editorial   parte   do   zero   e   encampa   ao   mesmo   tempo  
aquilo   de   que   o   texto   precisa   e   os   desafios   que   o   mestre   livreiro,   Germano,  
quer   fazer   para   si.   Ouvi   umas   duas   vezes   ele   dizer   que   o   ideal   para   um   tal   livro  
era   uma   encadernação   que   os   chineses   usavam   em   não   sei   qual   século.  
Quase   fetiche.   Necessidade.   Meticulosidade.   Isso   de   ir   totalmente   cru   para  
cada   projeto   associa   Germano   a   um   certo   nicho   de   artistas   contemporâneos  
a   quem   só   é   possível   atribuir   uma   obra   quando   a   gente   olha   a   plaqueta   dela,  
a   etiqueta.   Gente   que   parte   para   materiais   e   técnicas   distintos   a   cada  
realização.   Antes   da   Cozinha,   e   até   hoje,   Germano   mexeu   com   fanzine,   com  
livreto,   com   pôster,   com   editar   e   curar   e   pensar   saídas   gráficas   para   coisas  
que   só   era   possível   conceber   em   livro   depois   que   ele   terminava   e   a   gente   era  
obrigado   a   dar   o   braço   a   torcer.  
 
O   Marcelo,   numa   dessas   empreitadas   em   que   me   meti,   querendo   fazer   parte  
da   editora,   me   ligava   nas   segundas-feiras   às   nove   da   manhã   como   que   vendo  
os   bárbaros   chegarem   às   portas   da   sua   cidade.   Temos   isso   e   aquilo   para   fazer,  
estamos   atrasados,   não   tem   dinheiro   nenhum   em   caixa,   estamos   fodidos,  
pensei   que   se   a   gente   reunisse   essas   coisas   poderia   dar   um   bom   livro,   você  
não   acha?   Vamos   fazer   uma   festa   incrível   no   lançamento,   mas   dessa   vez   vai  
dar   pelo   menos   para   pagar   as   contas.   Era   como   que   para   compensar   o   final  
de   semana   em   que   se   deu   o   direito   de   descansar,   ou   como   soldado   que  
acorda,   vê   a   cidade   arrasada   e   tenta   dar   conta   do   que   era   preciso   para   que  
assim   o   tempo   voltasse   para   dentro   dos   relógios   e   toda   a   destruição  
acabasse.   Consegue   entender   esse   Coelho   Branco   de   Carroll   trabalhando   ao  
lado   do   encadernador   chinês   de   que   falei   acima?   Eles   são   amigos   de  
adolescência.   O   laço   é   fortíssimo.  
 
Depois   desse   primeiro   livro   de   poemas,   do   próprio   Marcelo,   vieram   outros   de  
utilidade   pública   e   sagraram   a   Cozinha   como   fazedora   de   livros   com   algo   de  
artesanal,   algo   de   barroco,   algo   de   punk.   Uma   antologia   de   poesia   em   língua  
espanhola   com   recolha   e   tradução   do   Marcelo   e   uma   coleção   de   plaquetes  
de   poetas   inéditos.   Em   um   caso,   alimentavam   a   produção   de   literatura   e   os  
leitores   com   autores   relevantes   do   mundo   hispânico.   No   outro   escoavam   a  
produção   represada   de   alguns   poetas   que   estavam   em   blogs   e   cadernos   e   o  
Marcelo   acompanhava   com   amizade   e   interesse.   Essa   segunda,   a   coleção  
Kraft,   veio   como   uma   virada   para   a   editora,   porque   não   queriam   abrir   mão  



das   preciosidades   que   publicavam   em   formato   livro,   mas   entenderam   que   os  
livros   precisavam   ser   também   populares,   mais   baratos,   mais   fáceis   de   fazer.   A  
identidade   viria   não   pelo   luxo   mas   pela   maestria   no   trato   com   materiais  
industriais,   grosseiros   em   aparência,   como   as   capas   em   papel   Kraft   da  
coleção.   O   outro   acerto   foi   se   colocar   como   um   ponto   de   gravitação   para  
poetas   jovens   ou   quase   jovens.   A   coleção   reuniu   dez   autores   e   autoras   que   se  
já   não   conviviam,   passaram   a   conviver   e   a   produzir,   se   encontrar   em   função  
da   editora   e   dos   seus   eventos.   Proporcionar   bons   encontros,   com   a  
importância   que   isso   tem   para   a   ética   e   para   a   cultura.  
 
Com   os   projetos   seguintes,   como   a   coleção   Perecíveis,   que   publicou   Giovani  
Baffô,   Lilian   Sais   e   uma   pequena   antologia   de   poetas   em   torno   de   uma   edição  
do   evento   Poetas   de   Dois   Mundos,   mais   os   livros   de   Carla   Diacov   e   Sarah  
Valle,   e   ainda   outras   traduções   do   espanhol   e   um   título   histórico   sobre   uma  
das   experiências   anarquistas   comunitárias   que   ocorreram   no   Brasil,   esse  
papel   de   fornecer   lenha   para   o   debate   de   uma   cena   e   reunir   a   cena   para   que  
essa   tivesse   suas   próprias   iniciativas   continuou   sendo   cumprido   pela   Cozinha.  
 
Não   escrevo   com   tristeza   nenhuma   sobre   o   fim   desse   mode   Pink   &   Cérebro  
em   forma   de   editora.   Os   ciclos   têm   suas   forças   e   tarefas.   Seus  
desdobramentos,   seus   herdeiros.   E   vejo   no   surgimento   da   Garupa   e   da  
Macondo,   também   da   Urutau,   uma   espécie   de   passagem   de   bastão.   Que   já  
esteve   nas   mãos   da   Nanquim,   da   Azougue,   da   7letras.   E   ainda   vejo   muito  
chão   para   correr.   Obrigado,   Cozinha.  
 
 



 

 


