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"Plagiar os plagiadores, traficar os traficantes, piratear os piratas", como propõe Kenneth Goldsmith em Théorie
( Jean Boîte Éditions, 2015) foi, talvez, a ideia que mais atravessou os textos que lemos, traduzimos e nos
apropriamos durante esse semestre. Apresentamos aqui uma pequena parcela, iniciando com um trabalho
do nosso querido amigo de Berlim, Michalis Pichler. Como paródia das Sentenças sobre Arte Conceitual de
Sol LeWitt, Michalis listou um conjunto de declarações, seis escritas por ele com outras dezoito de outros
autores; imprimiu cada uma delas em um pedaço de papel, escolhendo-as por uma seleção "cega" e, na ordem
dessa seleção, formou as Declarações sobre Apropriação.
Apropriação.
Como tem sido frequente em edições anteriores da Hay
Hay,, trazemos também uma conversa que Cheyenne Luge
e Rafael Campgnaro realizaram com Aurélie Noury, artista e pesquisadora, que junto com o professor Leszek
Brogowski coordena o Cabinet du Livre d’Artiste (CLA), na Université de Rennes 2 — um projeto que conjuga
lugar de exposição e leitura e que mantém um acervo com mais de 3.000 títulos disponíveis para consulta.
Ela nos conta um pouco como é criar uma editora de livros fictícios, a Éditions Lorem Ipsum,
Ipsum, tendo como
mote a apropriação. Assim, quando questionada sobre apropriações, deslocamentos, (re)edições, traduções
e outros processos de "escrita não-criativa", muitas vezes considerados plágios, Aurélie não titubeia e diz:
"esta é uma questão que me perguntam muitas vezes e eu digo que no direito francês temos uma exceção
para os artistas que chamamos de: o direito de parodiar". Através da Éditions Lorem Ipsum,
Ipsum, ela partilha
a ideia de que publicar pode ser, sim, uma prática artística e, nesse sentido, "temos o direito de distorcer,
de refazer e torcer uma obra existente".
Outra conversa, mais precisamente, em uma entreconversa, com Leo Findeisen, Bernhard Cella, Gabi Bresola,
Marcos Walickosky e Tina Merz vemos uma discussão sobre o silencioso "não" ao número de ISBN. Bernhard
Cella é artista, baseado em Viena, e há muito tempo acompanhamos o seu trabalho. Compartilhando com
suas ideias sobre esse tema, aproveitamos para "entrar na conversa" e, enquanto lá em Viena, Bernhard
e Leo falavam sobre os exemplos de publicações independentes e de artistas que se auto-publicam, por aqui
Gabi, Marcos e Tina atravessaram o papo de ambos apresentando algumas iniciativas semelhantes que
estão muito próximas de nós. Ou, para ser mais explícitos: nós mesmos, com as nossas próprias publicações.
E, finalmente, Kenneth Goldsmith, que junto com Craig Dworkin, Annette Gilbert e Bélen Gache esteve
muito presente nos seminários realizados no decorrer desse semestre. Dele, apresentamos em primeira mão
o texto Contra Tradução: o deslocamento é a nova tradução ( Jean Boîte Éditions, 2016), que Kenneth propõe
em oito línguas: inglês, francês, espanhol, alemão, chinês, russo e árabe. Agora em português, temos aqui
o autor debatendo justamente sobre os impasses e as deficiências existentes na tradução, sobre a "aproximação
do discurso que produz novos discursos" e a noção de deslocamento como um fenômeno recente que tende
a impor a sua posição, ao mesmo tempo em que perturba as estruturas linguísticas, sociais e políticas e muda
completamente as nossas práticas culturais. A partir de outro texto de Goldsmith, "Processos Infalíveis: o que
a escrita pode aprender com as artes visuais", publicado em Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje em la
era digital (Caja Negra, 2015), Patrícia Galelli nos brinda com um "texto-trabalho" que nomeia de Goldsmith
Recortado.. Neste texto de Kenneth Goldsmith, apenas o que não é de Goldsmith é traduzido e publicado.
Recortado
O que ele diz "sobre" está fora. "Neste recorte", nos diz Patrícia: "fica apenas a partitura da experimentação
de sua prática não-criativa". Vale dizer: apropria-se de sua "linha de raciocínio" e das suas referências.
Nesse contínuo exercício de apropriação trouxemos também para esta edição da Hay trabalhos de dois
artistas: um poema de Dennis Radünz, Reprodução por Deslizamento,
Deslizamento, e uma foto de Marcos Walickosky
com a frase de Lawrence Weiner estampada em um cartaz do grupo da entreconversa, que, como uma espécie
de mantra, repetidas vezes esteve presente em nossas discussões sobre publicações de artista, pois "na verdade
é muito simples: um livro é um livro. artistas são pessoas, e pessoas fazem livros".

NO-ISBN ¹
entreconversa com Leo Findeisen e Bernhard Cella
+ Gabi Bresola, Marcos Walickosky e Tina Merz

Para a ¿Hay en Português?
Português?,, os textos escolhidos para tradução tratam
de assuntos ainda nem tanto escritos e teorizados no Brasil. No caso
deste texto sobre o NO-ISBN, por mais que não hajam textos escritos
e o projeto seja austríaco, temos muita afinidade com o assunto e várias
ações sendo desenvolvidas há anos no Brasil. Por isso, resolvemos fazer
uma tradução com entreconversa, trazendo alguns exemplos do que temos
bem perto de nós. A fonte diferente identifica nossa fala/intervenção.

ISBN e NO-ISBN
LF: Antes de falarmos da negação ou da falta de ISBN em livros, gostaria
de falar sobre a presença dele e o que ele representa. Eu gostaria
de sugerir que exploremos sua origem histórica: Qual a conexão histórica
entre ISBN e publicações de artista?
BC: ISBN é o atual padrão internacional para comercialização de livros.
O varejista de livros da Grã-Bretanha, W.H. Smith, em 1965, tinha
intenção de informatizar em um sistema de todo o seu estoque. Gordon
Foster que era um pesquisador do serviço secreto MI6 desenvolveu o
sistema de dados com números que serviu como base para o ISBN, mais tarde
padronizado internacionalmente e que contribuiu significativamente para
estabelecer um sistema eletrônico de catalogação para distribuição em massa.
No Brasil, o cadastro e dados enviados por autores e editores são
organizados, supervisionados e cobrados pela Agência Brasileira do
ISBN que é coordenada por uma fundação (ironicamente portuguesa).
É por esta agência que todas as publicações brasileiras, que desejam
formalizar sua existência, passam e recebem ISBN. Isso não quer dizer, que
necessariamente, ﬁscalizem se o livro está mesmo com as características
e tiragem com as quais foi cadastrado, e muito menos se houve o depósito
legal na Biblioteca Nacional.

Hoje, o ISBN (International Standart Book Number) é um código de
13 dígitos, antes de 2007 eram 10. Estes dígitos dividem-se em cinco
grupos separados através de espaços ou hífens, dizem respeito ao país
de origem do livro; o editor do livro; o título do livro ou da edição;
e dígito de validação.

Se você sabe como lê-lo, a série de dígitos que

formam o ISBN pode lhe dizer, por exemplo, a língua ou o país onde
o livro foi primeiramente publicado. Como cada ISBN possui
um dígito de verificação que resulta da aplicação de um algoritmo ao
final de cada dígito, o ISBN pode ser entendido como um recurso
de entidade semiótica.
LF: O que os criadores de publicações de artista fizeram com a introdução
do ISBN naquela época?
BC: Primeiramente, publicações de artista eram publicadas bem antes
disso, não faz sentido falarmos sobre livros NO-ISBN antes da introdução
do ISBN. O cenário só muda em torno de 1970, quando a distinção
com ou sem ISBN passa a existir. A partir daí, os editores independentes
de publicações de artista e de revistas de arte continuaram a editar
frequentemente sem um ISBN.
Outro aspecto histórico tem haver com o desenvolvimento tecnológico;
anteriormente, somente algumas poucas pessoas eram capazes de produzir
livros. Esse era o caso nos anos 1980, quando a produção de trabalhos
impressos era muito mais elaborada do que hoje, e algumas das etapas
no processo de produção requeriam conhecimentos profissionais;
o que significava que aqueles que gostariam de auto-publicar logo se viam
confrontados com questões que não podiam resolver. Com a impressão
digital, tornou-se possível produzir edições menores e reimprimí-las,
e assim, o irritante problema de estoque é aliviado.

NO-ISBN: coleção
LF: Como é o seu envolvimento atual no cenário da auto-publicação
e publicações independentes; e como o NO-ISBN se relaciona com
o processo de coleção de livros para o Salon für Kunstbuch?
BC: No começo de um processo como este, não há nada mais do
que a noção de um possível "assunto". Como artista, o que mais me
impressionava era o potencial de uma tradução direta: na auto-publicação
pessoas agem sem filtros.
O desenvolvimento do NO-ISBN como um conceito independente,

é herdado da materialidade dele mesmo. Nos primeiros anos do Salon,
eu notei que a maioria dos livros que eu tinha estava faltando um número
de ISBN. O que define estes livros são, por assim dizer, é um silencioso
"não". Eu reagi a isso em 2009 com o pôster-performance no MoMA PS1
em Nova York. Simplesmente lancei uma chamada pública para as pessoas
enviarem seus livros sem ISBN para o Salon de Viena.
O que realmente me surpreendeu é que aproximadamente 500 livros
chegaram, a maioria deles veio dos EUA, Europa e Japão. Estes mesmos
livros formaram a base de um inventário de minha coleção material
desde então, e eu a uso como um ponto de iniciativa para desenvolver
trabalhos e novos conceitos.
LF: Há alguma outra coisa que os diferencia além da ausência deste número?
BC: Deixe me explicar desta forma: eles abrem perspectivas inesperadas
sobre outras cenas e estéticas. Em feiras, um terço dos títulos oferecidos
não possuem ISBN. Feiras conseguiram se estabelecer como um espaço
de mercado autônomo, elas seguem suas próprias regras. Os preços
normalmente são mais baixos e essas relações comerciais independem

do ISBN. Tem publicadores que não usam ISBN pela burocracia, tempo
e custo que isso gera; outros por não conseguirem encaixar suas produções
nas categorias que a Agência Nacional do ISBN estabelece, como tamanho,
a obrigatoriedade de uma página de rosto com nome do autor, título
e logomarca da editora; e outros nem se interessam em saber o que é o
ISBN, por não necessitarem da presença dele. Ou ainda, abdicam do ISBN,
para ser possível manter o anonimato de autoria da publicação.

