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Arte X território
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O projeto Suburbanidades – O Lugar da Pe-
riferia na Arte Contemporânea é uma expo-
sição coletiva de artistas oriundos de fora do 
eixo Centro/Zona Sul, cujo objetivo é divul-
gar o trabalho dos artistas e também mapear 
a linguagem visual que surge a partir desses 
territórios. Ao longo das quatro edições da 
exposição, que ocorreram a partir de 2017, 
pudemos ter uma pequena amostra de artis-
tas jovens, mas também veteranos, que tem 
sua produção invisibilizada por se manter no 
seu local de origem, normalmente fora do al-
cance da linha 1 do metrô. 

Assim, alguns apontamentos e observações 
podem ser feitas, tendo como base os artis-
tas que participaram das exposições. Um 
exemplo é a diferença entre os coletivos das 
Zonas Norte (ZN) e Zona Oeste (ZO). Na ZN, 
os artistas provenientes dos bairros do Méier 
e da Tijuca tem maior inserção no circuito ar-

tístico carioca, e não por coincidência, são 
as regiões que concentram maior poder 
aquisitivo. Enquanto isso, na ZO, Campo 
Grande mostra uma efervescência cultural 
que vem principalmente das quebradas, e 
seus líderes costumeiramente são profissio-
nais da educação. Não por acaso, a maior 
parte dos artistas que somam conosco são 
das regiões de Campo Grande e também de 
São Gonçalo, região metropolitana.

Sobre a linguagem visual que está sendo 
produzida, é interessante explorar também 
as temáticas dos artistas que participaram 
das mostras que produzimos. Apesar da 
exposição jamais ter tido um tema espe-
cífico, alguns artistas vão ter o subúrbio, 
e toda a mística estabelecida sobre ele, 
como tema de seus trabalhos, porém, a 
maior parte desenvolve outros temas, o 
que diversifica os trabalhos expostos e 

quebra os estereótipos da região. Contu-
do, analisando os artistas que já se encon-
tram no mercado de arte, os que têm mais 
destaque são justamente aqueles que vão 
tematizar suas obras com marcadores so-
ciais de origem, que também passam pelo 
território. Sendo assim, nos perguntamos: 
será a periferia a verdadeira vanguarda?



             245   
       Edição Especial III PEGA | Março de 2020  revista da graduação eba/ufrj

244 245

Publicação Semestral de alunos e ex-alunos da Escola de Belas Artes – UFRJ

Vol. 5, n. 1 (Edição Especial III PEGA) (2020).-

Revista da Graduação da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro


