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Continuamos com o mesmo objetivo, que é difundir textos significativos para a arte contemporânea que, por
inúmeras razões, não foram traduzidos, publicados, reeditados ou veiculados no Brasil. Os textos aqui traduzidos
pertencem aos seus autores originais ou aos proprietários dos respectivos direitos. Esta é uma publicação sem
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Desde o início a ¿Hay en portugués? foi uma tentativa ou provocação para pensarmos essa desconexão entre o Brasil
e os outros países da América Latina (por sermos o único país a falar português e por sermos, na América Latina,
todos colônia e olharmos pra violência epistemológica da produção do conhecimento de lá como “nossa”; ou ainda,
porque parte da nossa história foi sequestrada como estórias Deles...). Na edição número quatro, ficamos apenas
com Hay, um verbo tornado signo, uma imagem ou ainda, um som. E agora, a partir da edição número oito, Hay
em português — afirma que Sim, lo hay porque queremos afirmar que sim, somos sujeitos da nossa própria história.

escutação que acontece ao se reunir gente em um mesmo espaço
pelas palavras
escuta individual em bloco coletivo virtual
bloco de gente na sala
bloco de palavras
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A referência à Bennequin e à Briggs surgiu do catálogo da
exposição Reading as Art, projeto de Simon Morris no Bury
Museum & Sculpture Center, em 2016. Em um exercício de
leituras mútuas entre um campo e outro, a leitura como arte,
tratada em Reading as Art, instiga a ler uma ata de sentença
judicial como um texto teórico sobre apropriação literária,
escrita e plágio, e ainda perceber como uma argumentação
jurídica pode basear-se nos discursos da arte. Essas ideias são
evidenciadas por Gabi Bresola, Marcos Walickosky e Tina Merz
ao trazerem a ata de sentença final, uma escrita metodicamente
pela secretária Ana María Herrera, do processo judicial de
Maria Kodama contra Pablo Katchadjian, que durou mais
de seis anos na Justicia Argentina, referente à apropriação e
“engorda” do conto El Aleph de Jorge Luis Borges, tornado El
Aleph engordado em 2009. Colocar este texto em discussão vem
como uma reação ao texto Reprint: Appropriation (&) Literature,
de Annette Gilbert, que diferencia e setoriza os tipos de
apropriação na literatura e nas artes visuais. Enquanto na arte
é natural perceber “a mão” de cada artista nos textos dos quais
se apropria, Pablo Katchadjian se refere ao procedimento
como forma, como ponto de partida para servir à linguagem
literária que, depois do texto pronto, deve ficar invisível, como
uma camada do processo a ser deixada para trás.

Essa transcriação, realizada por Daniel Leão e Djuly Gava, parte da pergunta de como pensar o cinema no
espaço de uma página impressa — pergunta que aceita muitas respostas, mas não todas. A questão surgiu da
leitura de uma entrevista de Morgan Fisher a Mathieu Copeland, publicada no livro L’exposition d’un ﬁlm / The
exhibition of a ﬁlm. Na conversa, Fischer discorre sobre sua obra A sala de projeção, um plano-sequência que
vai da fachada externa até a tela iluminada por uma luz branca, de uma sala de projeção. O filme só pode ser
projetado na sala filmada, impossibilitando sua identificação com o cinema dominante e sua lógica financeira
apoiada na exploração da reprodutibilidade técnica.

A página tornada campo de ação, subversão e atentado contra
um texto, em Bennequin, é apresentada como norma e padronização não só do lugar de escrita — do papel A4 traduzido para
o padrão de espaço da escrita digital — mas também do design
e da arquitetura, em Notes on Paper, de Kate Briggs, transluciferado em 7 notações sobre papel, por Daniela Castro e Fran Favero.

A capa desta Hay em português é um copy-paste de frames de um vídeo inaceitável, metamorfoseado do filme
The Flicker (1966), de Tony Conrad. Constituído apenas por fotogramas pretos e brancos, sua projeção, que
dura meia hora, é reputada por causar crises de epilepsia, enxaquecas fotossensíveis e imagens mentais. Uma
moça e seu irmão disseram ver um passarinho mais ou menos no mesmo momento do filme e pelo mesmo
tempo. Outros viram dragões e cubos. Aqui, a obra aparece a partir da metamorfose do vídeo, que deixa menos
puros os fotogramas transformados em uma sequência frames.

