CORPO-FOLHA é uma obra sobre o tempo e a relação das palavras com a fotografia
analógica. Trabalho, nela com o conceito de formagem de Nathalie Quintane1, ou seja, tudo
aquilo que aparece como forma estável, é forma em formação - portanto, sempre informe,
nunca formalizada ou terminada. Formagem corresponde a uma experimentação e é a
experiência sobre a forma – que neste trabalho se dá pelo corpo e os materiais – que move
minha escrita. A obra é composta por três peças, são elas: uma fotografia analógica – registro
feito na década de 70, de minha mãe quando jovem; uma impressão da mesma foto em papel
vegetal; e outra impressão, com mesmo conteúdo, feita em papel poliéster. Sob elas,
carimbos com trechos de um poema autoral, “Quantas vidas cabem em cinco dias”.
Descrevo os materiais porque a constituição dos mesmos faz parte da poética. Na
busca por uma reprodução idêntica à fotografia original encontro uma obviedade: esse tipo de
papel não existe mais, porque é parte de um processo químico que se fazia antes da fotografia
digital. É possível imprimir em um papel semelhante, mas não é possível ter uma cópia igual;
os processos se perdem, mas a foto analógica, ela ultrapassa o limite do tempo. Antes não se
tiravam fotos com a preocupação das pessoas ficarem bonitas, tiravam-as para lembrar do que
viveu, para guardar vida além das lembranças, quando estas extrapolavam a capacidade de
armazenamento da nossa memória. As impressões passam a ser, então, tentativas (falhas) de
voltar no tempo - e minha maneira de dizer que ele passa.
No ano passado ganhei de presente de aniversário um xerox de “Retrato do artista
quando coisa”², livro de poesia do Manoel de Barros; você vai gostar, me disseram na época.
Algumas partes já haviam sido marcadas a lápis, uma delas era, “pessoas viravam árvore/
pedras viravam rouxinóis/ depois veio a ordem das coisas e as pedras/ têm de rolar seu
destino de pedra para o resto/ dos tempos/ só as palavras não foram castigadas com/ a ordem
natural das coisas/ as palavras continuam com os seus deslimites. Um tempo depois conheci
Danúbio Gonçalves, artista visual do Rio Grande do Sul por meio de uma matéria de um
jornal antigo, nela dizia “antes Danúbio pintava, fazia gravura e desenhava na base do que
viu. Aliás, sempre foi assim. De repente, deu um estalo ele começou a trabalhar inteiramente
de ‘memória’, como êle mesmo diz”. Esses dois artistas, que viveram na mesma época e
circulavam no meio das artes e - que tampouco sei se se conheceram, fizeram eu (re)pensar o
tempo.
Faz um ano que moro longe da minha família. Depois de alguns meses distante,
retorno à minha cidade natal e reencontro minha mãe. No carro, a caminho da antiga casa,
observo seu rosto enquanto dirige e percebo linhas que antes não estavam ali; minha mãe está
ficando velha, eu também*. Gostamos de olhar fotografias juntas. No outro dia, caminho
pelas ruas e visito a escola em que estudei quando criança. A fachada foi completamente
reformada: antes haviam porteiros; hoje, impressão digital. Lá dentro, um homem de
fisionomia familiar: Moacir, meu professor de Educação Física quando tinha nove anos. E as
escadas continuam as mesmas, eu ainda sonho com aquelas escadas*.
Esse conjunto de narrativas, faz com que esta obra passe a ser, também, uma
experimentação sobre aquilo que se vê, as memórias e o imaginário. Ainda que incapaz de
ocupar o lugar de uma imagem, a obra deixa de ser apenas objeto fotográfico e se transfaz em
palavra. Quando torna-se pública, as pessoas não estão mais diante da obra, mas de uma
tradução2, e esse processo pode constituir um novo tempo e lugar. Sendo assim,
CORPO-FOLHA é uma sobreposição de narrativas e sua contínua formação.
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Quantas vidas cabem em 5 dias
ela parou no lugar de sempre
desci a rampa
nas costas o peso
da mochila
era mais leve que o peso das marcas na pele
sobretudo naquela região em volta dos olhos
peguei carona com o tempo
e as luzes dos postes
iluminavam
seu rosto
meus pensamentos
minha mãe está ficando velha*
eu também*
quando a gente é jovem
acho que não temos a noção
da velocidade das coisas
o tempo parece subjetivo
mas tem uma hora que ele chega
vira matéria
e as mãos ficam ásperas
a boca flácida
também tem as estruturas
que não tem vida
mas que comportam
pessoas, oi

Moacir, lembra de mim?
e aquelas escadas
eu ainda
sonho com aquelas escadas*
às vezes a memória me trai
mas sei que foi atrás dessa porta
nesse mesmo prédio, na rua dos desejos
aquela noite atrapalhada
a tentativa
de algo que não
não era
mas parabéns
te desejo aquela coisa de quem na verdade não
deseja coisa nenhuma, felicidade
fumar faz mal
diminui o espaço no peito
que eu já carrego tanto
e que nesses últimos dias andava tudo meio
revirado
bagunçado
então pedi
silêncio
é preciso escutar
o tempo passando
e eu ainda não disse que te amo
eu
escuto.
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