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Somos a Taipa - Interlocução em Arte Literária, uma editora fundada em 2019 por 

escritores. A Taipa incentiva a escrita e o debate constante sobre o complexo 

processo de criação literária e publicação. Buscamos fomentar, por meio de 

experiências técnicas colaborativas inovadoras, a multiplicação da literatura 

brasileira contemporânea. A essa relação criativa com o autor no processo de 

edição damos o nome de interlocução literária. Perceber caminhos possíveis é o 

grande objetivo da interlocução, oferecendo aos escritores e demais apreciadores 

da literatura instrumentos suficientes para que publiquem seus livros, sintam-se 

acolhidos como artistas e, sobretudo, façam transitar suas ideias com o máximo de 

energia que elas merecem. 

 

LANÇAMENTOS MARÇO/2020 

"Estrala - batuques e taratás na poesia de Mário de Andrade" é uma intervenção 

artística de Paulo Conceição Rocha que embaralha "trechos musicais" da obra 

poética do maior expoente do modernismo brasileiro. O contraste entre a polifonia 

e o silêncio conduz o livro, transformando suas páginas em compassos imaginários 

dessa singela opereta em homenagem a Mário. 

"Paixões Fevereiras", romance de estreia de Renata Fernandes com orelha de 

Tiago Novaes, conta a história de Leila e sua corajosa viagem ao passado, dessa vez 

em busca de inspiração para viver a descoberta da velhice. Nesta obra fluida e 

perspicaz, a protagonista e narradora terá que mudar o cenário e o enredo de seus 

dias, à medida em que assume a escrita da própria vida. 

"Voal", livro de poesias de Lorena Kalid, traz um conjunto de cantos, paragens e 

reflexões. Tudo amarrado, mas não muito. Tudo acolhedor, mas esvoaçante. Os 

versos conseguem ser translúcidos, donos de um ritmo poderoso, e fazer sombra 

ao mesmo tempo, sugerindo imagens enternecidas ao longo do livro. “Voal” é a 

primeira publicação de Lorena, essa baiana descendente de árabes, criada entre 

poemas e canções, que nunca deixou de brincar com as palavras. 
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