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todos nós temos a memória de alguma distância. esses 
passos, que vêm se alojar como matéria bruta entre artis-
ta e mundo, formam noções afetivas, identitárias e íntimas 
fundamentais para cada sujeito. como artista que nasceu e 
existe fora do centro, observo que raramente a distância se 
estabelece apenas como extensão física ou mensurável ob-
jetivamente. propomos, a cada dia, nosso próprio caminho 
a percorrer na medida em que tomamos consciência que 
somos produtos, em maior ou menor medida, do mesmo.     
observando que a relação entre dois corpos ou objetos é 

politicamente delimitada através do que se cria entre, me atentei que em direção 
ao III PEGA, ocorrendo no Centro Cultural Phábrika, meu trajeto no trans-
porte público envolvia um ônibus até o centro de niterói, a barca, atravessando 
a baía de guanabara em direção à praça xv, e metrô para chegar em acari. esse 
deslocamento leva em conta não apenas uma consciência de tempo ou noção 
geográfica mas de espaços sociais, ao ocorrer em confluência a inúmeros 
outros que acontecem por estas cidades. da mesma forma, me pergunto 
agora se bastaria relatar aqui cada obra apenas 
em noções espaciais e objetivas. enquanto artista, 
entendo minha parcialidade ao presenciar uma ex-
posição como esta, proponho então percorrer cada 
trabalho como este contato poético entre obras, 
pessoas, lugares e pensamentos que aconteciam ali, 
por considerar que essas noções atravessam direta-
mente cada artista e sua produção.
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como pode se dar o contato entre artista e seu itinerário coti-
diano? ao realizar um trabalho que envolve intimamente um 
transporte público, I s a d o r a  A v e n t u r e i r a  desenvol-
ve a relação entre arte e a sua experiência de mobilidade ur-
bana com o trabalho Compre no trem, colabore com o comér-
cio ambulante. através de um anúncio-cardápio que institui o 
comércio realizado nos vagões, se deslocam algumas ques-
tões sobre a relação pessoal que criamos com um mundo em 
trânsito. seria possível complexificar a presença do mercado 
de trens e metrôs atravessada em passageiros, para além do  
incômodo individual? levando em conta um trajeto proposto 
para chegar ao III PEGA, os anúncios se desdobram em uma 
ação realizada na estação de metro de Acari/Fazenda Botafo-
go com uma placa de incentivo ao comércio realizado nos va-
gões. afirma-se aqui uma estratégia de cooperação que, como 
dito pela artista, questiona “até onde um artista consegue se 
safar dentro da arte como os camelôs do trem burlam e se 
safam todos os dias vendendo produtos dentro do trem”. 
é preciso assim, percorrer o campo da arte na correria. nes-
sas circunstâncias, as palavras produzem outros significados. 
planejamentos ficam impossíveis, ideias se fazem cada vez 
mais adaptáveis e na medida que o prazo se torna autoritá-
rio é preciso contorná-lo nos últimos momentos. partindo 
da palavra como ferramenta conceitual, é preciso usá-la tam-
bém para trazer à tona o caráter temporal e burocrático da 
produção artística. através do Contrato de responsabilidade 
artística, C a m i l l a  B r a g a  &  M u l a m b o  firmam um 
acordo, como quem evidencia que o artista-etc de hoje em 
dia não tem tempo de viver apenas da arte. assim, o contrato 
institui que se faça, e que faça rápido. nascendo a partir de 
uma colaboração artística, sugere também que se faça jun-