A especificidade do lugar como algo que determina a realização da obra está também no exercício proposto por
Caroline Moraes e Michal Kirschbaum: a escrita de um texto coletivo no qual cada pessoa descreve percepções
sonoras pessoais do ambiente. A construção textual coletiva e simultânea foi possível ao se usar, como lugar
de escrita, uma ferramenta digital que acumulava e intercalava as várias digitações, de modo que todos do
grupo escreviam e editavam o texto ao mesmo tempo e em um mesmo lugar virtual.
Em El lenguage como material, de Kenneth Goldsmith, texto publicado em Escritura no-creativa: gestionando el
lenguage en la era digital, o autor se refere à linguagem como uma substância que se move e que se transforma
através de seus diferentes estados nos ecossistemas digitais. Isso leva a entender as palavras como entidades
fisicamente instáveis e ainda transforma a maneira de organizá-las para construir textos. No exercício proposto
por Carolina Moraes e Michal Kirschbaum, a escuta individual-coletiva gerou uma massa de texto, um bloco
de linguagem, uma construção textual na qual imbricam questões de escrita, criação, edição e tradução ao se
usar a ﬂuidez de linguagem propiciada pelas tecnologias digitais.
Experimentando uma linguagem que ﬂui por diferentes naturezas — de lugar de escrita, de tradução, de
remixagem, de escrita através de algo — Lívia Aquino e Iam Campigotto respondem à leitura de Coreograﬁar
Exposiciones, livro organizado por Mathieu Copeland a partir de uma exposição curada por ele, e de Freme,
de Kenneth Goldsmith. Em Freme, o autor fala e grava todos os movimentos de seu corpo durante doze
horas. A escuta e a percepção do corpo tornam-se palavras gravadas que, ao serem transcritas, tornamse texto. Freme é um livro interpretado como partitura textual, Iam Campigotto lê e corporifica em ação
performativa, e depois de vista/lida por Lívia Aquino volta a se tornar texto. Assim, sob o texto de Lívia
Aquino há o corpo-texto-Iam e sob o corpo-texto-Iam há o texto de Goldsmith e sob o texto de Goldsmith
há o corpo de Goldsmith. Talvez, ao invés do termo “sob”, usado na frase anterior, fosse melhor usar a
imagem de cada procedimento de escrita chamando o outro para dançar, uma coreografia.
Os acúmulos de processos de escrita que vão transcriando textos através de outros, chegam à ideia de
“desescrita”, tema central de Elemento subjetivo do injusto, de Daniela Avelar e Patrícia Galelli. Esse textodiálogo parte de ommage À la recherche du temps perdu, série em que o artista francês Jérémie Bennequin apaga
Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust. Reagindo ao apagamento físico de Bennequin — que usa borracha
sobre as páginas impressas, de modo que o texto literário corporifica-se através dos machucados no papel e dos
resíduos de borracha — as autoras falam de seus processos de escrita pela ótica do “desescrever”, não como
algo físico, mas como práxis interna do ato de escrever que também deixa resíduos e, de certa forma, é físico.

Procedimentos de escrita presentes neste número da Hay
em português apontam para o fato de como textos geram
outros textos, por tradução, apropriação, edição, leitura,
contaminações de linguagens e outros apagamentos que mais
revelam que apagam. Assim como um texto pode ser outro, em
tempo e contexto de escrita distintos, esse mecanismo natural
de ressignificação espaço-temporal é o que propõe o múltiplo
de Kate Briggs ao indagar que mês é pensado como primavera
ou como outono, como desabrochar e internalizar — ou como
traduzir o ficcionalizar para interiorizar — por diferentes
habitantes do globo físico-geopolítico. É como se Briggs nos
convidasse a pensar “a linguística do vínculo entre o escrever
e o lugar é uma paleta de cores intercambiante daquele que
vê/lê, a partir de seu ângulo específico, a incidência do sol”.

