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como descobrir formas para 
gritarmos juntes

R. Ferreira
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Quando a gente fala de trabalho, uma ideia 
geral que paira sempre no inconsciente co-
letivo é a ideia de que trabalho não é lugar 
de afeto. Trabalhar, inclusive, a partir dos 
afetos, pior ainda. Existe uma espécie de 
falsa dicotomia entre trabalho e afeto; é 
como se falar de afeto no contexto de traba-
lho tornasse tudo menos “profissional”. Mas 
a gente é uma coisa só, ainda que sejamos 
uma complexidade de camadas e atraves-
samentos. Como desabilitar o lado emocio-
nal quando se está trabalhando? Isso não 
faz o menor sentido. Então, por que negar 
os afetos? Bom, além da complexidade de 
cada pessoa, há também a complexidade 
das relações sociais que estabelecemos. 
Por exemplo, a gente nunca pode se es-
quecer de que há uma relação social pode-
rosa e muitas vezes quase invisível, como 
teia de aranha, que é o poder. Aqueles que 
detêm o poder na produção cultural não po-
dem nunca assumir que essa produção se 
articula em maior parte pelas redes de afeto 
de seus integrantes, pois, se o fizerem, es-
tarão deixando à mostra o seu poder. Logo, 
questionaríamos como pode ser organiza-
do assim algo que deve ser para a coletivi-
dade? Qual espaço haveria para os muitos 
sujeitos que estão fora dessas redes e que 
possuem tanto “talento” quanto os que es-
tão nela? Então, certamente, os afetos são 
deixados de lado na produção cultural. A 
teia nunca pode estar visível para os inse-
tos, senão como sobreviveria a aranha?
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E aí, nós que não detemos o poder, caímos 
muitas vezes numa armadilha. Na hora de 
produzir, queremos produzir o mais profis-
sionalmente possível, queremos contra-
tar profissionais para fazer isso e aquilo. 
Mas um dos motivos de não termos poder 
é não termos dinheiro (claro que também 
tem a questão da posição, do status), o 
que significa que nossas produções às ve-
zes se tornam inviáveis. Não fazemos ou 
fazemos um trabalho frustrado, que será 
discursivamente rebaixado pelas aranhas. 
Percebem o problema? O que nos resta? 
Assumir os afetos, fazer outro discurso, 
estabelecer outra prática. Nenhuma tática 
de guerrilha descarta a dimensão da fra-
ternidade. Né não, mermão?

A proposta curatorial não partiu de uma 
pesquisa conceitual, partiu de uma angús-
tia crítica ao contexto político e socioeconô-
mico atual. O espaço não foi cedido a partir 
de uma apresentação de um projeto pronto, 
mas de um encontro casual entre artistas e 
curadores. A lista de artistas partiu da lis-
ta de contatos da curadora, das/os artistas 
convidados e de amigas/os dessas pesso-
as. A escolha das obras não se deu a partir 
de visitas aos ateliês e leituras de portifólio, 
mas sobretudo de visitação nas páginas 
do Instagram das/os artistas. Obras foram 
produzidas a partir da proposta curatorial, 
através de diálogos entre curadora e artista 
em intervalos de trabalho, no caminho do 

trabalho até o ponto de ônibus, em conver-
sas no inbox com gente de outros estados 
etc. A divulgação requereu mobilização nas 
redes de todes. A montagem da exposição 
e até de obras foram realizadas por um gru-
po de pessoas disponíveis, envolvidas dire-
ta ou indiretamente no projeto. 

A exposição O Grito foi produzida pelas re-
des de afeto. E só poderia ser assim! Se 
quisermos produzir algo, do nosso lugar de 
destituído do poder, o afeto é nossa força 
e não nossa fraqueza. É pelas relações de 
vizinhança, de camaradagem, de colabora-
ção, de mutirão, que se estabelece a so-
brevivência dos f*didos. Só assim, a gente 
se reconhece tios e tias de crianças que 
não conhecemos, irmãos, cumpadres, par-
ceiros, consagrados, amados de pessoas 
estranhas. O afeto é raiz no nosso modo 
de sociabilidade. Não deixem você pensar 
o contrário. Institucionalizar processos ins-
titucionais é algo diferente de institucionali-
zar as relações de afeto. E essa nossa rede 
não é como teia, não está aí como armadi-
lha para devorar ninguém; é rede de aca-
lanto, que acolhe, protege, conta histórias, 
faz a gente prosear, inventar, se reinventar 
e seguir. No vaivém, entre lá e cá, a gente 
tem um lugar pra voltar.
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A exposição O grito sintetizou movimentos 
de resistência e engajamento de variados 
agentes na produção de arte contemporânea. 
Ela foi um espaço para reconhecermos nos-
sos elos, botarmos a nossa voz e descobrir 
formas de fazer juntos.

