
certificado kit_kitsch #3 : andré parente

a editora GLAC edições e o artista André Parente certificam que a realização do kit_kitsch #3 : andré parente em 
150 exemplares constituem as seguintes informações, conforme abaixo mencionado: 
 
a GLAC edições certifica que possui os direitos autorais de tradução e publicação dos livros;

Dark Deleuze: pela morte deste mundo, de Andrew Culp, de ISBN 978-65-80421-06-0;
99 teses para uma revaloração do valor: um manifesto pós-capitalista, de Brian Massumi, de ISBN 978-65-80421-05-
3;

e o artista André Parente certifica a autenticidade da obra;
Bolsominion, de caráter inédito, realizada em 2020, espeficamente para o contexto do projeto kit_kitsch da 
editora GLAC edicões, com o tamanho de 3,5cm de diâmetro e constituída por metal em relevo banhado em 
dourado.

André Parente Leonardo Araujo Beserra
GLAC ediçõessão paulo, 15 de maio de 2020

cultura da subversão em livros 
de subversão da culturaPARA LER COM O CORPO

www.glacedicoes.comrua conselheiro ramalho, 945, 1˚ 
andar, sala 4, bela vista



Queremos dormir e provisoriamente esquecer, 
disseram uns tantos habitantes da cidade ao inconsciente. 

Este, o inconsciente, 
virou a face para o outro lado, 

dizendo:

não se pode nem se deve esquecer o pior,
é preciso cunhar o pior na pesada massa dos metais: 

e aprisionar-se assim para sempre
no círculo das moedas os vários e reativos atos do pior. 

Esmaguem-se as cabeças dos monstros, 
separem-nas do corpo,
cortem-se com marcas muitas as ferinas linhas das estam-
pas do pior,

e que se indique sua gênese de ordem dupla.

O duplo é a morte.
O duplo é o horror e a truculência.

Que não nos esqueçamos de.

Que outra vez não mais sucumbamos a.

Roberto Corrêa dos Santos, maio de 2020

*

não direi os seus nomes
Eva nunca cortou a cabeça da serpente.
o grito ensurdece a lei
a dor no panfleto espalha as más notícias
há permissão para a invasão dos corpos
três estrelas não espelham o coronel
da tragédia em toda parte
a palavra morta a reza do dia
o grito ensurdece a lei
e os filhos cospem o fogo
da boca do pai
assassino das horas
os dois lados na moeda se consomem
na queima do país
que agora se escreve
Brazil

Katia Maciel, abril de 2020
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“Ninguém solta a mão de ninguém”

Tudo é muito antiquado do lado
de cá do azar, até o futuro

quadro inconsolável
de fezes e condomínio

branquíssimo mármore agora
violentamente avermelhado

viscoso e real
o fervor fraudulento da trama

ensaiada, república sonhada
nas coxas de um deus viril

Pau-Brasil do meu coração!
teu fruto apodrece docemente

como copeques lançados à margem
de um mangue qualquer

Imagino se um dia saberíamos
o que fazer ao vencer

tão triste aposta
agora recordo a imagem vidrada

alguém que falava de um Orixá
comedor de cachorros, algo muito

parecido com perder um amor
na Barra da Tijuca ou

o último trem para o lado de lá
acendo uma vela condescendente

“ninguém solta a mão de ninguém”
pensei ter ouvido enquanto 

potentes e desafinados bradamos liberdade
consta nos autos que Cesar

se atrasou para o jantar
apaixonado pela faca

ferido de morte
e feito

fuzis sapateiam sobre nuvens de anil
o tempo do poema passou

quero saudar a poesia
Nos olhos de uma criança

acidentada e vil

Ítalo Diblasi, maio de 2020


