
Enquanto escrevo esse texto, lembro dos meus anos de graduação, 
na Escola de Belas Artes, onde vi surgir a Revista Desvio, ainda em 
2016. Vivíamos – como vivemos agora ainda mais – tempos difíceis: 
a presidente Dilma Rousseff sofria um golpe político, assistíamos ao 
vice-presidente aceder ao seu cargo de forma inconstitucional e pre-
senciávamos as consequências do incêndio no edifício de nossa facul-
dade. Nossa biblioteca fora destruída, nossas salas queimadas e nossos 
ateliês interditados. Fomos realojados e fragmentados. 
 Foi nesse cenário que vimos a Desvio sendo criada como um 
lugar que poderíamos ocupar – uma ferramenta de espaço, diálogo, 
contato, exposição. Desde 2017, participei de três eventos promovidos 
pela Revista Desvio, com suas respectivas publicações e catálogos e 
integrei outras quatro publicações1. Em 2017 e 2018, o PEGA I e II (Pri-
meiro encontro de Graduações em Artes do Estado do Rio de Janeiro)2 
foram eventos notáveis entre os estudantes de graduação e pós-gradu-
ação no Rio de Janeiro. Ali pudemos conhecer os trabalhos dos artistas 
da nossa geração, saber o que estávamos pensando enquanto grupo 
universitário e entender que tínhamos um lugar afetivo de coletividade 
enquanto artistas e historiadores emergentes. O PEGA nos dava a pos-
sibilidade, principalmente, de expor sem medo ou desconfiança. Os re-
sultados foram panoramas importantes da produção dos quatro cursos 
de artes do Estado3. Até então, tínhamos poucas chances de expor, 
com aparato institucional, a produção conjunta estudantil – da parte da 
UFRJ, tínhamos a Bienal da EBA a cada dois anos e, mais tarde, o Ateliê 
Aberto promovido pelo curso de Artes Visuais/Escultura, mas ainda 
com restrição à própria universidade. 
 Para além de todas as funções de uma revista que promove arte 
contemporânea – em um momento de perseguição e boicote ao campo 
da arte – a Desvio exerce amparo fundamental aos jovens artistas do 
Rio de Janeiro. Palco para experimentarmos novos formatos de textos 
e trabalhos e colocarmos em perspectiva nossas produções: há de ha-
ver espaço para o pensamento fresco. 

MÔNICA COSTER, 24/04/2020.
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Faça você mesm_ (em coautoria com amauri), Revista Desvio, 
caderno especial, ed. 8, v. 5, n. 8; 
Onde o pensamento circula: entrevista com Mayana Re-
din, Revista Desvio, ed. 4, p. 23. Link: https://revistadesvio.
com/2018/05/12/edicao-4/; 
Página dupla Revista Desvio, ed. 4, p. 99 Link: https://revista-
desvio.com/2018/05/12/edicao-4/; 
Aqui, Matéria sobre exposição realizada no Centro Cultural LI-
GHT, 2018. Link: https://revistadesvio.com/2018/04/03/aqui/; 
Cartas ao meu desejo. Seminário Metodologias artísticas, 
Centro Municipal de Arte Helio Oiticica, Rio de Janeiro. Link: 
https://revistadesvioblog.files.wordpress.com/2019/07/monica- 
coster.pdf; 
Catálogo: I PEGA: https://revistadesvio.com/2017/11/11/edi-
cao-3/ II PEGA: https://revistadesvio.com/2019/06/01/edicao-
-especial-ii-pega/ 

As primeiras duas edições do PEGA aconteceram no Centro 
Municipal de Arte Helio Oiticica. Em 2019, tive o prazer de ver 
estudantes que cursaram a disciplina que ofereci no curso de 
graduação em Artes da UFF participarem como artistas e cura-
dores do III PEGA, que aconteceu no Centro Cultural Phábrika. 

Integravam o PEGA estudantes da UFRJ, UFF, UERJ e UFRRJ. 
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