Período de realização: de 14 de setembro a 04 
de outubro de 2019
Local: espaço PENCE
Curadoria: Silvana Marcelina
Artistas: Alberto Pereira, Ana Ladeira, André 
Vargas, Candé Costa, Everson Verdião, Felipe 
Eugênio, Fio, Gladson Targa, Giselle Magioli, 
Gustavo Caboco, Januário Garcia, Jefferson Me-
deiros, Lívia Frias, Lucas Assumpção, Mariana 
Maia, Mulambö, Osvaldo Carvalho, Patrícia Cha-
ves, PV Dias, Rodrigo Braga e Rodrigo Ferreira.
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 Essa é a rede ou a constelação principal de O Grito, formada por todas as pessoas que 
fizeram a exposição existir.

As conexões que realizamos com as pessoas 
e os lugares vão tecendo redes quase invisí-
veis. São redes que muitas vezes nos apoiam 
e nos impulsionam. Fazer junto é algo muito 
poderoso. A ação artística-educativa Rede 
pretende descobrir conexões entre as pesso-
as e trazer à vista a rede que formamos. 

Como fazer 1:
Comece marcando um ponto no papel que re-
presente você. Depois, pense em quem você 
conhece (pode ser de um grupo específico, 
como colegas de trabalho ou pode misturar) e 
marque pontos para cada uma dessas pesso-
as. Para cada pessoa que você marcar, faça 
com uma linha as conexões entre os pontos. 
Por exemplo: Maria é amiga de Joana e de 
Zezé, que também são amigas entre si. Des-
sa conexão, teremos um triângulo, pois todas 
estão conectadas. As linhas e os pontos vão 
revelando uma rede ao qual você pertence.
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Como fazer 2:
Pegue um novelo de linha, barbante, lã etc. 
Num ambiente com outras pessoas, conhe-
cidas ou não, comece a revelar a rede invi-
sível que liga vocês. O primeiro ponto da 
rede pode se apresentar rapidamente e man-
ter segurando a ponta do fio. Alguém que 
reconheça algum ponto de conexão com a 
primeira pessoa pega o fio em algum ponto 
e também se apresenta para que as outras 
pessoas possam identificar ou não pontos 
de conexão. As conexões são tudo aquilo 
que é compartilhado, seja uma afinidade, 
uma experiência, um laço. É possível tam-
bém usar o próprio corpo na rede, como por 
exemplo, estar mais próximo de alguém que 
você possua várias conexões ou uma cone-
xão forte como um laço familiar.

Registros da ação Rede, realizada nos pilotis do Museu de Arte do Rio em 21 de Janeiro de 2020.
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Como fazer 3:
Pegue um novelo de linha, barbante, lã etc. 
Num ambiente com outras pessoas, conhe-
cidas ou não, comece a tecer uma rede en-
tre vocês. O primeiro ponto da rede pode se 
apresentar rapidamente, segurar firme a pon-
ta do fio e jogar o novelo para alguém. Cada 
pessoa que pega o novelo torna-se um ponto 
da rede e cada ponto pode compartilhar o que 
quiser com essa rede que vai sendo formada. 
Inclusive, as pessoas podem experimentar se 
mover sem soltar o ponto do fio, novas for-
mas da rede irão se desenhar.

A ação artística-educativa Rede pode ser 
feita de muitos modos. O mais importante 
da experiência é que percebamos que não 
estamos sós, mas que somos parte de inú-
meras constelações e que fazer junto é um 
modo de resistência.Registros da ação Rede, realizada nos pilotis do Museu de Arte do Rio em 21 de Janeiro de 2020.