PALAVRAÇÃO

sobre um banco, de pernas semiabertas, com os braços sobre a coxa
olha para a frente
piscada 1
piscada 2
piscada 3
piscada 4
piscada 5
piscada 6
piscada 7
piscada 8
piscada 9
pequeno movimento do pescoço
piscada 10
piscada 11
piscada 12
piscada 13
piscada 14
piscada 15
piscada 16
piscada 17
piscada 18
piscada 19
piscada 20
piscada 21
piscada 22
pequeno movimento da glote
piscada 23
piscada 24
piscada 25
piscada 26
piscada 27
piscada 28
pequeno movimento da glote
piscada 29
piscada 30
piscada 31
piscada 32
piscada 33
piscada 34
piscada 35
piscada 36
pequeno movimento da glote
engolida
abaixa a cabeça e os olhos

curva o tronco para a frente em forma de concha
piscada 37
contrai o abdome
respira e sobe um pouco o tronco
respira novamente e sobe um pouco mais
os braços se arrastam sobre a coxa
a cabeça se move até a posição inicial
piscada 38
piscada 39
o tronco pende para a esquerda em um semigiro
piscada 40
piscada 41
piscada 42
braço cai para a lateral do corpo
braço balança em pêndulo
braço balança em pêndulo
braço balança em pêndulo
piscada 43
piscada 44
piscada 45
tronco se move até a posição inicial
com a cabeça voltada um pouco para a direita
braço esquerdo na lateral do corpo
piscada 46
piscada 47
piscada 48
engole
piscada 49
abre um pouco os lábios
engole
piscada 50
piscada 51
piscada 52
respira
abre um pouco mais os lábios
move a glote
piscada 53
move a língua
fecha a boca
piscada 54
piscada 55
piscada 56
piscada 57
abre um pouco os lábios
pende o tronco para trás e para a frente
pende o tronco para trás e para a frente

pende o tronco para trás e para a frente
pende o tronco para trás e para a frente
continua a projeção do corpo para a frente em 45 graus
move o pé esquerdo em duas passadas arrastadas, abrindo um pouco a perna
piscada 58
piscada 59
piscada 60
projeta o tronco em arco para a esquerda
a boca se contrai em semicírculo para baixo
piscada 61
olhar se move para baixo
tronco se projeta abaixado para frente
volta pelo revés do mesmo movimento
chega à posição sentada inicial, mas com o braço esquerdo ao lado do corpo
ajusta o quadril
fecha os olhos
engole
os olhos se movem atrás das pálpebras
projeta o tronco para trás
abre os olhos
vira a cabeça para a esquerda
piscada 62
respira
piscada 63
piscada 64
faz um semicírculo com o tronco em concha
piscada 65
ajusta a cabeça para a frente
move a cabeça para a direita em direção ao ombro
move o braço direito formando um triângulo
move a cabeça para baixo
olha para baixo
move a cabeça para a esquerda
move o braço esquerdo para cima na altura do tórax
abaixa o tronco
move o braço esquerdo para trás do corpo
gira o corpo para a posição inicial sentado, mas com o braço esquerdo ao lado do corpo
piscada 66
piscada 67
movimento no abdome de respiração profunda
piscada 68
tronco projetado para trás
piscada 69
piscada 70
piscada 71
piscada 72
piscada 73

7 notações sobre papel

4.
1.

A4 como equivalente de uma folha de papel.
Espaço virtual como reprodução do analógico.

Estou escrevendo isso no Microsoft Word, onde a tela foi configurada
para simular um pedaço de papel. E não qualquer pedaço de papel:
o formato da página na tela é familiar. É aquele de uma página A4: o
tamanho que a minha impressora imprime, a medida da resma de
papel para impressão barata que posso comprar no supermercado,
o formato reconhecido por todas as fotocopiadoras, scanners e
instituições na maior parte do mundo. É a página padrão para
impressão, o espaço virtual (que claramente copia o analógico) que
abrimos e olhamos todas as vezes que sentamos para escrever. É
tão comum, que nem mesmo sei se reconhecemos o A4 como um
formato, uma escolha entre outras possíveis. O A4 é a definição
de um pedaço de papel.

2.

A argumentação para padronização
dos tamanhos de papel.

