Imagem:
Iam Campigotto
e Ana Viegas

Todo 16 de junho os irlandeses celebram Leopold Bloom, personagem de Ulysses,
de James Joyce, que tem esse dia de 1904 narrado no romance. A primeira vez que
eu soube do Bloomsday, perguntei-me: mas que p... é essa? É sempre difícil entender
contextos — naturais para quem está neles, folclóricos para quem os vê de fora.
Traduzindo: o Bloomsday seria como se, no Brasil, todo dia 16 de julho — ou junho,
segundo algumas fontes, repare na coincidência — os malucos da cidade se juntassem
para fazer um cozido com partes do bispo local, em celebração aos índios caetés
que em 16 de junho ou julho de 1556 comeram o bispo Sardinha e deram o pontapé
inicial no nosso proto-modernismo.
Ressaltando o fato de Ulysses ser um romance que se passa em um dia, no Bloomsday
de 1997 o artista estadunidense Kenneth Goldsmith passou meio dia, das 10h às 22h,
com um microfone e um gravador, registrando em voz alta todos os movimentos de
seu corpo. Transcrita, a gravação resultou no livro Fidget, um texto de viés beckettiano
tão mecânico quanto o corpo dessubjetivado que nele aparece. Fidget é uma obra
que narra a curta extensão do corpo apresentado mais como coisa que se movimenta
do que como indivíduo dramático que intervém no mundo. Talvez por extensão,
o texto mais parece movimentar-se na sintaxe de si mesmo do que tentar organizá-la
a fim de traçar um maior raio narrativo em volta dos acontecimentos que expõe.
Em 2016, a plataforma par(ent)esis lançou Freme, tradução brasileira de Fidget a cargo
de Caetano W. Galindo. Traduzir essa obra poderia ser tanto traduzir o texto em si
quanto reatuar a ação de Goldsmith com o próprio corpo e depois transcrevê-la.
Galindo realiza a primeira opção mas deixa claro que traduzir é também uma ação,
seja nas recriações que faz — nas quais, imagino eu, mesmo parado em frente ao
computador, precisou sambar miúdo para subverter de modo discreto certas formas
do texto original que, em português, fugiriam das regras que criaram — seja na
transtextualidade de um pequeno detalhe que contamina Freme com Graça Infinita,
de David Foster Wallace, também traduzido por Galindo. O tradutor dá um empurrãozinho
no corpo de Goldsmith, um chega para lá de leve, para que a tradução também
exponha-se como ação.
Para este boletim em torno do Bloomsday e da edição de Freme, pensei que se
Goldsmith, ao escrever através de uma performance, e não da engenharia de uma
construção narrativa, enfiou o conceito de performatividade goela abaixo do bem
comportado purismo literário, eu deveria propor aqui uma curadoria de artes visuais.
Qualquer um que lê Ulysses percebe que o romance é uma rica, cacofônica, sensória
e complexa experiência de artes visuais tanto quanto perambular por uma Bienal
de São Paulo. O título da minha curadoria será Bloomsexhibition. A instituição que
cederá o espaço expositivo será a edição de Ulysses — original ou a tradução brasileira
de Caetano W. Galindo — que você há de ter em sua biblioteca. A seguir, eis a lista
de obras que escolhi para essa exposição. Basta você achá-las em seu exemplar
de Ulysses, grifá-las a lápis e, em um post it a ser grudado ao lado do trecho grifado,
copiar a legenda de cada obra, incluída na lista.
Muito grato por contribuir com o sucesso dessa exposição.
Fabio Morais
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Lista de obras de Bloomsexhibition:
Contransmagnifiquebraicabrumtancialidade

Contransmagnificandjewbangtantiality

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 142
bicho clarkiano

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 43-44
bicho clarkiano

Nessa obra, dobradiças emendam as palavras umas nas outras: garantindo conforto ao olhar assim que ele reconhece onde termina uma
e começa a outra; ou instigando que se desloque os locais das dobradiças a fim de superar as palavras em prol de sons sem significados.
Ler sem a preocupação musical de acertar a sílaba tônica.

Pedaços todos no lugar khrrrrklak encaencaixam.

Bits all khrrrrklak in place clack back.

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 147
oração transobjetual

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 47
oração transobjetual

Instalado no espaço textual, esse transobjeto inicia-se em uma oração aparentemente linear que termina com o som escapando por
uma tangente cinético-gestual surpreendente, movimento esse que molda na experiência gaga da leitura a exata vivência do que é dito:
uma se apropriando da outra.

Últero, toduterante sepulcro. Sua boca moldava
alento efluente, infalado: uiihah: rugido de
planetas cataráticos, globulares, chamejantes,
rugindoindoindoindoindoindo.

Oomb, allwombing tomb. His mouth moulded
issuing breath, unspeeched: ooeeehah: roar of
cataractic planets, globed, blazing, roaring
wayawayawayawayawayaway.

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 155
arte sonora imagético-abrahampalatnikiana

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 53
arte sonora imagético-abrahampalatnikiana

Com essa movimentação de sons silábicos, ora de contornos nítidos ora diluídos na mancha sonora geral, Joyce constrói uma peça
de arte sonora que, em uma analogia visual, seria uma referência direta à oscilação de formas nítidas e manchas de cor dos Aparelhos
Cinecromáticos de Abraham Palatnik.

Rudebotas de carrinhadores rolavam barris
baqueocantes dos depósitos da Prince’s
e os largavam na carreta da cervejaria.
Na carreta da cervejaria largavam-se
baqueocantes barris rolados por rudebotas
de carrinhadores dos depósitos da Prince’s.

Grossbooted draymen rolled barrels dullthudding
out of Prince’s stores and bumped them up on the
brewery float. On the brewery float bumped
dullthudding barrels rolled by grossbooted
draymen out of Prince’s stores.

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 247
vídeo

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 118
vídeo

Embora em loop, esse vídeo não forja circularidade em sua duração. O loop acontece para dentro, a repetição é no meio. O ponto final
entre a primeira oração e a segunda é o buraco negro no espaço expositivo, o furo na página para onde as direções do romance
convergem. Uma referência que Joyce faz aos buracos negros e aos redemoinhos de Anish Kapoor.
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Uiço roúdos.

I hear feetstoops.

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 262
móbile

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 129
móbile

Do teto do texto, pende esse móbile calderiano cujo balanço permanente desencaixa o que o olho lê daquilo que o cognitivo
compreende. O significado está na região do lapso, onde há mais ruído de movimento do que quietude de forma.

Benguardachucapa

Stickumbrelladustcoat

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 422
escultura-colagem

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 249
escultura-colagem

Ao ser lido, esse brique-a-braque Merz exposto no meio do texto salta na direção do leitor e encaixa-se em seu braço, usando-o não
como pedestal para escultura, mas como motor da obra.

Cerebrêbados, bochechas tocadas de chama,
eles ouviam sentindo aquele fluxo cativante fluxo
sobre pele membros peito humano e alma
espinha. Bloom sinalizou a Pat, calvo Pat é um
garçom ruim do ouvido, para entreabrir a porta
do bar. A porta do bar. Assim. Está ótimo. Pat,
garçom à espera, esperava, esperando ouvir, pois
era ruim do ouvido junto à porta.

Braintipped, cheek touched with flame, they
listened feeling that flow endearing flow over skin
limbs human heart soul spine. Bloom signed to
Pat, bald Pat is a waiter hard of hearing, to set
ajar the door of the bar. The door of the bar. So.
That will do. Pat, waiter, waited, waiting to hear,
for he was hard of hear by the door.

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 454
ação situacionista

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 272
ação situacionista

Durante todo o espaço expositivo do romance, há vários momentos em que o texto inquieta-se e se lança em movimentos e ondulações
sonoras, repetições e ritmos estranhos e descontínuos, imprimindo no corpo textual gestos performáticos que surpreendem o leitor,
tiram-no de sua confortável e passiva leitura de um texto transparente, movimentam-se à sua frente e desaparecem para que haja a volta
gradual à “calmaria” do fluxo.

Pairou, uma ave, susteve seu voo, veloz um grito
puro, paira argênteo orbe sereno saltou,
crescendo, sustentado, por vir, gozar, não gire
assim tanto tanto alento longo ele alento longa a
vida, paira alto, alto resplende, aceso em chama,
coroado, alto em simbolística efulgência, alta, do
etéreo seio, alto, da alta vasta irradiação em toda
parte tudo paira em toda a volta entorno ao todo,
o finsenfinssenfins...

It soared, a bird, it held its flight , a swift pure cry,
soar silver orb it leaped serene, speeding,
sustained, to come, don’t spin it out too long long
breath he breath long life, soaring high, high
resplendent, aflame, crowned, high in the
effulgence symbolistic, high, of the ethereal
bosom, high, of the high vast irradiation
everywhere all soaring all around about the all,
the endlessnessnessness...

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 457
ready-made

1922
Ulysses, de James Joyce,
edição inglesa da Penguin Books,
ano de 1971, p. 274
ready-made
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Nessa passagem do romance, ao traduzir em sonoridades e imagens a obra Untitled (Passport#II), 1993, de Felix Gonzalez-Torres,
Joyce instala no meio do texto as pilhas de livros-passaportes do artista cubano, para que a leitura voe consigo.

Grandes olhões espanholados encarando o nada.
E o cabelo dela
pesadoadoadoandoondoonduondulado des
pent’:ado.

Big Spanishy eyes goggling at nothing.
Her wavyavyeavyheayeavyevyevy hair un comb: ’d.

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 459
intervenção land art

1922-2012
Ulysses, de James Joyce,
edição brasileira da Penguin Companhia das Letras,
tradução de Caetano W. Galindo,
ano de 2013, 2a reimpressão, p. 459
intervenção land art

Na paisagem natural da cena, na qual o texto apresentaria de forma simples e direta uma mulher de olhar parado e cabelos
despenteados, o escritor recolhe algumas sílabas do terreno e as reordena em uma forma sonora ecoante, como na melhor tradição
dos artistas setentistas da land art que recompunham a paisagem natural com pedras e gravetos da própria paisagem.
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