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 PEGA- Encontro de Graduações de Ar-
tes do Rio de Janeiro é um projeto que pro-
porciona artistas de diferentes universida-
des a exibirem suas produções e pesquisas. 
Acredito que a experiência de participar 
desse projeto seja muito importante pelo 
fato de promover a inserção de artistas que 
diferem nos seus lugares de experiência no 
campo da arte proporcionando uma rede 
de diálogo e principalmente de encontros. 

Participei do II PEGA como artista expositora, foi a primeira 
exposição na qual fiz parte e lembro do quanto isso foi essencial 
para mim, ter a experiência de compartilhar não só o meu pro-
cesso artístico com outros que estão nesse caminho mas tam-
bém todas as angústias, inseguranças e questões sobre o que é 
estar se introduzindo nesse meio sabendo de todas as proble-
máticas que envolvem ser artista e trabalhar com arte no Brasil.

Na terceira edição do PEGA me propus a ser uma 
das curadoras justamente pelo fato de ter vivenciado 
a importância de estar nesse movimento de apren-
dizado e troca com outros estudantes e artistas. 
Quando penso na palavra curadoria o primeiro re-
flexo de pensamento que tenho sobre ela é a cura, 
o cuidado. Estar junto dos artistas, buscar entender 
e apoiar cada um me fez perceber que as temáticas 
que permeavam o meu grupo atravessavam a for-
ma na qual busco olhar o trabalho de curadoria que 
também é sobre se atentar ao outro, curar é um pro-
cesso de potência e afeto.
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“Arte, intimidade e outras relações sensíveis” foi como meu 
grupo de curadoria foi intitulado, e essa linha sempre me 
instigou pelo fato de procurar entender porque essas temá-
ticas são constantes na arte contemporânea. Porque, duran-
te a história da arte, outros movimentos não tratavam des-
sa temática tão explicitamente? Não tenho a pretensão de 
responder a pergunta e tampouco acredito que tenha uma 
resposta certa e objetiva para ela mas penso que existem fa-
tores que possam se relacionar a esse interesse e necessidade 
de falar sobre as relações, no sentido mais amplo da palavra.
Os jovens artistas de hoje são aqueles que herdaram um pe-
ríodo histórico de grande otimismo político e o seu desmo-
ronamento, a falta de diálogo entre as camadas sociais, um 
sucateamento cada vez maior da educação e da cultura, e a 
ideia de que é cada um por si. Uma juventude que vive a 
ansiedade e a depressão como doenças geracionais porque 
as perspectivas não são seguras e o caminho é sermos es-
tudantes e pessoas multitarefas. Ou seja, são nesses aspec-
tos que acredito que a arte nos faz pensar em como nadar 
contra essa correnteza, e por isso talvez seja fundamental 
falar sobre a sensibilidade, o contato, as angústias e sobre 
as trocas que permitem doar mas também receber o que 
às vezes nos falta.
O número de coletivos artísticos está cada vez maior e mui-
tos têm ressaltado o  fato de ser necessário a criação de re-
des de apoio, principalmente nesse momento político que 
estamos vivendo, onde os poucos espaços que temos são de 
difícil acesso e extremamente desvalorizados, no decorrer 
do tempo mais espaços culturais e instituições artísticas fe-
cham as portas ou queimam por descaso governamental. 

MIRNA MACHADO      O Afeto como ato político

O surgimento de espaços e projetos independentes, assim 
como grupos de artistas que se auto organizam mostra o 
quanto politicamente os formatos de estruturação na arte 
são importantes para criar uma forma de escape e resistên-
cia, ressaltando que não nego a importância de também es-
tarmos presentes nas instituições e galerias de arte.
Portanto, falar sobre as relações sensíveis que nos percor-
rem como assunto nos trabalhos de arte é uma forma de 
reforçar a ideia de que é fundamental a troca e o contato, 
tudo o que pensamos e fazemos só existe porque vivemos 
em sociedade, nada se cria sozinho. Penso que seja uma for-
ma de devolver tudo que engolimos, o desafeto, o desamor 
de uma forma diferente, justamente convidando o outro a 
estar junto. Muitas vezes ser um artista “fudido”, sem atelier, 
com escassez de material e falta de tempo de ser produtivo 
é a realidade de muitos de nós, como sobreviver sem apoio, 
sem contato? O que nos move é justamente o movimento 
do todo, as redes, os afetos.


