Poezia vizuală a lui Daniels

Jorge Luiz Antonio (Brazilia)
Traducere de Cosmina Drăghici
Fiecare dintre poeţii pe care îi
cunoaştem aduce numeroase surprize
plăcute graţie strategiilor poetice la care
face apel. Plăcuta surpriză pe care o aduc
în prim plan este legată de opera tipărită
şi electronică a lui David Daniels (SUA,
1933-2008), cu care am avut primul
contact prin intermediul e-grupului
Webartery în 2001, când mi l-a prezentat
Jim Andrews: <www.thegatesofparadise.
com>. Este vorba despre o operă de citit şi
privit şi de aproape şi de la distanţă, atâta
vreme cât cuvintele se schimbă în imagini
şi imaginile devin cuvinte, sau, după cum
spunea însuşi poetul, atâta vreme cât
"realizezi cuvinte în afara imaginii şi
imagini în afara cuvintelor". Iar aceasta nu
este nici o figură retorică, nici un simplu
joc de cuvinte. E esenţa construcţiei sale
poetice.
David instituie o plăcută negociere
cu tehnologia computaţională: el afirmă că
numai cu ajutorul calculatorului s-ar fi
putut elabora The Gates (Porţile).
Calculatorul reprezintă tehnologia care
oglindeşte dorinţa sa de comunicare
poetică. David a realizat iniţial poeme
tipărite, ulterior adaptându-le la reţea.
Există diferenţe pline de înţeles între ele.
Opera electronică, sub titlul general The
Gates of Paradise (Porţile Paradisului),
începută în 1984 şi publicată în 2000, se
ramifică în Years (Ani), 2002 şi Humans
(Oameni), 2002-2008, şi conţine numeroase
comentarii pe marginea lucrărilor lui
David, interviuri şi o serie de alte ”porţi”
pe care poetul le abordează în manieră
unică.
Fiecare poem e o ”poartă”, care se
deschide spre alte ”porţi”, care, la rândul
lor, sunt legături cu website-uri ale
prietenilor lui David. Humans reprezintă
”porţile” prietenilor, probând faptul că
David îşi face în timp din ce în ce mai
mulţi prieteni. Fiecare link devine o
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extensie a operei sale, nu o anexă.
Prietenii lui Daniels nu sunt doar simpli
oameni ci şi lecturile sale favorite. Prin
urmare, găsim ”porţi” ale lui Maughan,
Appolinaire, Simias din Rhodos etc.
Years este o autobiografie în poezia
vizuală, ce prezintă şi o altă diferenţă:
conţinuturile
sunt
narative,
foarte
narrative, nu poetice. Conţinutul şi forma,
esenţialmente realizate din litere negre
înainte, au făcut apel în acestă nouă carte
la diferite culori şi forme.
În Humans David construieşte
reţeaua de prieteni dintotdeauna şi
plasează biografiile poetice vizuale întrun pattern de interviu în care răspunsurile
trebuie să conţină nu mai mult de zece
cuvinte.
Poezia lui Daniels poate fi abordată
în două moduri: în intenţia înţelesului
semnelor lingvistice cu ajutorul cărora
este construit poemul, respectiv în intenţia
privirii figurilor prezente în fiecare dintre
poeme. Consensul şi plăcerea lecturii
constau în descoperirea formei, respective
a conţinutului. O mai atentă a treia privire
oferă posibilitatea focalizării pe grupuri
de litere care nu formează niciodată
cuvinte.
Lectura
aduce
înţelesul
cuvintelor.
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Oare cuvintele şi imaginile spun acelaşi
lucru?
Nu.
Bogăţia
înţelesului
comple(men)tată de imagini. Dar nu
numai forma încântă lectorul. O a treia
privire, care este căutarea înţelesului, şi
care este atât de surprinzătoare, oferă
lectura primelor cuvinte care care ne
seduc în demersul lecturii.
Uneori textul e poezie, alteori e o
scurtă scurtă desfăşurare epică, precum în
poezia clasică a persanului Saadi, sau
precum, bineînţeles,
în piesele lui
Shakespeare.
Alt element care atrage atenţia este
un fel de interactivitate vizuală, care
conduce lectorul spre căile de construcţie
a poemului. Acest aspect este similar nonlinearităţii hypertextului, unde traiectoria
fiecărui (e-)lector pe Internet urmează
înţelesurile legăturilor pe care acesta le
alege.
David Daniels s-a născut în 1933 şi
a plecat dintre noi în 2008. Unul dintre
interviurile sale poate fi citit la adresa:
http://arteonline.arq.br/museu/intervie
ws/david.htm.
Această
prezentare,
revăzută de poet în 2004, devine acum un
tribute adus memoriei sale.
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