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NOTA DE ABERTURA

Experimento aberto: invenções no ensaio e na crítica reúne textos que transitam 
entre a crítica literária e a narrativa autobiográfica, e apostam na convo-
cação ao experimento que, desde suas origens, caracteriza o ensaio como 
um gênero bastante receptivo a todo tipo de aventuras formais. O título 
da coletânea surgiu da leitura de um ensaio de Teodoro Rennó Assunção, 
que abre o seu Extra-vacâncias: “o ensaio aqui ainda uma vez quer honrar 
o seu nome, sendo um experimento aberto (isto é, comportando alguma 
invenção) inclusive com as fronteiras do gênero.”

O livro também é parte de um projeto maior, que deu origem a um 
evento acadêmico, e nasce, num parto de gêmeos, com uma outra coletânea, 
Leituras do contemporâneo: literatura e crítica no Brasil e na Argentina. Por isso, 
em sua quase totalidade, os autores que assinam os ensaios deste livro são 
argentinos ou brasileiros que se ocupam, seja como objeto de estudo, seja na 
prática de experimentação ensaística, do que Alberto Giordano chama de “a 
escrita do ensaio como ato autobiográfico”.

* * *

O texto de Tamara Kamenszain, “Livros pequenos: fragmentos”, 
corresponde à abertura do seu Libros chiquitos, da belíssima coleção Lector&s, 
publicada pela editora Ampersand. Já o de Alberto Giordano é uma seleta 
de passagens de El tiempo de la convalecencia, publicado em 2017 pela Ivan 
Rosado.

Durante o processo de preparação de Experimento aberto: invenções no 

ensaio e na crítica, recebemos a triste notícia da morte de Tamara Kamens-
zain. Dedicamos este livro a ela.