A artista Pat Steir levantou uma definição para publicações de artista que
se aplica também ao NO-ISBN: "Publicações de artista são: 1. Portáteis;
2. Resistentes; 3. Baratas; 4. Íntimas; 5. Simples; 6. Replicáveis; 7. Históricas; 8. Universais".
Uma coisa em comum, talvez sejam as pequenas tiragens, que são típicas ao
NO-ISBN. Na maioria dos casos, menos de 100 exemplares são impressos.
Há uma autonomia muito interessante para quem publica, decidir desde
a edição até a circulação de suas publicações.

NO-ISBN: categoria
LF: Existem pontos comuns entre os livros NO-ISBN, em relação ao
conteúdo?
BC: Os conteúdos são muitas vezes autorreferentes e erráticos a respeito
de seu aspecto social. Os publicadores são tão diversos como suas ideias,
quanto os trabalhos impressos que desenvolvem. As motivações e suas

sequências são variáveis. Publicar também pode significar recuar para uma
esfera privada. A pergunta é então: a esfera política é tão agressiva ou perigosa
para os autores lidarem? Talvez não exista uma aspiração nem um desejo
de participar de discursos públicos. NO-ISBN pode, bem sucintamente,
indicar que alguém não está totalmente incomodado que atribuam ele
a algo que todos estão fazendo.
Vocês poderiam falar de alguns exemplos de edições NO-ISBN
no Brasil?
O Brasil tem contextos bastante distintos quando se fala da cultura impressa.
Podemos pensar em edições feitas em diferentes regiões do país, como
por exemplo, a Questão de Ordem: um repertório de reﬂexões políticas.
políticas. Foi
produzida por 16 artistas residentes em Curitiba (PR). Se apropriando do termo
"questão de ordem", utilizado em assembleia, passeatas e organizações,
os artistas se reuniram não somente para pensar a publicação, mas para
conversar e entender o que estava acontecendo no país. A escolha do nome
também se deu para brincar com o "ordem e progresso" escrito originalmente
na bandeira do Brasil, e que também estampa a capa da publicação; nela,
a estrela que representa Brasília (DF) foi perfurada com furadeira e atravessa
todo o livro. A publicação é impressa e os 513 exemplares são numerados,
mas também está disponível em formato digital e pode ser vista na íntegra
pelo Tumblr criado pelos artistas (questao-de-ordem.tumblr.com).

E nessas mesmas circunstâncias de publicar em tempos de golpe, o trabalho
Impeachment / Câmara dos Deputados,
Deputados, de 2016, editado pelo Coletivo
oitentaedois, traz na íntegra a transcrição do discurso de toda a Câmara de
Deputados da sessão 91 de 17/04/16, a sessão que aprovou o prosseguimento
do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseﬀ. Esse tipo de texto
é de discurso, por isso pode ser editado por qualquer pessoa e utilizado de
modo livre, por se tratar de um conteúdo público. Temos ainda outros exemplos
de NO-ISBN no âmbito de publicações marginais e punks
punks,, como o No Gods no
masters e Edições Baratas que vendem livros por valor simbólico, disponibilizam
para download gratuito e seus conteúdos são necessariamente políticos, muitas
vezes publicados com pseudônimos ou sem o nome do autor.
Abordando outro tema, editado no Nordeste, um trabalho que reﬂete sobre a
cidade, a destruição e invisibilidade das últimas décadas através das políticas,
chama-se Guia Comum do Centro de Recife.
Recife. Foi produzido a partir de um
desdobramento colaborativo do projeto Arqueologia do presente, idealizado pela
artista visual e pesquisadora Bruna Rafaella Ferrer. Registra cerca de quarenta
lugares e situações de resistência no centro da capital pernambucana. Através
de um tipo tradicional de guia poético, o processo de modiﬁcação da paisagem
urbana é mapeado com a ajuda de comerciantes, moradores, cinéﬁlos, etc..
O que podemos pensar com esses exemplos é que ausência de ISBN varia
bastante, de acordo ou não com o tema e conteúdo que carregam.

LF: Como títulos que renunciam ao ISBN, mas que mesmo assim
tratam de alcançar uma audiência, participam em um diálogo público?

Gráﬁca em Porto Alegre (RS), a Baronesa em Curitiba (PR) e a Flamboiã
em Florianópolis (SC). O surgimento é crescente.

BC: Muitos artistas que publicam, levam em consideração o envolvimento político como um componente essencial de seu processo
criativo. Isto pode ser relativo diretamente ao conteúdo do livro,
às propriedades democratizadoras na produção, distribuição, captação;
ou à sua função como modelo para um sistema de economia alternativo,
de como um mercado de livros se diferencia de um mercado de arte.
Alguns artistas me perguntaram se poderiam usar NO-ISBN como uma
marcação para uma certa publicação, como "publicado por NO-ISBN".
Eu fiquei feliz em concordar. Eles perceberam que NO-ISBN é também
uma interface, uma categoria.

Como podemos pensar os acervos similares ao NO-ISBN no Brasil?

NO-ISBN: espaço e circulação
Onde circulam os livros que não tem ISBN, em feiras?
A circulação comercial se dá pelo e-commerce
e-commerce,, pequenas bancas e sim,
nas feiras. Acompanhando o boom de outros países, o Brasil conta
com muitas, e a cada dia surge outra. Por operar sob duas lógicas, a
editorial e a da arte, as publicações de artista demandam um circuito
que as concilie. Uma pequena parcela de publicações de artistas são
vendidas em pequenas livrarias ou em galerias de arte. A Tijuana, talvez
tenha sido precursora no país nesse sentido, por ter seu próprio espaço
anexo à Galeria Vermelho desde 2007, ter feito a primeira feira em 2009
e começado a editar suas publicações em 2010 com o selo Edições
Tijuana. Nesta mesma tríade de editora, feira e espaço, A Bolha segue
editando autores internacionais e traduções inéditas. Produzem, em
parceria com a Comuna, a feira Pãodeforma e mantém uma loja de suas
próprias publicações, aberta diariamente.

São muitas iniciativas guerreiras, a princípio isoladas e que aos poucos
foram se conectando e se contaminando. Entre 2014 e 2015, na feira
de artesanato do Parque da Independência, no bairro Ipiranga em São
Paulo, fora do circuito de arte, Fernanda Grigolin manteve uma barraca de
livros de literatura e de artes visuais, a Tenda de Livros. Em Minas Gerais,
tem também a BANCA, um espaço para encontro e comercialização de

Algo que se aproxima do NO-ISBN é a biblioteca Longe Daqui, Aqui
Mesmo,, projeto de Fabio Morais e Marilá Dardot, na 29ª Bienal de São
Mesmo
Paulo de 2010, que reuniu uma espécie de panorama da produção
brasileira daquele momento através de um convite aberto a todos que
quisessem enviar publicações para a construção do acervo que, acabada
a exposição, ﬁcou no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Bienal de São
Paulo, aberto para consulta pública. Em 2016, em Florianópolis, também
foi realizada a Coleção Particular,
Particular, que reuniu publicações doadas por
editoras e artistas da América do sul e ﬁcou exposta durante um mês
em prateleiras da biblioteca do Sesc Prainha. Ao ﬁnal da exposição,
as publicações foram incorporadas na biblioteca como uma categoria
da biblioteca. Também em Florianópolis, no Departamento de Artes
Visuais do CEART/UDESC, Regina Melim e Raquel Stolf criaram a sala
de leitura | sala de escuta, um projeto que experimenta a hibridização
entre espaço expositivo, biblioteca e arquivo, constituindo-se também
como uma coleção pública de publicações de artista e como centro de
pesquisa dentro da universidade. Outra universidade com pesquisadores,
bibliograﬁa e acervo de publicações é a UFMG. Teve a primeira coleção e
biblioteca de livros de artista no Brasil iniciada por Amir Brito Cadôr. Além
do espaço físico, um blog com informações e pequenas resenhas sobre os
livros é mantido para acesso online (colecaolivrodeartista.wordpress.com).

O Projecto Multiplo (nem projeto, nem proyecto
proyecto),
), de Paula Borghi, é um
acervo que se expandiu como exposição, através de convocatória
e doação, com o intuito de mapear e arquivar a produção latino-americana,
surgiu em 2011 e que continua em circulação.

Estes exemplos que acabamos citando são os que passaram por nós,
que tivemos conhecimento ou nos quais estivemos envolvidos.
Sem dúvida, há muito mais iniciativas e projetos que estão emergentes
e muitos podem nem chegar aos nossos ouvidos, mas que aumentariam
essa relação caso se tratasse de um real levantamento histórico.

conteúdos independentes.

Se for citar as feiras, podemos pensar as primeiras que foram as feiras
de publicações independentes do SESC, a Feira Tijuana e a Pãodeforma
que já falamos, a Miolo(s), e a Feira Plana que em 2017 passou de feira
para festival. Fora deste eixo Rio-São Paulo, no Nordeste, existem a Feira
Ladeira e a Feira de Impressos Paraguassu. No Centro-oeste, acontece
a Feira Dente, de Brasília (DF). No Sul, alguns exemplos são a Parada

¹ "NO-ISBN — Conceptual Perspectives on Contemporary Autonomous
Publishing". In: GILBERT, Annette. Publishing as Artistic Practice.
Practice.
Berlin: Sternberg Press, 2016, p. 190-203.

