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ACORDAR TARDE
Nesta série de desenhos desenrola-se uma anti narrativa.
Erótica pois claro. Alguns elementos Hentai aparecem e repetem-se, eles são o mote, aquilo que permite estalar, saltar
e torcer esta edição partida. Partir tudo o que vem parar às
mãos. Partir fluidamente para que se torne água.
Eles saíram de um estado mediúnico - palavra um tanto
perigosa e por isso mesmo mais do que nunca necessária.
Rodeei-me de imagens, fotocópias de imagens mal impressas
todas poisadas no chão, baralhadas para não poder ver e tudo
isto formava a atmosfera necessária - último reduto da concentração em foco a alargar depois atrás da nuca. Tinta da
China direta no papel sem pré-desenho ou mapa, eles saíram
como se alguém os escrevesse por mim.
Mas havia uma ideia. Detalhar o mais possível aquilo que é
impreciso. Um modo HD no desenho que desenha aquilo que
escapa sempre - momentos em que o interior e exterior se
misturam e nós acordamos.
Hentai ou perversão (origem Japonesa do termo) é torcer,
isto é, dar a ver correspondências entre tudo e tudo a partir
do olho interno do centro móvel do corpo e ainda dos outros
olhos que aparecem de visita, pairam e poisam à espreita
mesmo no cimo da cabeça.

To keep the rhythm going is what enables me to think. To slice
and fold, to draw. To attract and repeat, to float, to cut and
paste. To map out. Tracing and making objects - problems
become stanzas. They better will! Symbols are unpredictable
pockets. You are invited to wake up late today.
Francisca Carvalho
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