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Enquanto classe artística, é necessário que estejamos sem-
pre presentes enquanto estudantes, artistas e pesquisadores, 
ocupando espaços e nos mostrando presentes, apesar das 
problemáticas e adversidades encontradas. Frente ao atual ce-
nário político, onde, mais uma vez, enfrentamos uma direita 
combativa, racista, elitista e violenta, mostrar que não deixare-
mos de existir é imprescindível e urgente. A terceira edição do 
PEGA, Encontro dos Estudantes de Graduação em Artes do 
Estado do Rio de Janeiro tem como objetivo, não apenas ser 
uma exposição de artes, mas também se apresenta enquanto 

ato de resistência frente ao desmonte cultural realizado pela extrema direita atu-
almente no poder. Apesar de ser uma exposição independente, a realização do III 
PEGA não seria possível sem a colaboração da equipe do Phábrika, centro de artes 
localizado na Fazenda Botafogo. Além de ocupar variados espaços, é também ne-
cessário pensar quais espaços buscamos ocupar e quais políticas buscamos aplicar e 
executar enquanto pesquisadores. Atualmente, no Rio de Janeiro, é possível afirmar 
a existência de um sistema de arte contemporânea que se concentra geograficamen-
te nas Zona Sul e Centro do estado. Com políticas públicas que cada vez mais vi-
sam a segregação de classes. É fundamental pensar quais espaços devemos ocupar, e 
também nosso papel não apenas enquanto pesquisadores, mas também como cor-
pos políticos. A realização da terceira edição no Phábrika foi um sucesso, contan-

do não apenas com membros 
frequentes do circuito de artes, 
mas também ao ampliar mais 
ainda o público, contando 
com a visitação de moradores 
da região e seus arredores, 
apesar dos cortes e ataques à 
instituições culturais. 
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Os elementos poéticos, estéticos, temporais e políticos 
presentes nos trabalhos de J o s é  L u c a s  D u t r a , 
Lynn Cour t ,  Lucas  A lmeida  de  Melo,  L u c a s   
E v a n g e l i s t a ,  D o r a  R o m a n t i n i ,  Re n a n 
H e n r i q u e  C a r v a l h o  e  R ya n  H e r m o g e n i t o , 
todos jovens artistas, têm diversas semelhanças poéticas e 
principalmente estéticas, elaborando um diálogo forte e 
representativo, reflexos do tempo presente. Em Para Pla-
tão, a ideia é uma popstar, 2019, o artista, performer e edu-
cador em formação José Lucas Dutra trabalha a partir das 
filosofia de Platão, aplicadas à imagens modernas e con-
temporâneas, e seu impacto no tempo presente. Arte,n fi-
losofia e sociologia são apresentados no trabalho do artista 
enquanto indagações a respeito da imagem e da constru-
ção da imagem. Durante a desindividualização de indiví-
duos que ocorre durante o processo criação de imagens e 
indivíduos pela mídia, criados para serem apresentados e 
apresentáveis para a sociedade, são frequentemente cria-
das personas. Imagens projetadas que não necessariamen-
te apresentam um indivíduo, mas sim concretizam a exis-
tência personagens. A cultura pop apresenta papel 
fundamental nessa construção. Vemos isso frequentemen-
te no papel que performam celebridades, e em menor es-
cala, no papel das mídias sociais na criação das ideias, re-
lações e concepções de sujeito. José Lucas Dutra questiona 
em seu trabalho o papel da mídia e redes sociais nas ideias 
de ser, ao desenvolver uma tela, onde cria e apresenta figu-
ras humanas disformes e irreais, ao mesmo tempo que se 
apropria de frases e cores vibrantes. Citando o próprio ar-