Lawrence Weiner disse uma vez, em uma entrevista, que para ele a ideia de falar sobre livros de artistas
é incompreensível, e que ele não fazia ideia do que deveria ser um livro de artista: "Pois na verdade, é muito
simples: Um livro é um livro. Artistas são pessoas, e pessoas fazem livros". (Entrevista com P. Blaser, 2001.)

Processos infalíveis¹:

Goldsmith recortado ²
Patrícia Galelli

1.
É tarde, cinco ou cinco e meia. John Ashbery está sentado em
frente à sua máquina de escrever, mas não escreve. Levanta
sua xícara de chá e toma dois goles porque ainda está muito
quente. Coloca-a de volta. Acha que deve escrever alguma
poesia. Hoje acordou muito tarde e ficou perdendo tempo
com bobagens desde então. Tomou um pouco de café.
Leu o jornal. Ele vasculhou alguns livros: uma biografia de
Proust que comprou há cinco anos, mas apenas começava
a ler agora, porque de repente lhe ocorreu de começar, um
romance de Jean Rhys, que há pouco encontrou num sebo
— não é um leitor constante. Ele ligou a televisão e viu partes
de uma ou outra estupidez. Não sentiu vontade de sair —
o tempo estava úmido e pegajoso até para os padrões de um verão
novaiorquino. Ele percebia uma ansiedade leve, mas contínua,
relacionada ao fato de que ele ainda não tinha começado a escrever
e também não tinha nenhuma ideia. Sua mente andava às voltas.
Pensou numa pintura de Jean Helion que tinha acabado de ver
em uma exposição. Considerou se devia pedir o jantar outra vez
em um restaurante indiano mais ou menos novo, que ele gosta
na Nove — na Avenida. (Não pensa em jantar fora. Tem setenta
e oito anos. Já quase não sai). Numa ida ao banheiro, ele percebeu
que precisava de um corte de cabelo. Falou por telefone com um
amigo poeta que estava doente. No entanto, às cinco já não havia
como escapar do fato de que faltava apenas uma hora de acabar
a jornada de trabalho, então, colocou um CD no aparelho de
som e foi para a sua mesa. Vê que há uma pequena mancha na
parede que nunca havia notado. Tão logo haja começado, não
tardará mais de meia hora ou quarenta minutos para escrever
algo curto. Assim que começado, essa é a parte mais difícil.
[Larissa Macfarquhar. P. 185]
2.

Marcel Duchamp, Dan Flavin, Lawrence Weiner, Yoko
LeWitt, LeWitt, LeWitt, LeWitt, LeWitt, Marcel Duch
Ono, LeWitt, LeWitt, LeWitt, John Cage, LeWitt, Joh
Andy Warhol, Warhol, Andy Warhol, Warhol, Warho
Warhol, Warhol, Warhol, Warhol, Warhol, Warhol, Wa

dentro de uma área de 1m². Todas as linhas devem ser retas e
medir entre 10 e 20 centímetros.
[Sol LeWitt. P. 191]
8.
O artista conceitual buscará aprofundar esta ênfase na
materialidade o máximo possível ou usá-la de modo paradoxal
(convertê-la numa ideia).
[LeWitt. P. 191]
9.
Pintura de tempo
Fazer uma pintura em que a cor
Apareça somente sobre certa luz
Em certos momentos do dia.
Fazer que o momento seja muito curto.
Verão, 1961
[Yoko Ono. P. 191]
10.
As ideias podem ser obras de arte; estão numa cadeia de
desenvolvimento que quiçá encontre alguma forma. Nem todas
as ideias precisam se materializar.
[LeWitt. P. 192]
11.
O projeto existe como uma ideia mas precisa que se dê a ele
a melhor forma. As ideias de desenhos de paredes, sozinhas,
são contradições da ideia dos desenhos de parede.

Numa rádio pública, há alguns anos, o poeta Derek Walcott
confessou que se sentia aterrorizado pela página em branco —
o terror de alguém que se pergunta se será capaz de voltar a escrever,
se poderá produzir mais um bom poema. O entrevistador riu,
surpreso de que até mesmo um ganhador do prêmio Nobel sinta
tal terror. Walcott insistiu: "O poeta que diz o contrário mente".

[LeWitt. P. 192-193]
12.
Os artistas conceituais são mais místicos do que racionalistas.
Chegam a conclusões que a lógica não podem alcançar.

[Kwame Dawes. P. 186]

[LeWitt. P. 193]

3.

13.
Os pensamentos irracionais deviam ser seguidos absoluta
e lógicamente.

Um arquiteto não pega uma pá e vai remexer o cimento,
nem coloca cada tijolo.
[LeWitt. P. 188]

[LeWitt. P. 193 (mas poderia ter sido o Chapeleiro Maluco!)]
Maluco!)]

4.

14.

Eu gosto mais de viver e respirar do que de trabalhar. Não
considero que o trabalho que tenho feito possa ter qualquer
importância no futuro, do ponto de vista social. Então, se você
quiser, minha arte seria viver; cada segundo, cada respiração
é um trabalho que não está registrado em nenhum lugar, que
não é nem visual, nem cerebral e, ainda assim, existe. É uma
espécie de euforia constante.

Linhas, nem curtas nem retas, que se tocam e entrecruzam,
desenhadas de maneira aleatória, usando quatro cores (amarelo,
preto, vermelho e azul), dispersas de maneira uniforme com uma
densidade máxima e que preencham toda a superfície da parede.

[Marcel Duchamp. P. 188]

[Linhas, nem curtas nem retas, que se tocam e entrecruzam,
desenhadas de maneira aleatória, usando quatro cores (amarelo,
preto, vermelho e azul), dispersas de maneira uniforme com uma
densidade máxima e que preencham toda a superfície da parede].

5.
Sim, mas ninguém o fez.
[Cage. P. 189]
6.
Utilizando um lápis duro, se desenha sobre uma parede, durante
um minuto, linhas paralelas de 30 cm de largura separadas entre
si cerca de 30mm. Abaixo a esta série de linhas se desenha outra
durante 10 minutos. Abaixo a esta série de linhas se desenha
outra série por um espaço de uma hora.
[Sol LeWitt. P. 191]
7.
Sobre uma parede (lisa e branca, se possível) um desenhista
faz 500 linhas amarelas, 500 cinzas, 500 vermelhas e 500 azuis

[LeWitt. P. 193]
15.

Comecei em 26 de janeiro, sem ter ideia de quanto tempo
levaria para chegar ao ponto de densidade máxima (um ponto
muito ambíguo). Pagavam-me 3 dólares a hora e tentava que
minhas necessidades financeiras não influíssem na quantidade
de tempo que trabalhava. Depois de três dias trabalhando sem
o menor indício de densidade, eu estava exausto.
Como só tinha um lápis mecânico, o cansaço se acumulava à
energia que gastava em mudar as direções. [...] Me esforcei em
fazer as linhas o mais rápido, ao mesmo tempo em que tentava
fazê-las nem curtas, nem retas e se tocando e cruzando o mais
aleatório possível. Decidi usar as cores, uma por vez, até que cada
uma alcançasse o ponto que me pareceu um quarto da "Máxima
Densidade". [...] As sensações de desconforto se transformaram
num relógio inconsciente que marcava quando eu devia parar
e me afastar do desenho. Subir a rampa para ver o desenho à
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distância trazia um alívio momentâneo ao esforço físico. De longe,
cada cor fazia o efeito de um enxame, que lentamente tentava
abrir caminho num pedaço da parede. [...] O desenho, de certo
modo, era paradoxal. A densidade uniforme e a disposição das
linhas produziam um efeito muito sistemático. Uma vez definidas
as dificuldades particulares de cada cor, fui pensando cada vez
menos nas linhas já desenhadas, até que deixei de pensar nelas
completamente. Fazendo o desenho percebi que relaxar totalmente
o meu corpo era só uma das maneiras de alcançar um nível mais
profundo de concentração. Outra maneira era fazer o desenho
despreocupadamente. Manter o meu corpo totalmente ativo de
uma forma quase involuntária, em certo sentido, relaxava a minha
mente. Quando a minha mente relaxava, os pensamentos fluíam
num ritmo mais rápido e suave.

O desenhista pode cometer erros ao seguir o projeto sem chegar
a comprometê-lo. Todos os desenhos de paredes contém erros.
Eles são parte da obra.

[David Schulman. P. 194-195]

22.

16.
O desenhista e a parede entram em diálogo. O desenhista se
entedia, mas depois, por conta dessa atividade sem sentido,
encontra a paz ou a miséria.
[LeWitt. P. 195-196]

[Lucy Lippard. P. 198-199]
21.
Ser conhecido a ponto de te piratearem é uma grande realização.
Arrisco meu futuro numa literatura que importe tanto às pessoas
a ponto de quererem roubá-la em vez de dedicar a minha vida
a uma forma que não tem lugar no meio dominante do século.
[Cory Doctorow. P. 199]

A qualidade dos desenhos de LeWitt aumentou, já que vários
de seus desenhistas se especializaram em técnicas particulares,
tornando-se "guerreiros samurais" de seu ofício. A qualidade das
obras que o próprio artista produzia empalidece em comparação
com um LeWitt realizado com a habilidade nos dias de hoje.
[Andrew Russeth. P. 200]

17.

23.

Se algo te entedia depois de dois minutos, tente fazer durante
quatro. Se ainda te entedia, tente durante oito. Logo 16. Logo
32. Descobrirá ao final que não é entediante em absoluto, mas
sim muito interessante.

Quando questionado sobre a mudança que se deu nos anos 1980
— época em que começou a trabalhar com tintas, o que abriu a
possibilidade de utilizar novas cores, além de curvas e formas
livres — o Sr. LeWitt respondeu: Por que não?

[Cage. P. 196]

[Michael Kimmelman. P. 201]

18.

24.

Diante de uma música como a que propus a eles, simplesmente a

Desenho de parede 853: uma parede forrada e dividida em duas

sabotavam. A Filarmônica de Nova York é uma orquestra ruim. São
como um grupo de gângsters. Não têm vergonha. Numa ocasião,
quando desci do palco ao final de uma dessas performances, um
deles que havia tocado mal me apertou a mão e me disse: "Volte
daqui a dez anos, te trataremos melhor". Se desviam por completo
da música, e de qualquer atitude profissional relativa à ela, em
algum tipo de situação social que não é nada bonita.
[Cage. P. 197]
19.
Sabemos que é possível ter uma mudança social não violenta,
pela simples razão de que temos mudanças sem violência na arte.
[Cage. P. 197]
20.

seções por uma faixa preta plana. Seção esquerda: o quadro se
divide verticalmente por uma linha curva. Esquerda: vermelho
brilhante; direita: verde brilhante; seção direita: o quadro se divide
horizontalmente por uma linha curva. Acima: azul brilhante;
embaixo: laranja brilhante.
Desenho de parede 852: uma parede dividindo a parte superior
esquerda da inferior direita por uma linha curva; esquerda: amarelo
brilhante; direita: roxo brilhante.
[LeWitt. P. 201]
25.
Warhol: Quer dizer, você deveria simplesmente me dizer as
palavras e eu posso simplesmente repeti-las porque não posso, uh...
Não posso... Estou tão vazio hoje. Não consigo pensar em nada.
Por que você não me diz as palavras e elas saem da minha boca?

O artista concebe e planeja o desenho de parede. Este é realizado por
desenhistas. (O artista pode atuar como seu próprio desenhista). O
projeto, escrito, falado ou desenhado, quem interpreta é o desenhista.

Entrevistador: Não, não se preocupe com isso porque...

Há decisões que o desenhista toma, dentro do plano, como parte
do plano. Ainda que se deem as mesmas instruções, cada pessoa,
por ser única, pode executá-las de forma diferente. Vai entender
de forma diferente.

Warhol: Bem, não. Não é isso. É só que não posso, ummm... Tenho
um resfriado e não consigo pensar em nada. Seria tão bom se você
pudesse me dizer uma frase e eu simplesmente poderia repeti-la.

O artista deve permitir várias interpretações do seu plano.
O desenhista recebe o plano do artista e, depois, o reordena de
acordo com sua própria experiência e compreensão.
O artista não pode prever as contribuições dos desenhistas, ainda
que ele, o artista, seja o desenhista. Ainda no caso de um desenhista
seguir duas vezes o mesmo plano, resultariam duas obras diferentes.
Ninguém pode fazer duas vezes a mesma coisa.
O artista e o desenhista se convertem em colaboradores para
realizar a arte.
Cada pessoa desenha uma linha de maneira diferente e entende
as palavras de maneira diferente.
Nem as linhas nem as palavras são ideias. São os meios pelos quais
se transmitem as ideias.
O desenho de parede é a arte do artista, com a condição de que
não se tenha violado o projeto. Se tem sido assim, o desenhista
então se converte no artista e o desenho será seu trabalho de arte,
porém, de uma arte que é uma paródia da ideia original.

Warhol: ... Não, não... Eu acho que seria tão legal.
Entrevistador: Você vai relaxar depois de um tempo.

Entrevistador: Bem, deixe-me apenas fazer uma pergunta que
você possa responder...
Warhol: Não, não. Mas você também repete as respostas.
[Warhol. P. 203]
26.
Mas por que eu deveria ser original?
Por que não posso ser não-original?
Eu gosto de ver as coisas usadas e reusadas.
Eu só gosto das coisas ordinárias. Quando as pinto, não trato de
fazê-las extraordinárias. Só trato de pintá-las ordinárias-ordinárias
[...] Por isso que recorro às serigrafias, stencils e outras formas
de reprodução automática. E ainda assim se infiltra o elemento
humano! [...] Sou contra borrões. São demasiado humanos.
Eu prefiro a arte mecânica [...] Se alguém falsificasse minha arte,
eu não poderia identificar.
[Warhol. P. 204]
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27.
Muitos daqueles a quem tenho entrevistado, que conheciam ou
trabalharam com Warhol, pareciam destruídos ou traumatizados
pela experiência. Ou ao menos suponho isso: quiçá já estavam
destruídos antes de que Warhol os conhecesse. Mas ele tinha
um modo particular de iluminar a ruína — uma maneira de
fazê-la espetacular, visível, audível. Não danificava as pessoas
de propósito, mas sua presença se transformava no proscenio
de um teatro traumático.
[Wayne Koestenbaum. P. 205-206]
28.
Se descobríssemos, depois de admirar uma série de livros
elogiando a coragem e a fidelidade moral, que o homem que
os escreveu era um covarde luxurioso, isso não afetaria em nada
a sua qualidade literária. Talvez possamos lamentar a sua falta
de sinceridade, mas a nossa admiração por sua habilidade como
um escritor não deve ser comprometida.
[Roland Barthes citado por Anne Course e Philip Thody. P. 207]
29.
Mark Ginsburg trazia com ele a filha de Indira Gandhi e berrava
e Ina berrava e Bob berrava dizendo como aquilo era importante,
então deixei a minha aula de ginástica, e no fim era apenas sua
nora, que é italiana, nem parece indiana.
Fui até o 25 East 35th Street, no apartamento de Michaele
Vollbracht (US$4,50 de táxi). Me encontrei com Mary
McFadden na entrada e disse que estava linda sem maquiagem
e ela disse que nunca tinha se maquiado tanto. Eu disse que,
nesse caso, de uma pessoa maquiada para outra, ela parecia
não ter maquiagem nenhuma. Giorgio Dant’Angelo estava ali.

pegaremos um helicóptero rumo ao "olho" do furacão
ao final estaremos tão felizes no centro das coisas
agora o vento se precipita, nada acontece e parte.
[Frank O’Hara. P. 212]
34.
O— Eu dei-lhe anfetamina, eu dei-lhe uma anfetamina uma
noite, quando quando D— Recentemente?... O— Primeiro
eu o conheci. D— Não não, há muito tempo. O— E ele era
uma poesia assustadora D— Sim. O— Ele escreveu poesia,
ele escreveu poesia D— Isso o assustou demais. O— Isso o
assustou... D— Ele esteve no LSD e uh, pílulas e uh cada O—
Baby, não importa. D— Não importa, muito bem— O— Por
que por que você não tem que tomar pílulas D— Hum? O—
Por q você não tem que t-t-t-omar drogas? Por que não é uma
necessidade para você tomar drogas? D— Oh. O— Por que,
por que você D— Bem, não, eu O— ew Você está tão alto
quanto... Oi? O que está fazendo? Buchess oh, amante da
Duchess, é Ondine.
[a: a novel, Warhol. P. 213]
35.
Todo mundo, absolutamente todo mundo, estava gravando
todo mundo. As máquinas já haviam dominado a vida sexual
das pessoas — com consolos e todo o tipo de vibradores —,
e agora estava tomando conta de nossas vidas sociais, também,
com gravadores e Polaroids. A piada que eu e Brigid fazíamos
era que nossos telefonemas começavam com quem quer que
tivesse ligado para o outro dizendo: "Alô, espere um minuto",
correndo para ligar o gravador. Eu era capaz de provocar pelo
telefone qualquer tipo de histeria que eu pudesse imaginar só
para conseguir uma boa gravação. Como eu não estava saindo

A comida estava muito chique, mas nem provei.
Fui à festa de lançamento da nova linha de cosméticos de Diane
Von Furstenberg (US$4,00 de táxi), e todos os meninos na festa
eram os que haviam estado em Fire Island. Foi divertido ver
a Diane, ela esbanjava perfume. Suas roupas são tão feias, são
como plástico ou algo assim. E ela ainda tinha todas as garotas
de alta moda lá vestindo-os. Barbara Allen estava lá, e até ela
estava horrível com essas roupas. Ainda assim tive uma ideia
para decorar — grandes caixas coloridas que podem por num
quarto e mover como querem e mudar o esquema de decoração.

muito e ficava muito em casa de manhã e à noite, passava
um bom tempo ao telefone fofocando, criando problemas
e tendo ideias com as pessoas, tentando entender o que estava
acontecendo — e gravando tudo.
O problema era que levava muito tempo para transcrever uma
fita, mesmo com alguém trabalhando em período integral.
Nessa época, até mesmo as datilógrafas estavam fazendo as
suas próprias fitas — como eu disse, todo mundo estava nessa.
[Popism, Warhol. P. 214]

[Diários, de Warhol. P. 207-208]

36.

30.

O texto é um tecido de citações resultado de mil fontes da cultura.
Uma vez desaparecido o Autor, se torna inútil a pretensão de
"decifrar" um texto.

Num dia em que Andy foi a cinco festas, posso ter incluído
apenas uma. Apliquei o mesmo princípio aos nomes, para
dar ao Diário uma fluência narrativa e para impedir que ele se
parecesse com colunas sociais nas quais o leitor é inundado por
listas de nomes que frequentemente pouco significavam para
ele. Suprimi muitos nomes. Se Andy mencionou, digamos, dez
pessoas, posso ter decidido incluir apenas os três com os quais
ele conversou ou dos quais ele falou com mais detalhe. Essas
omissões não estão assinaladas no texto porque isso serviria
apenas para distrair e deter o leitor.