O historiador E. J. Labarre, autor do livro Dictionary and Encyclopedia
of Paper and Paper-Making, de 1952, expõe os argumentos em prol
da padronização dos tamanhos de papel.
“Já foi dito que quanto maior a distribuição e mais rápida a troca
de uma mercadoria, mais rentável será uniformizá-la. Qual produto
pode possuir distribuição mais igualitária e circulação mais rápida
que o papel? Não são necessárias muitas outras considerações
para convencer qualquer um sobre a economia de tempo e energia
envolvida na adoção de padrões uniformes de formato e quantidade
no comércio de papel. Observando a tabela de classificação usada na
Inglaterra, vemos poucos negócios que ensejem tamanha infinidade
de nomes e medidas, a maioria deles extremamente variável. A
confusa multiplicidade de tamanhos de papel justifica a colonização
de seus formatos de maneira organizada, uniformizada, mesmo
que seja necessário o uso da violência (nesse caso, uma violência
física e epistemológica, ao mesmo tempo)”.

3.

A questão da tradução: A4 é um A4 em qualquer lugar.

Grand Eagle x Grand Aigle x grande Águia:
a metáfora da tradução.

Como formatos, Grand Aigle (75x106cm) e Grand Eagle (73x106,7cm)
são praticamente equivalentes, mas de maneira alguma simplesmente
intercambiáveis. O “Grand” em francês encampa uma área
ligeiramente maior daquilo que linguistas chamam de "campo
semântico" do que o “Grand” em inglês. O “grande”, de grande Águia
(aproximadamente 8 mil km de litoral) em português vem sempre em
letra minúscula, apesar de abranger um território linguístico múltiplo
e especulativo (especular, um espelho sincrético; um oposto de si,
equivalente, mas não intercambiável), como estrutura de um corpo
colonial que opera entre o autofagocitado e o forçar-se a fagocitar.
Campo infinito, esse, mas com letra minúscula. Seja em francês ou
inglês, o “Grand” é título, uma mera imagem: o maiúsculo carrega
conotações de magnificência e auto-importância dentro de um
campo semântico específico. O “grande” do português é a medida
da linha que tece e retece seu espaço de acordo com sua necessidade
de movimento e de fala.
Essa discrepância entre os três espaços de papel parece-me agir como
uma metáfora, talvez a metáfora mais reveladora que já encontrei
para a relação entre o original e sua tradução. (Lembrando que,
como a linguagem, o papel teria uma gramática, feita de prefixos,
sufixos e adjetivos).

5.

A escala e as dobras dos papéis ISO.

A maior vantagem do formato A4, além de sua tradutibilidade
perfeita, tem relação com a escala: todos os tamanhos de papel do
padrão internacional ISO (séries A, B e C) são baseados na mesma
proporção (de 1/√2). Isso significa que é possível ampliar um A4
para um A3 duplicando seu tamanho, ou diminuir um A3 para um
A4 através de uma dobra no papel, sem recorte ou sobra, mantendo
sempre a mesma proporção. Por exemplo, death + salt dá South.
South, com uma dobra, dá mar, com sobra, que recorta todo um
continente. E ainda: death + norm dá North. Norm com uma dobra
ao meio, dá mais uma dobra.

6.

A padronização dos espaços.

El espacio de una hoja de papel (modelo reglamentario, usado en la
administración, de venta en las papelerías) mide 623,7 cm2. Hay que
escribir un poco más de dieciséis páginas para ocupar un metro cuadrado.
Si el formato medio de un libro es 21 x 29,7 cm y desollamos todas las
obras impresas conservadas en la Nacional y extendemos cuidadosamente
sus páginas unas junto a otras, podríamos cubrir enteramente la Isla
de Santa Elena o el lago de Trasimeno. También podríamos calcular la
cantidad de hectáreas de bosque que fue necesario talar para producir el
papel necesario con que imprimir las obras de Alejandro Dumas (padre)
quien, recordémoslo, se hizo construir una torre cada una de cuyas piedras
llevaba grabado el título de uno de sus libros.

