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 ano de 2019 será inesquecível. Ano selado pelas mino-
rias massacradas, crimes ambientais imensuráveis, diretos 
humanos desprezados, disseminação de discursos de ódios, 
violência como ato tão natural, direitos retirados. Isso tudo 
proveniente de uma política que começa despontar em me-
ados do ano 2013 com o golpe. Despontar, pois sempre a 
existiu de um modo silencioso, mas que agora acabará por 
ganhar um representante – um “mito”.  Seus discursos e atos 
reverberam em grande parte da sociedade, e que de alguma 
forma faz-se presente na terceira edição do PEGA.

 PEGA surgiu como ideia em 2017, com a proposta de realizar um encontro 
entre os estudantes de graduação em arte do estado do Rio de Janeiro. O mesmo 
é de suma importância para o momento crítico pelo qual estamos passando, 
rodeado de instabilidade. Um fato que deve ser destacado esta edição, sendo 
um diferencial das demais, é o local que o acolheu, o Centro Cultural Phábrika. 
Anteriormente, os encontros eram realizados na área central da cidade e agora 
houve o deslocamento para a zona norte, mais precisamente para a Fazenda 
Botafogo. Esse deslocamento vem, justamente, para 
reforçar as intenções do PEGA em ser um espaço de-
dicado e pensado para um grupo que ainda está ini-
ciando no mercado, cedendo o ato de escuta a jovens 
artistas, curadores e etc, além de desprender-se do 
eixo cultural enraizado no estado – centro-zona sul.
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LAURA LUDWIG   Arte, cidade, tensões e geografias

A exposição, como produto final este encontro, foi divi-
do em diferentes eixos temáticos e aqui tratarei do nú-
cleo  Arte, cidade, tensões e geografias. Composto por 
cinco artistas    N e l s o n  A .  S i l v a ,  F e l  B a r r o s , 
A n n a  C o r i n a ,  C l a r i c e  S a i s s e  e  M a r i a n a 
M i t i c    o eixo é costurado por um cunho político 
em âmbitos e suportes distintos. 
O artista N e l s o n  A .  S i l v a ,  com os seus vídeos/insta-
lações que datam os anos de 2016 e 2019, faz uma alusão ao 
trabalho designado pelo capitão-do-mato com atual papel 
dos órgãos de segurança pública: 

Em seu primeiro vídeo, mesmo sendo antecedente ao atual 
momento que vivemos, o artista acredita que ainda assim 
carrega consigo questões bem recentes, como, por exemplo 
o alto índice de violência policial. O ato de um helicóptero 
sobrevoar determinados locais da cidade reafirma o papel 
do Estado, com o aval do governador, de um genocida como 
coloca Nelson. O seu segundo vídeo segue pelo mesmo viés, 
no entanto o momento que o artista se coloca é outro: si-
tua-se em uma manifestação em 2019.  Aqui ele acaba se 
fortalecendo por conta da multidão a sua volta, deixando 
de se esconder.

Por um outro lado, a artista C l a r i c e  S a i s s e  e a obra 
A cidade que ocupei com meus olhos, ativações íntimas, bus-
ca apresentar questão relativas ao espaço que ocupamos e 
como a arte se relaciona neste ambientes. Existe, na sua 
fala, um momento que chama bastante a atenção: “Tudo 
no mundo demanda um espaço. O que não ocupa ma-
téria não existe e o que existe ocupa espaço, simples as-
sim.”, pois é partir deste momento que a artista começa 
a demostrar o seu desejo em reverter a lógica do espaço 
convencional com a premissa que a arte ocupa um espaço. 
Espaço esse equiparado com a cidade, a rua, o qual parece 
ser livre, mas que também exerce o papel do Estado nos 
aspectos de poder e controle. Com uma série de doze fo-
tografias e dois cartões, Clarice procura “as possibilidades 
de subversão e libertação que se dão a partir do controle 
dos corpos na cidade a partir de provocações visuais mí-
nimas, por trazerem um sentido a acessar.”.
O artista F e l  B a r r o s  e a obra O fogo não há de quei-
mar só de um lado, pertencente a pesquisa Entre o fogo 
da guerra e o arder da paixão a qual possui como ponto 
de partida um episódio vivido em sua infância: seu pai 
que acabará de juntar o entulho do quintal e atear fogo, 
assistiu a cena do artista, aos três anos de idade, se atirar 
com os dois pés na fogueira e começando a rir e a chorar 
ao mesmo tempo – ação que se remete a personificação 
do Diabo, como dizia seu pai. Fel acredita que “Quem 
muito está acertado com Deus não se conhece direito, 
abre chance para a hipocrisia. Temos os dois lados. Meus 
solados ainda carregam as cicatrizes.”.