[Barthes. P. 216]
37.
A razão pela qual estou pintando desta forma é porque quero
ser uma máquina e sinto que, faça o que fizer, é como uma
máquina que quero fazer.
[Warhol. P. 217]

[Pat Hackett. P. 209]
31.
Não leio muito sobre mim, eu só gosto de ver as fotos dos artigos,
não importa o que dizem de mim; só leio a textura das palavras.
[Fala de Warhol. P. 210]
32.
Os vaivéns das conversas cotidianas.
[Majorie Perloff. P. 212]
33.
"obrigado pelo escuro e os ombros"
"oh
obrigado"
ok vou encontrá-lo na estação meteorológica às 5

Tradução da versão em espanhol de "Procesos infalibles: Lo que la escritura
puede aprender de las artes plásticas", publicada no livro Escritura no-creativa:
gestionando el lenguaje em la era digital
digital;; traduzido por Marina Lerner. 1a. ed.
Ciudad Autônoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2015. Há uma tradução
brasileira publicada na Revista Serrote, traduzida por Celina Porto Carrero
e Taís Garcia: GOLDSMITH, Kenneth. Processos infalíveis.
infalíveis. Serrote, v. 13,
p. 211-239, mar. 2013.
2 Eu poderia escrever uma resenha, um ensaio, ou mesmo repetir cada palavra do
texto original em outra língua, na língua da minha versão, com as escolhas que
eu poderia fazer no vasto léxico do português. Mas preferi compor este "textotrabalho" para ler o capítulo de Goldsmith me apropriando de sua "linha de
raciocínio" e das suas referências. Do processo infalível, esta receita:
1) Copiar o nome de todos os artistas citados, com quem Goldsmith considera
que podemos aprender a nunca mais ter um bloqueio criativo.
2) Recortar as citações diretas utilizadas por Goldsmith, indicando apenas
o nome do citado e a página da versão em espanhol.
3) Revisar sozinha, revisar com Regina Melim, revisar outra vez.
Neste texto de Kenneth Goldsmith, apenas o que não é de Goldsmith é traduzido
e publicado. O que ele diz "sobre" está fora. Neste recorte, fica apenas a partitura
da experimentação de sua prática não-criativa.
1

Como eu não escrevi nenhum de meus livros¹
Uma conversa entre Aurélie Noury, Cheyenne Luge e Rafael Campagnaro

Aurélie Noury é uma artista e pesquisadora francesa que mantém sua prática fortemente ligada à palavra
escrita. Seu envolvimento com a literatura e publicações de artista torna-se matéria quando, em 2009,
fundou a Éditions Lorem Ipsum 2 como uma prática editorial e artística. O catálogo das Éditions Lorem
Ipsum 3 conta com duas coleções: a primeira compreende livros que se encontram dentro de outros livros;
já a segunda coleção, chamada "Varia", compreende publicações de artista que fogem do formato do livro.
A editora segue dois caminhos distintos tendo a apropriação como norte e para cada uma das coleções
adota um método com especificidades distintas. Podemos citar, por exemplo, o célebre caso de Pierre
Menard, o famoso personagem de Borges, que ganhou uma edição da Lorem Ipsum em 2009. Aurélie
Noury teve sensibilidade de perceber a necessidade de legitimar esse, e outros autores fictícios, em livros
reais. O catálogo já conta com dez livros, o último deles, Contes de la chemise rouge,
rouge, de Anthoine Célèbre
(extraído do livro de Louis Aragon, La Mise à mort),
mort), foi lançado na MAD — uma feira anual dedicada
à edições de múltiplos —, que ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2017.
Além da Éditions Lorem Ipsum,
Ipsum, Aurélie Noury também coordena, ao lado do professor Leszek Brogowski,
o Cabinet du Livre d’Artiste (CLA) — um projeto que se conjuga como espaço expositivo e lugar de leitura.
Iniciado pelas Éditions Incertain Sens,
Sens, programa de publicações de livros de artistas do departamento de
Artes Visuais da Université Rennes 2, o CLA revive a antiga tradição dos gabinetes de leitura do século
XIX, como salas de leitura que possibilitavam o acesso à população aos livros que somente os burgueses
possuíam meios de adquirir. Acreditando na democratização da publicação, o projeto mantém um acervo
com mais de 3.000 títulos disponíveis para consulta. Outro desdobramento do CLA é o seu jornal lançado
à cada exposição, o Sans Niveau Ni Metre,
Metre, com distribuição gratuita que, além de trazer textos críticos,
se assume também como um lugar de proposições artísticas, via de regra, nas páginas centrais.
A conversa a seguir foi realizada por e-mail em maio de 2017.

Quais foram as motivações que te levaram a criar o projeto de
uma editora como prática artística?
Não me lembro de algo em particular que tenha sido o disparador.
Eu estudei Artes Plásticas e Letras e o livro de artista, de modo geral, as
publicações de artista, naturalmente reuniram essas duas disciplinas.
Assim, muito rápido me interessei por isso, a ponto de fazer disso
o meu trabalho, me envolvendo, também, durante esses dez anos
com as Éditions Incertain Sens e com o Cabinet du Livre d’Artiste.
rtiste.
Tanto quanto me recordo, sempre tive livros ao meu redor. Meus pais

coleção "Varia" tem sempre alguma coisa a ver com o trabalho do
outro ou o automatismo das máquinas: a revista =rand
=rand()
() funciona
na Lorem Ipsum nas versões globais do processador de texto WORD,
que produz, dependendo do país, uma frase que, quando aparece é
sempre um pequeno milagre do acaso, do absurdo e da poesia. Os
outros tem a ver com Stéphane Mallarmé 5 e Marcel Duchamp6,
dois artistas fundadores para mim. Isso me faz pensar que seria
necessário alimentar essa coleção, que muitos projetos ainda estão
esperando nas famosas gavetas...

são grandes leitores e nós sempre estávamos na biblioteca. Eu sempre
disse que iria ler cada volume, um após o outro, na esperança de saber
alguma coisa do mundo e da vida. Isso é uma atividade permanente!
Em relação a Lorem Ipsum,
Ipsum, eu sempre fui muito fascinada pelas
personagens literárias impotentes: me interesso muito pelas questões
de inspiração, as manias dos escritores, suas muletas ou o que dispara
a criação, o arrependimento, as negações, as obras únicas de uma vida,
as obras inatingíveis, o pseudônimo e, por extensão, os escritores
fictícios. São muito importantes para mim, também, o universo da
biblioteca, as prateleiras e o arquivamento. Eu vejo em cada volume
da Lorem Ipsum uma homenagem à criação literária, que existe, que
é tangível. Mas, também, tudo que ela poderia ter sido ou poderá ser.
Existe alguma coisa da ordem do possível e da contingência nisso
tudo. As bibliotecas, e os livros muito mais, estão cheios de gavetas!
Gavetas físicas, mas também psicológicas. Enfim, eu tenho que
confessar que há, provavelmente, um tipo de máscara em tudo isso:
escrever e falar de escritores fictícios é uma maneira de não começar
a escrever eu mesma, de prorrogar o prazo, de ganhar tempo...
Dentro das Éditions Lorem Ipsum temos duas coleções: um
catálogo onde você edita/publica livros que estão dentro de
outros livros e a coleção "Varia". Poderia nos contar um pouco
sobre cada coleção? Entre as coleções temos uma janela de tempo
entre os primeiros trabalhos de cada coleção. A coleção "Varia"
teve alguma influência na criação da Lorem Ipsum?
Ipsum?
Na verdade, a segunda coleção intitulada "Varia" contém, como o
seu nome indica, publicações diversas ou uma escala variável, ou
seja, tudo que não é a literatura incorporada. Eu faço uma diferença
entre as duas, porque na primeira é apenas e, será sempre, a de livros
encontrados em outros livros. Essa é uma característica bastante
importante entre as duas coleções. Mas não é tanto para se fechar
nesse único protocolo (o catálogo de livros incorporados é, sem
dúvida, infinito!) e a publicação me interessa como uma atividade
por inteiro. Eu queria deixar as coisas abertas nesta segunda coleção,
com a possibilidade de editar meus projetos, mas também, no futuro,
de outros artistas. É uma denominação, porque como editora, se um
projeto me interessa, eu também quero publicá-lo. Quero dizer, que
apesar de ter essas duas coleções, é uma editora bastante normal,
com uma sede, um SIRET4, ISBN, etc.. Eu gosto muito da ideia de
uma estrutura administrativa legal para publicar livros imaginários,
pelo menos, em parte.
Sobre a influência de ambas as coleções, elas são, obviamente,
próximas no espírito e no que lhes dizem respeito. Os títulos da

Como você vê as publicações impressas num momento que tanto
se fala da "suposta morte" das mídias impressas?
Eu acho que o perigo digital que temos falado tantas vezes não
acontecerá! Eu não acredito que uma técnica supere a outra. Esse
foi o debate quando surgiu a fotografia e que varreria a pintura, e
isso não aconteceu porque são dois meios autônomos, possuindo
cada um as suas próprias características. E na minha opinião é
o mesmo em relação à publicação digital e a impressa em papel.
O digital é uma ferramenta útil para o conhecimento e para o
trabalho. É extremamente útil e poderosa em termos de memória,
de rapidez, de economia de espaço, etc.. Pelo contrário, eu não
vejo essa competição nas publicações de artista que são projetadas
especificamente para o suporte papel. Digitalizar um livro de artista
é apenas uma função de documentação, não deve ser confundido...
Assim sendo, as publicações de artista para o meio digital possuem
a sua plena legitimidade e seu próprio interesse, porque elas são
criadas para esse meio. Enfim, eu acredito que o livro é, sem dúvida,
a invenção técnica mais perfeita da humanidade, e a prova disso
é que a sua forma não mudou desde a invenção do códice. Noto
isso nos tablets
tablets,, que imitam o livro, o som das páginas virando,
etc.. E, igualmente, estou movida a pensar que o papel permanece
para além dos séculos, enquanto que o digital há uma corrida para
salvá-lo. Sabemos que nossos arquivos tem uma vida útil limitada
e que tudo pode desaparecer de uma vez, diante de um problema
técnico ou de uma mera ameaça de entropia tecnológica. Não somos
mais capazes de ler nossos disquetes e nossos VHS simplesmente
porque as ferramentas para a leitura desapareceram na corrida para
o progresso e/ou ausência de rentabilidade econômica. Um livro
funcionará sempre e eu suponho que saberemos sempre como usá-lo!
Apropriações, deslocamentos, (re)edições, traduções e outros
processos de "escrita não-criativa" muitas vezes são considerados
plágios, como o caso de Pablo Katchadjian, autor de O Aleph
Engordado,, que em 2015 foi condenado por plagiar um texto de
Engordado
Borges. Como você trabalha com esta questão?
Esta é uma questão que me perguntam muitas vezes e eu digo que no
direito francês temos uma exceção para os artistas que chamamos de
"o direito de parodiar". Para fins artísticos (e, novamente, é preciso
comprovar que publicar é uma atividade artística... e eu acho que isso
é todo o ponto da nossa discussão), temos o direito de distorcer, de
refazer e torcer, tirando sarro de uma obra existente. Eu acho que é
uma exceção muito justa e muito inteligente, como uma outra exceção