E. J. Labarre previu uma outra vantagem da uniformização dos
tamanhos de papel: o efeito que as dimensões estáveis de página
teriam sobre o design dos espaços onde escrevemos e imprimimos.
Com um formato de papel retangular padrão, também seriam
padronizadas as gavetas, e, por consequência, as mesas onde estão
encaixadas as gavetas, os cômodos construídos para as mesas, até
mesmo os prédios que acomodam os cômodos, e assim por diante.
Amanhã é outro dia e eu não sei se vai vir com alegria. Vamos trabalhar
em paz, porque: lalara, lairala, lara, lara, lara. laia, laia, lalaia, lalaira...
laiaaaaa

Neste trecho de Especies de Espacios, 1974, Georges Perec faz uma
referência casual a um pedaço de papel, o que ele chama de modelo
regulamentar medindo 623,7 cm². A partir disso podemos extrapolar
que ele estava pensando em um A4. Se lemos o ensaio de Perec no
original em francês, na tradução para o inglês de John Sturrock ou
na tradução de Jesús Camarero para o espanhol, essa cifra – essa
medida – continua sempre a mesma. A prosa de Perec pode ter sido
traduzida para leituras de variados gostos linguísticos, mas o A4 é
um A4 em qualquer lugar.

7.

I did not come to Earth to cry the thousand tears of a tarantual and then
laugh with the hienas....again.

A obsolescência da diversidade dos papéis.

Georges Perec escrevia sobre o A4 em 1973, apenas seis anos depois
de implementado o padrão ISO para os tamanhos de papel, o que
devia ser percebido como um fato muito recente. O advento da
padronização marcou o início da obsolescência da grande diversidade
de tamanhos de papel em uso até então – e o início da prática da
obsolescência como política pública, programada. Talvez algumas
linhas do seu ensaio Espécies de Espaços possam ser lidas como
uma tentativa de sobreviver à uniformização. Perec sugere, que para
além das políticas de padronização de papel, o momento do escrever
é nostálgico do que ficou no passado, mas carrega a esperança da
leitura que está no futuro: tratar de reter algo meticulosamente, de
conseguir que algo sobreviva; de arrancar algumas migalhas precisas
do vazio que se escava continuamente, deixar em alguma parte um
sulco, um rastro, uma marca ou alguns signos.

Silêncio,
vai embora,
me deixa,
perdão...
I’m sorry, brothers and sisters, if I feel sad and confused.

tronco projetado para trás ainda mais
cabeça se ajusta ao eixo do tronco
piscada 74
piscada 75
olha para o lado rapidamente
piscada 76
piscada 77
piscada 78
perna direita levanta reta em 45 graus
piscada 79
piscada 80
piscada 81
perna esquerda levanta reta em 45 graus
piscada 82
pequeno ajuste do tronco
piscada 83
respira
piscada 84
piscada 85
braço esquerdo se move para a lateral do corpo
posição sentada, o corpo em prancha de barriga para cima
piscada 86
pequeno movimento do quadril
piscada 87
pequeno movimento do quadril para a direita
pequeno movimento do quadril para a esquerda
piscada 88
piscada 89
piscada 90
respira
piscada 91
piscada 92
abre os lábios
fecha os lábios
respira
piscada 93
respira
o tronco se inclina em semicírculo
piscada 94
apoia os pés no chão
braços balançam ao lado do tronco
fecha os olhos
abre os olhos
piscada 95
piscada 96
piscada 97

move os olhos para a direita
move os olhos para a esquerda
move os olhos para cima
move os olhos para a direita
move os olhos para a frente
franze a testa
piscada 98
piscada 99
balança levemente o braço direito
contrai os ombros para cima
piscada 100
piscada 101
piscada 102
eleva o tronco para cima em posição sentada com os ombros contraídos
piscada 103
piscada 104
piscada 105
piscada 106
respira
piscada 107
piscada 108
piscada 109
piscada 110
engole
piscada 111
piscada 112
piscada 113
piscada 114
piscada 115
move a boca
descontrai os ombros
olha para a frente
piscada 116
piscada 117
piscada 118
abaixa um pouco a cabeça
olha para baixo
levanta a cabeça rapidamente para a direita
joga o cabelo
sorri
levanta
em pé, com os braços na lateral do corpo, fecha a mão direita
passa a língua pelos lábios
sorri
sacode os braços
olha para a direita
sorri