tista “Em nossa sociedade escolhemos rostos e arquétipos 
colocados em altares imagéticos, apartados ao consumo 
patológico de idealizações performáticas. Crítico e coloco 
à prova o quanto esses imperativos sociais são inatingíveis e 
nocivos aos corpos que coexistem nos espaços que os mes-
mos ocupam”. José Lucas Dutra foi um dos artistas premia-
dos durante o III PEGA por melhor proposta livre. Assim 
como José Lucas, Lynn Court se debruça sobre a problemá-
tica que envolve questões de identidade vs indivíduo. Dessa 
vez, apresenta uma série de máscaras. Em seu trabalho inti-
tulado Tríptico Persona  - União. Ao investigar a ideia de ser, 
a artista se depara com diversas questões que rodeiam nos-
sas individualidades, e toca na ideia previamente comen-
tada sobre pessoa vs persona, porém, propondo máscaras 
como objetos reais que concretizam o ato de esconder o 
ser, e se inserir por detrás de máscaras. Ao desenvolver 
suas máscaras, a artista deixa claro a  indagação principal 
que carrega seu trabalho; “Quem somos?”. O conceito de 
identidade é definitivamente turvo. A identidade se vê li-
gada à diversos fatores, citando alguns destes sendo bioló-
gicos e sociais. Quando nos apresentamos ao outro, esta-
mos apresentando quem somos, ou apresentamos quem 
devemos ser ao outro? Os outros se apresentam a nós tam-
bém, com que verdade ou identidade estamos lidando? 
Quais conexões criamos? Ao apresentar suas máscaras, 
Lynn Court inevitavelmente questiona o limite entre quem 
somos, o que somos, e o que apresentamos. O trabalho da 
artista, ao se concretizar através do formato de máscaras 
nos traz reflexões não apenas acerca do trabalho, mas tam-
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bém nos leva a um questionamento individual sobre nossa 
própria identidade. Dora Romantini, é estudante da gra-
duação em gravura na UFRJ. A artista, assim como Lynn 
Court e José Lucas Dutra, também traz questionamentos 
ao redor da noção de identidade. Ao apresentar seu traba-
lho Quem vê cara não vê nada, 2017, a artista apresenta uma 
série de esculturas pretas, assumindo o formato de másca-
ras, disponibilizadas numa superfície e passíveis de conta-
to. As máscaras da artista foram feitas não apenas enquan-
to objetos de contemplação, mas também objetos passíveis 
de toque, disponibilizadas para uso. Ao propor suas más-
caras, a artista trabalha partindo da noção de diversidade, 
e questiona o que constrói e constitui a identidade indivi-
dual. Ao exibir máscaras que apenas exibem o formato do 
rosto, todas aparentando e apresentando semelhanças, é 
possível identificar a não presença de identidade em todos 
os trabalhos, as máscaras poderiam ser qualquer pessoa; 
não apresentam sexo, cor, ou idade, são apenas objetos que 
representam as camadas mais superficiais de cada indiví-
duo, como os elementos que compõem a face. De maneira 
peculiar, a artista apresenta uma face interna diferente da 
face externa da máscara. A face interna carrega diversas 
imagens e frases, numa tentativa de representar as multi-
plicidades identitárias dos seres, ao gravar tais colagens na 
parte interna, a artista se permite certa liberdade e talvez 
responda à própria questão do que contempla a identida-
de. Este ser múltiplo é passível de variantes interpretações 
e leituras. Lucas Evangelista, assim como Dora Romantini, 
também é estudante da graduação em gravura pela UFRJ. 

O trabalho do artista, Gravura I: Sem Título, série ⅓, 2019 e 
Gravura II: série ¼, 2019, consiste em duas xilogravuras, em 
preto e branco. O artista se apropria da técnica de gravura 
e desenvolve figuras disformes ao tentar capturar traços do 
inconsciente. Ao trabalhar inconsciente e arte, Lucas 
Evangelista se coloca perto da psicanálise, ao investigar o 
subconsciente. É possível afirmar que o subconsciente não 
possui forma definida, e é, portanto, de difícil leitura. Uma 
captação imagética do subconsciente apenas é possível a 
partir da aceitação da condição de que as formas captadas 
pelo mesmo sempre serão disformes. Isso não torna im-
possível a captação ou elaboração imagética, ao ter em 
mente que as ideias do subconsciente são mais fluxos de 
pensamento, e não caminham numa ordem linear, clara, 
ou disciplinada. Ao trabalhar o subconsciente e arte, o ar-
tista aceita esta condição e a reconfigura enquanto propos-
ta artística. Renan Henrique Carvalho, estudante da gra-
duação em Artes Visuais pela UERJ, apresenta duas peças 
de sua série Poética da Reminiscência, 2019,   sendo estas 
nosso único objetivo é recuperar essas pessoas, 2019 e to-
das as suas boas ações,  2019. As peças do artista se apre-
sentam como cenas, que ainda hoje presenciamos durante 
nossa existência cotidiana. A violência social retratada nas 
telas do artista não representam itens banais, apesar da fre-
quência dos acontecimentos. A violência retratada pelo 
artista tem cor e classe social dirigida, sendo estes em sua 
maioria corpos negros e jovens. Nas duas telas apresenta-
das, é possível distinguir cor, agente e submisso. Com um 
histórico de violência dirigido à corpos negros e jovens, a 
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leitura das peças se apresenta de forma clara e objetiva. 
Nas peças apresentadas, ambos os corpos submissos são 
negros. O papel do estado é fundamental na criação dessa 
condição, junto com as forças armadas e mídia. Todos es-
tes órgãos possuem significativa participação na margina-
lização de determinados corpos. O estado marginaliza e 
exclui, a mídia dá visibilidade aos atos do estado, e as ins-
tituições concluem o ato ao excluir ainda mais determina-
das partes da população. A pobreza e desigualdade, através 
da mídia, e com amparo do Estado, são amplificadas e ex-
postas de forma parcial e adulterada. Em nosso único obje-
tivo é recuperar essas pessoas, o artista cria uma tela onde 
é possível ver uma figura negra coberta por uma manta 
vermelha, que sofre atos de violência performados por ou-
tro corpo. A frase não é rara, sendo frequentemente pro-
nunciada em igrejas, veículos da mídia e representantes do 
estado. Em todas as suas “boas ações”, o artista exibe uma 
tela onde um corpo negro e claramente jovem é amarrado 
pelos pés por um corpo branco, uma memória não tão an-
tiga dos tempos da escravidão. A violência urbana não é 
atual, é um problema da sociedade urbana, e a noção de 
“marginal” foi construída a partir de um contexto estrutu-
ral que parte dos tempos de Brasil Colônia. Renan Henrique 
apresenta um trabalho claro e objetivo, utilizando uma esté-
tica e mensagem que nos leva à questionamentos sobre nos-
so local na sociedade, e a própria formulação da mesma. A 
peça de Lucas Almeida de Melo, formado em Licenciatura 
em Educação Artística pela UFRJ, performa um diálogo 
com as telas de Renan Henrique. Ao exibir uma peça em 
lona contendo frases típicas expressas pela classe média, o 
artista expõe problemáticas de classe a serem enfrentadas 