no direito francês que é a de crime passional, o que corresponde, do
que poderiam me acusar. Por outro lado, o plágio é, precisamente,
colocar seu nome no lugar do trabalho de outro, e aqui não é este
o caso. Como acusar de plagiar um ser imaginário? Mais ainda,
quando ele é a própria invenção do autor que procuramos proteger?
Há uma espécie de vazio jurídico que eu acho muito interessante.
Eu não assino esse trabalho com o meu nome. Juridicamente, minha
intervenção é a do editor e é, sem dúvida, a partir disto que eu
arriscaria alguma coisa, na medida em que alguns textos não são de
domínio público. As tiragens são extremamente pequenas, tanto
quanto a sua difusão, não competindo com a obra de Borges ou
de Aragon, e a atividade da Lorem Ipsum não é lucrativa, não há
nenhum lucro financeiro, pelo contrário. Então, juridicamente, eu
não tenho medo, talvez eu devesse, mas se isso acontecesse eu iria
tentar explicar sobre a editora, e conceitualmente, sobre a noção
de plágio. Acredito que todas as pessoas entendem a proposta da
Lorem Ipsum e até hoje não houve nenhuma reação ruim.
Nessa busca por livros-dentro-de-livros você entra em contato
com um grande número de "autores imaginários", porém por
estarem "incompletos" alguns acabam não ganhando uma edição
na Lorem Ipsum.
Ipsum. Algum projeto futuro para estes autores além da
homenagem À Pierre Marteau?
Marteau? Qual a influência que Marteau
teve sobre sua prática artística?
Sim, de fato, e a cada uma das minhas leituras acho mais e completo
a extensa lista! Eu não tenho nenhum projeto específico com essa
lista, senão a de continuar a alimentá-la, livro após livro, como um
work in progress.
progress. O catálogo À Pierre Marteau,
Marteau, publicado na revista
2.0.1 7 é uma seleção. É difícil de fazer qualquer coisa com esses
títulos porque, realmente, eles têm uma existência reduzida a um
nome e/ou a um título. Ela se presta bem para a ideia de lista, de
catálogo ou de inventário, mas por ora é somente uma lista em um
arquivo no meu computador e quando eu não esqueço de anotá-los...
Nisso tudo, você acaba não apenas lendo um livro, mas buscando
sempre algo dentro dele! Quanto ao nome "Pierre Marteau", é um
nome genérico largamente utilizado pela literatura clandestina para
esconder a rastreabilidade das obras. Foi também uma maneira de
irritar os censores, mostrando claramente que zombou deles. É a
maior editora, de todos os tempos! Quantos panfletos incendiários
em seu nome! E a comparação que podemos fazer é que Pierre
Marteau foi um editor fictício de livros reais e a Lorem Ipsum 8
é uma editora real de livros fictícios.

No dia 11 de dezembro de 2009, seis declarações criadas pelo
"artista/autor" propostas para este trabalho, foram misturadas em
um recipiente com dezoito declarações retiradas de várias outras
fontes; cada uma delas foi impressa em um pedaço de papel separado.
Foram escolhidas dezoito declarações por uma seleção "cega" e, na
exata ordem de seleção, agrupadas, formando as DECLARAÇÕES
SOBRE APROPRIAÇÃO, que foi apresentada em Stichting Perdu,
Perdu,
em Amsterdã. Na bibliograﬁa abaixo as fontes(...) podem ser
encontradas, embora nenhuma declaração especíﬁca esteja atribuída
ao seu efetivo autor.
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Nos dois últimos livros publicados pela Lorem Ipsum,
Ipsum, você delegou
o processo de edição, escolha e impressão a outras pessoas, qual a
diferença de participar e não participar deste processo?
Desde o início da Lorem Ipsum sempre tive um problema quanto ao
formato do livro. Que o texto existe é um fato, mas dificilmente (ou
raramente) fornece indicações específicas sobre o aspecto que este
livro deve ter (formato, tipografia, papel, etc.). Até então e por isso
optei por formas relativamente simples ou neutras, mas da minha
parte isso já foi escolhido. A ideia é que o editor não escolha tudo,
escolher uma forma é impor uma escolha, já é muito subjetivo, já é
autoritário. Por que esta forma e não outra?
Para resolver este problema decidi, a partir do livro de S.T. GARP,
La Pension Grillparzer,
Grillparzer, convidar editores amigos para escolher
o formato do livro. E essa escolha vem de nossa proximidade
intelectual, por já admirar seus trabalhos. Eu forneço a eles um
texto bruto e peço-lhes para avaliar este texto objetivamente, e em
seguida, propor a forma mais apropriada para este texto. A partir das
suas indicações eu produzo o livro aplicando suas orientações. Isso
me permite não escolher (porque por ter procurado e encontrado o
texto eu estou muito envolvida no projeto) e, também, de alimentar
a ideia de uma plataforma de editores, onde o falso e o verdadeiro
se misturam.
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DECLARAÇÕES SOBRE APROPRIAÇÃO ¹
Michalis Pichler²

1. Se um livro parafraseia explicitamente um predecessor histórico ou contemporâneo
no título, no estilo e/ou no conteúdo, esta técnica é o que eu chamo de um "greatest hit".
2. Talvez a crença de que uma apropriação sempre é uma decisão estratégica consciente,
feita por um autor, é tão ingênua quanto acreditar que existe um autor "original".
3. A assinatura do autor, seja um artista, cineasta ou poeta, parece o início de um
sistema de mentiras, que todos os poetas, todos os artistas tentam estabelecer para
se defender, não sei exatamente contra o quê.
4. Como a tradição deu aos nossos antepassados pré-cristãos o nome de "os antigos",
não somos nós que iremos contra isso dizendo que, diante de nós, gente experimentada,
eles deveriam mais propriamente ser apelidados de crianças, mas preferimos, como
até aqui, continuar a honrá-los como nossos respeitáveis pais.
5. Não é nada além de literatura!
6. existe tanta originalidade imprevisível em citar, imitar, transpor e ecoar, quanto
em inventar.
7. Para os senhores críticos de arte devo acrescentar que, com certeza é preciso muito
mais maestria para fazer uma obra de arte a partir de uma natureza artística informe, do
que para construir a partir de um material arbitrário segundo as próprias leis artísticas.
8. O que caracteriza a autenticidade de uma coisa é tudo aquilo que ela contém e é
originalmente transmissível, desde sua duração material até o seu poder de testemunho
histórico.

9. A Propriedade Intelectual é o petróleo do século 21.
10. Certas imagens, objetos, sons, textos ou pensamentos poderiam estar dentro da
área do que é apropriação, se fossem mais explícitos, ou mais estratégicos, ou mesmo
se consentissem em emprestar, roubar, apropriar, herdar, assimilar... ser influenciado,
inspirado, dependente, endividado, assombrado, possuído, citando, reescrevendo,
retrabalhando, remodelando... a revisão, reavaliação, variação, versão, interpretação,
imitação, aproximação, suplemento, incremento, improvisação, prequela... pastiche,
paráfrase, paródia, pirataria, homenagem, mimetismo, travesti, shanzhai, eco, alusão,
intertextualidade e karaokê.
11. O plágio é necessário, o progresso implica nisso.
12. Basicamente, qualquer signo ou palavra é suscetível de ser convertido em outra
coisa, até em seu oposto.
13. Como Bouvard e Pécuchet, esses eternos copistas, ao mesmo tempo sublimes e
cômicos, e cujo profundo ridículo designa precisamente a verdade da escrita. O escritor
não pode deixar de imitar um gesto sempre anterior, nunca original.
14. O mundo está cheio de objetos, mais ou menos interessantes; não desejo adicionarlhe mais nenhum.
15.
16. A questão é: o que vemos agora, que nunca mais será visto?
17. Apropriação indébita subverte as conclusões críticas passadas que foram petrificadas
em verdades respeitáveis, isto é, transformadas em mentiras.
18. Nenhum poeta sozinho, nenhum artista sozinho, tem a sua significação completa.

