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.
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.
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