“O capitão-do-mato tinha a função de perseguir, prender e tor-
turar negros fugitivos ou desobedientes para manter a ordem 
da fazenda/engenho. Os órgãos de segurança pública têm como 
função assegurar e manter a ordem do Estado, nem que para isso 
seja necessária a perseguição, apreensão e tortura de corpos em 
situação de periferia ou dissidência.”
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e as novas possibilidades de alcançar outras travessias, Fel 
fala ainda sobre força e paixão, aquele que percorre cada 
veia queimando o sangue, ardendo. Seu desejo se concreti-
zará no momento que nossas chamas nos unam, tornando 
o nosso fogo maior e mais potente, para que nos guarde em 
nossas travessias diante dos abismos. “Prosseguir é sempre 
um ato de coragem.”.
A artista A n n a  C o r i n a  traz consigo para esta discussão 
uma série de cartazes (5), denominada como Gestão de so-
brevivência, a proposta surgiu a partir da leitura do mesmo 
termo em um artigo que buscava discutir o fim das leis tra-
balhistas, onde a mídia utilizava-se do termo empreende-
dor de maneira exploratória com a finalidade de justificar 
“o esvaziamento do Estado de Direito num contexto em que 
a luta pela sobrevivência é revestida pelos signos do empre-
endedorismo: proatividade, iniciativa, flexibilidade, perse-
verança, resiliência, autonomia”. 
A série consiste em chamadas de notícias. A artista se apro-
pria de imagens de notícias “verídicas” e lhe concebe uma 
legenda, elas podem vir a ser factuais ou não. Porém ne-
nhuma legenda refere-se ao contexto original da imagem. 
E desse modo Anna debate questões que envolvem a veros-
similhança e a factualidade, diante de um contexto necro/
biopolítica e “pós-verdade”, no qual a sociedade se torna 
incapaz de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso, mas 
sim o sarcasmo, a paródia, a ironia e o sensacionalismo, e 
como, coloca a artista: 

“O capitão-do-mato tinha a função de per-
seguir, prender e torturar negros fugitivos 
ou desobedientes para manter a ordem da 
fazenda/engenho. Os órgãos de segurança pú-
blica têm como função assegurar e manter a 
ordem do Estado, nem que para isso seja ne-
cessária a perseguição, apreensão e tortura de 
corpos em situação de periferia ou dissidência.”

Assim, as obras pretendem fazer com o que o espectador “leia” as camadas 
de “verdade” e “mentiras” contidas nos cartazes. 

E no mesmo contexto da banaliza-
ção das notícias e o atual governo 
do presidente Jair Bolsonaro, temos 
a artista M a r i a n a  M i t i c  e a 
performance Dia sim, Dia não que bus-
caram trazer ao Centro Cultural Phá-
brika um personagem com o compor-
tamento referente ao de uma criança 
praticando uma dança ao som da músi-
ca “fazer cocô dia sim, dia não”. A mú-
sica se trata de uma paródia elaborada 
pelo grupo humorístico Timbu Fun.
A partir desses trabalhos artísticos 
que se articulam dentro deste eixo, 
podemos observar que a arte é um 
meio de expressão que flutua em dife-
rentes assuntos, os quais nem cabem 
mensurar. No entanto aqui, aparece 
como uma necessidade de manifes-
tar-se por um sentimento de descon-
tentamento com a alarmante situação 
do governo em todas as instâncias. 