to, na oportunidade de pensar caminhos estratégicos que 
cheguem intimamente no outro. assim, lidamos com as de-
mandas que se apresentam incessantemente, como forma 
de cumprir nossa presença.
às vezes, podemos observar presenças constantes que nos 
acompanham. a sensação produzida por um corpo que es-
cuta existe nessa forma particular. sua existência, apesar de 
passiva, produz efeitos. o artista R i o , trazendo ao espaço 
expositivo a dimensão íntima, propõe à palavra um lugar de 
alento com seu trabalho Escuta Gratuita, como um convite 
à confidencialidade. ao entrar em contato com o objeto, me 
pergunto como é possível um corpo, através da presença, 
criar um caminho confortável à fala? é preciso notar que ao 
sair da esfera reservada ao sigilo, a mensagem percorre muito 
além de seu caminho físico costumeiro, levando ao objeto 
toda sua carga subjetiva e relacional. o vínculo entre o fa-
lante e o corpo que escuta se estabelece de forma ambígua. 
assim, podemos inferir que mesmo quando não encontra 
quem fala, o corpo-ouvido comunica sua existência aos 
presentes ali, de forma afetuosa. mesmo em silêncio, sua 
comunicação impera em outro campo, ao estabelecer uma 
espécie de contato conosco. um aspecto de consciência de 
um corpo que absorve constantemente.
por vezes, sons se materializam visualmente, de forma a dar 
lugar diferentes percepções. com o trabalho Gesto Sonoro, 
C l a u d i a  T S  propõe a observação de um som que é 
tecido em silêncio. friccionando a fronteira entre arte visual e 
sonora, a artista registra um trajeto em linha a ser lido na for-
ma de uma instrução aberta, tal como uma trajeto sem iní-
cio ou fim. seu traçado nos dá a opção de observar como 
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linhas podem ser forma e enunciado, carregando sempre a 
particularidade de seus gestos. na sonoridade, me lembro 
do conceito de “tessitura”, como conjunto de possibilida-
des que determinada pessoa consegue alcançar, de forma 
natural e/ou intuitiva, ao utilizar seu instrumento.
operando na junção entre saberes práticos e inteligí-
veis, J a m i l e  R a t t e r , com seu Motim Lunar, propõe 
um lugar de ligação, através de um estudo da natureza 
terrestre e dos astros pela via da memória ancestral, nas 
palavras da artistas. na realização de um ritual, sugere 
atuar na concretude dos materiais como agentes de es-
truturação dessa ligação. ligação entre corpos, estabele-
cendo vínculos férteis. a cerimônia sensibiliza a fisicali-
dade do mundo, provocando contatos outros na ligação 
entre gestos e saberes. me pergunto como essas ações 
se fazem não apenas na forma de ver mas também na 
maneira de se ligar ao mundo.
suponho que nos habituamos a dissociar a construção 
de mundo com a invenção do sujeito que o habita. a re-
presentação mais científica de um mundo, na figura do 
globo terrestre, não daria conta de materializar alguns 
caminhos possíveis de se pensar essa construção e as 
relações que partiriam dali. ao tomar como matéria esse 
diálogo, R e b e c a  S o u z a  em seu  Mapa de si/Espe-
lho do mundo constrói uma observação que repercute 
sob os dois agentes. para além das linhas arbitrárias que 
delimitariam fronteiras, domínios e territórios, pode-
mos questionar o que constitui essas frações de mundo. 
aqui, observar como a linha entre sujeito e mundo se 

firma de forma constante no objeto não seria suficiente. portanto, partin-
do da investigação desses materiais que trocam de lugar entre sí, levando 
em conta não apenas o espaço social mas o contexto subjetivo como 
ponto de partida, podemos agir sobre esses fragmentos de espelho que 
se fazem conhecer como consciência sólida. nesse processo, ao mesmo 
passo em que o objeto detém o mundo em si, se projeta ao redor, percor-

rendo pedaços de pessoas e coisas que ali habitam.
através desses trajetos, se instalaram questões relaciona-
das à complexidade da trajetória de artista, que raras vezes 
existe de forma individual, linear e asséptica. com isso, 
cabe trazer ao debate também seus movimentos fugi-
dios e vertiginosos, refletindo sobre as formas de per-
correr nossos pormenores. sugerindo aos trajetos serem 
passos que coexistem, passos, por vezes, inegociáveis 
e necessários para percorrer distâncias. nesse caso, se 
movimentar seria impor uma sequência de movimen-
tos irreconciliáveis ao solo em que pisamos. 
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