LYNN BOOK
O desejo é uma polifonia sem coda

A mutabilidade da voz, com sua natureza inconstante, esquiva-se de ideias
fixas sobre o corpo e a imaginação. Em seus percursos mais selvagens, a
voz ilumina paisagens estranho-familiares, mesmo quando estas rapidamente se
dissipam. Vinculada a um corpo e, ao mesmo tempo, desvinculada, a voz está
sempre fazendo aparições, oferecendo promessas antes de bater em retirada.
A tendência inquieta do desejo impele-nos a ser livres, mesmo temendo o
que a liberdade poderia trazer. Esta ambivalência nervosa impulsiona a voz a
performar sua febre necessária sobre nós, em nós.
A prática de dar expressão vocal aos corpos configura um emaranhado tear
do corpo, self, mundo, voz, som, silêncio, imagem, música, texto, discurso,
gesto, mais. Seu objetivo é produzir uma carga relâmpago para a voz e sua
resistência ao poder— e ao pacto intranquilo do corpo com este. Despalavreando
a Quimera (Unwording Chimaera) é uma peça, parte texto, parte partitura,
parte corpo, na medida em que convida a um espaço performativo no qual
corpos vocais possam emergir.
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A tradução de Unwording Chimaera foi discutida detalhadamente com Lynn Book.
Todas as decisões que implicaram em alteração semântica ou de notação da partitura
em inglês foram realizadas em consonância com o trabalho da performer/compositora.
—Cristiane Bouger, Nova York, 2016.

DESPALAVREANDO
CHIMAERA
a

aera
chimaera Chimera
QUIMERA chimaram
shhimera

sua existência ( “question-ável” )
[ corpos desaparecidos ] lugar no mapa ou não

X

ki.mˈɛ.ɾə
Kai/miere;(sh)chimaera Cchimera
chimaramaera

+Bodies
+ X B o d corpos
i e s X corpos Bodying+
B oBodies
d i e
B o d
Bodies
xx+Bodies Xcorpus
bXody

e/l/a cort(a)/separ(a)/emend(a)
costura inquieta - - - a três
ópera não litigada + mais
sem vínculo

XBodies

Ybodies
Bodies

a qui/me/ra não nasce
e/l/a junta o que vive separado
lugar corpóreo de clari-aterrorizante-ousadia!

x x xy+Bodying
+ b o d i beX osd i e s +
o

e/l/a monstrualiza
e

Oh! folículo margem presa
folículo margem presa
espinha
zombaria
depenado
casco!casco!
Oh! Oh!
espinhapeluda
peluda
zombaria
depenado
plumagem viral tendão espuma fétida-esfumaçada
plumagem
viral
tendão
espuma
fétida-esfumaçada
patas
traseiras
humores
hordas
de mamas

limite perturba-DOR abrigA/O
amor-DOR-cri-a, CRIA-tura/S

tanto fora quanto dentro

patas traseiras humores hordas de mamas

de corpos IM/possíveis

e/l/a pisca-guincha
gagueja-miiiaaah
cacofonia-aaaaaa!!
oh!/c/o/i/s/a / febr/il
febre-eeeiiil! febre-ahh!

{ para ser cantado a partir da/s garganta/s }

de profundis in extremis
de profundis in extremis
de profundis in extremis
de profundis in extremis
de profundis in extremis
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o-rasgo-a-quebra-a-queimadura-a-cost-ur(r)a-o-corte-o-derramamento-a-fugaseespalhaporeem/tudo

nome/io
da/oh!/ c/o/i/s/a febr/il
fazendoseudesejosersentidoesim
é/uma-espécie-de/con/
sci/ên/cia
de-sejo
em outras palav/ras,
t/u/d/o está mix/ado-sep/arado
de/uma/vez/+
alguma/coisa qu/e es/tá
t/ambém p/e/r/c/o/r/r/endo

a coisa/y
aqualdeveserferatantoquanto
a coisa/x-thing

parteesteparteaquelapartecom

{opção de repetição: fala normal ou cantada}

-s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-

-s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-s-|-|-|-

nome/io
da/oh!/c/o/i/s/a febr/il
fazendoseudesejosersentidoesim
é/uma-espécie-de/con/
sci/ên/cia
de-sejo

-s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-

deve ser fera tanto quanto
a qu/i/mera perturba a continuidade
e/l/a divide contenções
des-trama nós
de
era/é/paravir a ser
enlaçar-urdirtramar
coisas|-|-|stecer
s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-s-|-|-|-s-
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o monstro monstrualiza
os monstros nos monstrualizam
osos monstros monstrualizam
oomonstro nosnosnosmonstrualiza
ooomonstromonstromonstronosnosnosmonstrualiza

parte-leão-parte-cabra-parteserpente-parte-tempestade-parteguerra-cibernética-parte-drone-parte-microparte-inundação-parte-pobrezaparte-vício-parteviolência-parte-morte-partemoeda-parte-animal-partevulcão-parte-silêncio-partefêmea-parte-macho-partepossibilidade-parte-esta-parteaquela-parte-com-parte-leão-partecabra-parte-serpente-partetempestade-parte-pestilência parteguerra-cibernética-parte-drone-parte-nanoparte-inundação-parte-pobrezaparte-vício-parte-águaviolência-parte-morte-partemoeda-parte-animal-parte-montanhavulcão-parte-silêncio-partefêmea-parte-macho-partepossibilidade-parte-esta-parteaquela-parte-com-parte-

{para ser cantado alto, forte}

Oh! ooooooooh! 0000!
Oh! monstro em/de/nós
tumultua–nos
a t/o/d/o/s
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Lynn Book, artista / concepção, texto/partitura original, fotografias, desenhos e design gráfico. Tradução de Cristiane Bouger.
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