Contra tradução:
o deslocamento é a nova tradução¹
Kenneth Goldsmith
Sintaxe, como o governo, só pode
ser obedecida. É, portanto, de
nenhum uso, exceto quando você
tem algo especial para comandar,
tal como: vá comprar pra mim um
monte de cenouras.
John Cage²

A tradução é um gesto humanista por excelência. Educada
e razoável, é uma construtora de pontes excessivamente cautelosa.
Sempre pede permissão, suplica compreensão e amizade.
É otimista, ainda que provisória, e fixa todas as esperanças
em um resultado harmonioso. No final, sempre falha, pois o
discurso que estabelece está inevitavelmente fora do registro;
a tradução é uma aproximação do discurso — e, na aproximação,
produz um novo discurso.
O deslocamento é rude e insistente, é um estraga prazeres
que chega sem ser convidado, que comporta-se mal e que se
recusa a sair. O deslocamento deleita-se na desunião, impõe
seu significado, sua agenda e costumes sobre qualquer situação
que encontra. Não querendo apaziguar, é intransigente, tendo
consciência que sua insistência obstinada, prevalecerá em última
instância. O deslocamento tem todo o tempo do mundo. Além
da moral, autonominada, tomando posse do que deve fazer,
o deslocamento atua simplesmente — e simplesmente atua.
O deslocamento nunca explica a si mesmo, nunca se desculpa.
Em 2010, na conferência Rethinking Poetics, na Columbia
University, a poeta mexicana-americana Mónica De la Torre, no
meio da apresentação, interrompeu sua fala em inglês e continuou
durante dez minutos em espanhol, deixando com raiva todos
os charlatões do multilinguismo e diversidade, porque eles não
podiam entender o que ela estava dizendo. De la Torre depois
retomou sua fala em inglês, sem mencionar sobre tal intervenção.

mondegreens como modelos de anarquia festiva. Questionar
as estruturas linguísticas, questionar as estruturas políticas.
As redes de informática também são estruturas do exército,
mas sua lógica já é de deslocamento, pulverização, fronteiras
cruzadas. Como cidadãos dessas redes, os pacotes de dados são,
por natureza, tanto estáveis como nômades; eles oferecem um
paralelo para o movimento dos corpos no espaço. Movendo-se
em massa, os pacotes de dados atravessam as redes como grupos
de turistas em férias ou como trabalhadores de Bangladesh
levados para campos de trabalho nos Emirados Árabes. Tampado
e em fila - resultando em diferentes atrasos e rendimento,
dependendo da capacidade da rede e a carga de tráfego eles são enviados através de labirintos de acessos, fronteiras,
interruptores, entradas e pontos de controle de imigração.
Imitando a mecânica da unidade RAID, o deslocamento cospe
seus sujeitos em todo o mundo, segmentando-os e replicando-os
de forma redundante — uma parte pode ser trocada por outra
com facilidade — minimizando assim as chances de perda
enquanto aumentam as chances de totalidade.
Temos fé que pacotes de dados se constituirão a si mesmos, mas
com frequência isso se revela falso: o vídeo de alta definição
que buscamos é meramente um vídeo de celular, sustentado
tremulamente durante noventa minutos em frente à uma tela
escura de um cinema. Em nosso ecossistema computacional,
esses artefatos espúrios assumem as características de um

Como se nada tivesse acontecido. A compreensão é opcional;
o deslocamento é demonstrativo.
A globalização gera deslocamento. Pessoas são deslocadas,
objetos são deslocados, a linguagem é deslocada. No sistema
global de circulação, não há tempo — e certamente não há
energia suficiente - para traçar as longas cadeias de abastecimento
que conduzem à compreensão. Em seu lugar, há uma falta de
compreensão míope, que em última análise cede à resignação.
Ninguém parece notar mais. Placas de propaganda em estádios
são apresentadas em línguas estrangeiras, completamente
incompreensíveis para a grande maioria do público presente,
dirigindo seu lugar à audiência televisionada e telas de
computadores longínquos; ignorando o local e trocando-o
pelo invisível, desconhecido, em outro lugar.
A tradução é antiquada, uma busca de encantamento em
um mundo perdido; o deslocamento é uma verdade brutal.
A tradução é slow food:
food: uma boa refeição com amigos, em
um ambiente acolhedor, um luxo burguês; o deslocamento
não é capaz de ler o cardápio na luz fluorescente que surgiu
do nada na rua principal. A tradução é a falsa nostalgia pelo
disco vinil; o deslocamento é um MP3 baixado sem licença;
o deslocamento é um objeto de quatro dimensões, em expansão
e contração, que ao mesmo tempo unifica e explode, devorando
tudo ao seu redor.
"Sintaxe", disse John Cage, "é a estrutura do exército" ³ legislada
pelas leis de concordâncias gramaticais. Sintaxe define cadeias
de assimilação linguística em movimento, uma situação em
que as palavras são forçadas a adaptar-se às palavras em
torno delas, formalmente e sonoramente. Cage visualizou a
linguagem como sendo expressão de uma política social, e,
portanto, apta para a contestação: "Esta desmilitarização da
linguagem é conduzida de várias maneiras: uma única língua
é pulverizada, as fronteiras entre dois ou mais idiomas são
cruzadas; elementos não estritamente linguísticos (gráficos,
musicais) são introduzidos; etc. A tradução torna-se, se
não impossível, desnecessária 4 ". Estilhaçar a linguagem em
pedaços como um ato político. Recolher os pedaços e juntálos de maneira errada como um ato de libertação. Os maus
usos criativos da linguagem como traduções homófonas e os

hóspede indesejado. Convidamos alguém para jantar, mas
este não se comporta da maneira que desejamos; talvez seja
descuido ou rude jogá-los fora. Mas às vezes os intrusos passam
despercebidos. O malware
malware,, keylogger
keylogger,, trojan horse deslizam
ilicitamente sob o disfarce de um programa pirata, filme ou
link,, e se instalam, tornando-se uma parte da família. Às vezes
link
não temos outra escolha a não ser nos adaptarmos aos nossos
convidados deslocados.
O deslocamento, em maior escala, não é diferente. A chuva ácida
é o clima deslocado. O petróleo é vida pré-histórica deslocada.
Os resíduos nucleares de Fukushima na costa da Califórnia é
indústria deslocada. O derretimento das calotas polares é o
período glacial deslocado. A grande mancha de lixo do Pacífico
é geografia deslocada, uma grande massa deslocada composta
de lixo deslocado. Estas desenfreadas amálgamas de cor e forma
— colaborações acidentais entre a natureza e o homem — são
alimentos permanentes para peixes.
Os sacos de plástico retorcidos em torno de galhos de árvores
tornam-se folhagens permanentes, transformando os carvalhos,
habitualmente nus no inverno, em eternos azuis e vermelhos,
uma instalação em tecnicolor, que em comparação às cores
pálidas de outubro da Nova Inglaterra. As estações assumem
uma nova forma: sacos velhos, deformados pela luz solar e clima
áspero, desintegram-se em pedaços como bandeiras tremulantes
antes de serem arrancadas das árvores por vendavais. Esses
mesmos vendavais atraem sacos frescos nas árvores, fazendo-as
florescer de novo a cada dia.
A árvore cresce para devorar uma grade de metal que um dia
serviu como proteção. A árvore torna-se agora guardiã da grade,
devorando-a inteira, aninhando-a profundamente dentro
de seu núcleo. Um estado de distensão: a árvore não morre.
Em vez disso, adapta-se como o homem que, na meia idade,
depois de reclamar de dores no estômago, descobre que esteve
carregando gêmeos xifópagos até então desconhecidos por ele,
por todos esses anos. Fetus in fetu.
fetu. Tumores deslocados como
fetos; fetos deslocados como tumores.
Em Hong Kong, depois de um tufão, 150 toneladas de
microplástico foi despejada no mar, e que, de tão pequenos e

REPRODUÇÃO POR DESLIZAMENTO

[VERBETE DE UM FASCÍCULO DE INSCIÊNCIA]

jazem musgos no infra-mundo do jardim
sob o nicho que a bruma obra em úmidos
contra escuros que hibernam nos escuros
miúdos musgos que extremam os conﬁns
nos secretos dos insetos que os devassam
quando deitam-se no cio de outro musgo
onde o sexo não tem caules nem escamas
e se enleiam nos deslizes contra os lodos
desde o fundo todo em húmus e enzimas
e se lançam em abismo de outros sumos:
no limoso são os inéditos da pele
que dormindo tocam nus de toda a relva

numerosos, jamais poderiam ser recolhidos. Esse material levado
para a areia se tornou uma parte da praia, a tal ponto que os
banhistas preferem os grãos esponjosos e flexíveis entre os dedos
dos pés do que a areia original. PCBs são toxinas deslocadas,
permanentemente impregnadas na lama do rio. Removê-las só
potencializaria a sua nocividade, assim dormem no leito do rio
sem serem perturbadas por toda a eternidade. Tem sido uma parte
do ecossistema do rio por tanto tempo, que é difícil lembrar de
uma época em que não estavam lá.

clonados com antenas de TV e portas USB; PDFs de livros com
páginas de distintas edições, diferentes idiomas, fontes e tamanhos
de fonte; algumas páginas de cabeça para baixo, outras totalmente
ausentes; blockbusters de Hollywood com legendas em telugo,
o sucesso de bilheteria de Hollywood com legendas em urdu 5. Há
dez livros de Harry Potter na série chinesa, em vez dos sete escritos
por J.K. Rowling 6. A apropriação prospera na provisoriedade,
a arte do remendo — é feio, mas funciona. Quantidade sobre
a qualidade: arrastada em águas suficientemente profundas com

Objetos estranhos retidos são artigos industriais deslocados que
se alojam dentro de corpos vivos, coexistindo com órgãos e carne
durante anos sem incidentes ou detecção. Uma bala disparada no
rosto de um menino permanece confortavelmente incorporada
pelos próximos oitenta anos. O calor da bala esteriliza, e uma vez
alojada é impossível que se infecte. Despercebida, a vida segue.
O metal se funde com o osso: placas nas pernas, prata nos dentes.
Um adolescente engole uma caneta, que permanece no estômago
durante um quarto de século. Quando finalmente removida, ainda
escreve. Instrumentos cirúrgicos deixados dentro de corpos são
conhecidos como objetos cirúrgicos retidos. Dezesseis objetos
são encontrados dentro de um homem. Os médicos comentam
sobre a capacidade incrível de seu corpo para se acostumar com
essas coisas.
O deslocamento é modernismo para o século XXI, uma criança na
linha de montagem, psicogeografia e objet trouvé
trouvé.. A apropriação
é o motor do deslocamento que se move sem obstáculos rumo
ao seu objetivo. A negociação de binários — isso pode ou não
ser apropriado — a apropriação evita questões complicadas de
moralidade, ética e nuança. Uma máquina de anexação sem limites,
que suga indiscriminadamente. As consequências são poucas —
transnacionais, conectadas, rápidas e onipresentes. A lei terrestre
não pode nem começar a competir. Em vez disso, a apropriação se
guia pela lei da rede, que é a lei da arquitetura aberta, do "seleciona
tudo". Flexível e astuta, a apropriação sempre encontra uma brecha.
O ecossistema digital é uma máquina de descontextualização,
arrancando pedaços das suas estruturas constitutivas e
arremessando-os em todo o mundo. Neste contexto de nenhum
contexto, o significado torna-se flexível. Mesmo destacados de
suas circunstâncias originais, os artefatos não são destituídos de
significado; em vez disso, adquirem novos significados, situados em
novos quadros. Ao desmantelar os aparelhos de enquadramento
precisamente construídos que sustentam qualquer ethos
ethos,, poético
ou político, a apropriação efetivamente arruína os argumentos da
ideologia, castrando o sujeito e o tornando pouco mais do que
um saco murcho de ossos.
Apropriação é um sistema cifrado que remenda pedaços torpemente,
resultando em artefatos bizarros à la Frankenstein: Iphones