até o tempo presente. Frases como “a classe média era con-
tra o ENEM” e “direitos humanos para humanos direitos”; 
“menos para filosofia e arte” são frequentemente articula-
das por membros de diversas classes sociais, que, influen-
ciados por ideais de direita acreditam na necessidade de 
tais imposições. A condição de “normalidade” presente em 
tais sequências só se é possível se analisada a partir do 
contexto histórico no qual estamos inseridos. Num país 
onde o estado propõe um frequente desmonte das insti-
tuições educacionais, é mais que perceptível o impacto 
de tais políticas públicas na sociedade em questão. O ob-
jetivo da direita ao implementar tais políticas é e sempre 
será o mesmo; a não inserção e não participação de grande 
parte da população na sociedade enquanto corpos políti-
cos. O estado não visa formar pessoas políticas, e sim 
mão de obra que tenha como objetivo manter a ordem 
vigente de classes e hierarquias sociais. Analisando tais 
processos sociais, a sociedade inevitavelmente se trans-
forma em uma resposta a tais políticas implementadas 
pelo sistema. Dessa perspectiva, as ações que culmina-
ram na atual configuração de classes são óbvias. Ao se 
apropriar da lona enquanto materialidade, o artista não 
apenas expõe um trabalho crítico, mas também apresen-
ta seu trabalho enquanto resultado de uma pesquisa refe-
rente ao sistema à um sistema de arte contemporânea que 
ainda se encontra formalmente preso e acostumado à 
antigos suportes, superfícies e materialidades. Superar e 
questionar o uso da tela enquanto suporte à pintura é 
preciso. Enquanto Lucas Almeida de Melo busca novos 
suportes, Ryan Hermogenio, atualmente estudante da 
graduação em pintura na UFRJ, atravessa uma pesquisa  
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que parte do questionamento do chassi e da pintura en-
quanto práticas artísticas e apresenta seu trabalho Sem tí-
tulo 4- Série Me Mataram de Novo, 2019. Dentro do circuito 
de artes, há muito tempo ocorre a discussão em torno da 
morte da pintura. O realismo foi superado com o nasci-
mento da fotografia. A abstração e a figuração parecem se 
encontrar paradas no tempo, apesar das diversas possibi-
lidades presentes dentro de tais configurações. O artista 
realiza uma pesquisa a respeito da morte da pintura e do 
chassi, e trabalha através do rompimento com a concep-
ção de quadro, decomposição da imagem e cor. Citando 
o próprio artista, “O pronunciamento frequente de que a 
pintura está morta, seguido pela declaração de sua even-
tual ressurreição, é uma tentativa de artistas e cítricos 
para ou justificar a existência da pintura em um mundo 
mutável, ou mata-la de uma vez por todas.”. Ao apresen-
tar uma obra que parece ter literalmente sido produzida 
há décadas e retornada dos mortos, o artista questiona 
não apenas a concepção de pintura, chassi e quadro, mas 
também o próprio local ao qual pertence a pintura atual-
mente dentro de tantas discussões. Ao posicionar a obra 
no chão, apenas a encostando verticalmente na parede, o 
artista, visualmente, elabora e expõe seu questionamento 
sobre o atual local da pintura na contemporaneidade. 
O III PEGA apresenta a potencialidade presente no trabalho e obra de diversos 
jovens artistas, gerando tensionamentos e questionamentos referentes ao próprio 
status do circuito de artes, políticas públicas e sistema de classes, cada trabalho apre-
sentando poéticas e estéticas próprias que promovem discussões acerca do que en-
frentamos enquanto membros da sociedade e indivíduos singulares. 
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