uma rede suficientemente grande você pegará alguma coisa. Leve-a
agora. Classificá-la depois. Ou nunca classificá-la. Compilar e
armazenar. Redistribuir e revender.
Sampleagem e remixagem são baseadas em empréstimos.
Empréstimo é a tradução. Envolve um intercâmbio educado,
um discurso social, termos e condições acordados tais como
aqueles criados entre bons vizinhos. A sampleagem é a arte de
recontextualização consciente. Samplear um pedaço de uma
música de James Brown e, a partir disso, construir sua música;
você não somente representa a música como também a chama
de sua. Da mesma forma, remixar leva a assinatura do mixador,
marcada por uma estética individual. Remixagem é um jogo
de telefone, uma conversa, consciente da versão que precedeu
a sua e da que virá depois. "Sempre tentei trazer algo de novo
a qualquer coisa que usava", disse Jimmy Page, ao falar sobre a
reelaboração de material preexistente. “Sempre me assegurei de
elaborar alguma variação7 ”. A apropriação, por outro lado, é fácil
e brutal, absorvendo completamente coisas inteiras e soltando-as
em situações novas. Anônima, sem autor, versões deslocadas são
réplicas e imitações, indistinguíveis uma das outras, exceto em
formas metafísicas: conceituação, contextualização e distribuição.
Robert Smithson não fez pinturas do céu, em vez disso, refletiu-o
em um espelho, ele o deslocou, fundindo-o com a terra, deixando
cair em quadrados de azul em mares de verde. Um novo azul em
um dia, um cinza-amarelado como a poluição no outro, os gestos
de Smithson foram simultaneamente estudos formais de cor,
meditações silenciosas sobre a natureza e declarações políticas
sobre a ecologia. O espelho é uma máquina de deslocamento que
se apropria de tudo que passa na sua frente. Como um autômato
pré-programado, o espelho não emprega nenhum julgamento ou
moral, exibe indiscriminadamente tudo o que passa à sua frente.
Ao refletir algo emocional, o espelho torna-se emocional. Ao
refletir algo político, o espelho torna-se político. Ao refletir algo
erótico, o espelho torna-se erótico. O espelho trabalha o tempo
todo refletindo um quarto escuro a noite inteira enquanto seus
moradores estão dormindo, ou um apartamento vazio durante
todo o dia quando seus moradores estão no trabalho. Como sua
prima, a câmera de vigilância, o espelho exibe dezenas de dados
escuros, mas ao contrário da National Security Agency (NSA),
o espelho não tem memória: cada imagem que passa através de sua
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jazem a olivetti lettera 35 cinza do jardim
sob ultimou o tempo ma obra em úmidos
contra escuros que hibernam nos escuros
miúdos um a olivetti studio 45 verde ﬁns
nos se acabou baldia tos que os devassam
quando deitam-se no cio de outro musgo
o certidão nenhuma de nascença escamas
ou se enleiam nos deslizes contra os lodos
desde o a máquina-de-escrever-vergel ma
riscou a sensação antiga de outros sumos:
no o sol no teto: a casa se sustenta
qu pela silhueta ocam nus de toda a relva

superfície é efêmera. Grandes crimes são cometidos diante de
espelhos, ninguém é mais sábio. Se pudesse falar... O espelho,
então, é mais próximo de uma tela de cinema do que um circuito
fechado de TVs, uma superfície sobre a qual as imagens são
projetadas/refletidas em sentido inverso. Ao contrário do
cinema, o espelho nunca se apaga, o espelho não fica escuro.
Quebrar o espelho, dispersar a imagem. Misturar os pedaços
no lixo, em silêncio eles continuarão a refletir.

A direita tenta vedar as fronteiras e legislar o desaparecimento
do deslocamento, alheio aos fluxos que giram livremente em
torno dele. Enquanto isso, a esquerda ainda mantém a esperança
contra toda esperança pela tradução — não podemos todos
apenas se dar bem? O deslocamento, em vez de responder
à diferença com a compreensão e a consideração, responde
à diferença engolindo-a inteira.
Coisas estranhas aparecem: objetos estranhos retidos. Coisas

O texto deslocado é um espelho que toma a matiz de tudo
o que o cerca. A autoria deslocada consiste unicamente em
determinar o que o texto refletirá. Ao refletir algo emocional,
você escreve um texto emocional. Ao refletir algo político,
você escreve um texto político. Ao refletir algo erótico, você
escreve um texto erótico. A escrita espelhada não é escrita:
é copiar, mover e refletir. Editar é movimento. Quer alterar seu
texto? Mova-o para outro lugar. O ambiente natural do texto
deslocado está na rede. Nascido do copiar-colar, tudo sobre o
texto deslocado é circunstancial e temporário. Ricocheteando
através das redes, o texto deslocado se replica incansavelmente,
se transforma e se autodistribui. O texto assume o efeito de um
espelho, oferecendo um curioso tipo de utopismo, que não deve
ser confundido com niilismo, exceto, como todas as utopias,
indiretamente defende uma tábula rasa; como a maioria das
utopias, não tem expressão concreta.
O texto deslocado é sempre reciclado. A linguagem reciclada
é politicamente e ecologicamente sustentável, promovendo
a reutilização e o recondicionamento em oposição à manufatura
e ao consumo do novo. Assim, contrapõe ao consumo global,
capitalista e desenfreado, pois admite que a linguagem não
pode ser possuída, que é um recurso partilhado e infinitamente
abundante. O ecossistema digital, com seus processos
replicativos e miméticos, produz recursos ilimitados — muito
nunca é suficiente.
No entanto — e é aí que se torna interessante — o envolvimento
do texto deslocado com a mais recente tecnologia, sua
extração, armazenagem e acumulação de dados, sua celebração
do excesso barroco e fetichização de resíduos o alinha com
nefastas tendências capitalistas globais. Além disso, há um
aspecto imperialista, um imperativo colonizador. Como um
vírus se espalhando rapidamente através das redes, ele ameaça
assumir o caráter de um enorme monstro multinacional. Todas
essas contradições fazem parte do discurso do deslocamento,
inseparável de seus processos, produção e recepção. Os limites
da rede são os limites do seu mundo.
O deslocamento é um afastamento dos modelos lineares de
orientação política: nem esquerda nem direita, nem progressista,
nem reacionário, mas rodopiando em movimentos transversais.

que eu não entendo. Coisas que eu não pedi. Uma atualização
do sistema, que sem eu pedir, deixará coisas dentro do meu
ambiente. Eu não tenho ideia que estão lá. Em pânico, me
pergunto se posso voltar para uma versão anterior. Não
posso. Apesar disso, começo a brincar com a ideia de voltar
ao sistema anterior, aquele que eu conhecia, aquele em que
me sentia confortável. Não há retorno. Eu luto, eu lamento,
eventualmente me adapto a ele. O deslocamento, uma vez
invasivo, se torna o novo normal — pelo menos até a próxima
atualização. Não posso movê-las — geralmente elas não podem
ser movidas — então vivo com elas. Aprendo a aceitá-las, mesmo
que eu não as entenda. Meu computador tem milhares de coisas
deslocadas. Não consigo traduzi-las. A música que aparece
no iTunes, não posso dizer de onde veio. Eu gostaria de saber.
A canção não tem nenhuma identificação, nenhuma palavrachave, nenhuma procedência, mas eu gosto. Eu a domestico
ao arquivá-la no meu disco rígido. Ela torna-se minha.
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do discurso que produz novos discursos" e ele se opõe à noção de deslocamento,
um fenômeno recente que tende a impor sua posição, ao mesmo tempo que
perturba as estruturas linguísticas, sociais e políticas e muda profundamente
as nossas práticas culturais.
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Mais Hollywoods: Bollywood, indústria de cinema indiano realizando
filme na língua hindu. Roliúde Nordestina, a cidade de Cabaceiras na
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Em Shanzai: El arte de la falsificación y la deconstrucción en China,
China, BA:
Caja Negra, 2017, o filosofo Byung-Chul Han aborda sobre o termo shanzai
shanzai,,
um neologismo chinês que se refere à apropriação de uma forma ou ideia,
solapando o status de originalidade. Um shanzai
shanzai,, nos diz Byung-Chul Han,
é um fake, uma cópia pirata, uma paródia que pode estar tanto em produtos
eletrônicos e roupas, como em tantos outros exemplos. Há livros shanzai
shanzai,,
Prêmios Nobel shanzai
shanzai,, filmes shanzai
shanzai,, deputados shanzai
shanzai,, artistas shanzai
shanzai,, etc.
Na literatura, por exemplo, se um romance é sucesso, em seguida surge um
shanzai,, como é o caso de Harry Potter. Na China, Harry Potter não apenas
shanzai
fala chinês fluentemente e maneja super bem os hashi, mas a história tem sua
continuidade e agrega personagens locais. (N.T.)
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Vernon Silver, Stairway to Heaven: The Song Remains Pretty Similar,
Businessweek,, May 15, 2014 <http://www.businessweek.com/articles/
Businessweek
2014-05-15/led-zeppelins-stairway-to-heaven-vs-dot-spirits-taurus-areckoning>, acesso em 28 de maio de 2014.
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