
Por via das dúvidas, o desvio.

O título do 2º Encontro de Pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação 
em Artes do Estado do Rio de Janeiro e sua exposição Pelas Vias da Dúvida 
tem uma razão de ser.  Como o próprio nome indica, trata-se da organização de 
obras e trabalhos distintos entre si e cuja única característica compartilhada é o 
vínculo institucional a um programa de pós-graduação em artes. Assim sendo, 
como criar um percurso particular entre obras?
A proposta envolveu três curadores e três percursos propostos para um espaço 
expositivo reduzido e coletivo. O entendimento dessa própria natureza do Encon-
tro, da reunião de diversos, de suas intersecções e divergências, apontou para 
uma via da curadoria a partir do oposto dos denominadores comuns: o desvio.
O desvio trata de alterar usos programados, quebrar lógicas de funcionalida-
de, construir significados a partir daquilo que se difere. Pensando tanto no seu 
sentido amplo quanto no conceito situacionista que ele é e que nos diz que 
“emprega-se na abreviação da seguinte fórmula: desvio dos elementos estéticos 
pré-fabricados. Integração de produções artísticas atuais ou antigas numa com-
posição superior do meio ambiente” , este percurso foi traçado. 
Os desvios operam no campo conceitual de diversas maneiras. Projeto Ioiô utili-
za recortes de imagens de satélites retirados do Google Maps para deslocar os 
locus de produção de saber acadêmico sobre artes no Rio de Janeiro. Operando 
com uma contradição, realiza desvios para nos localizar dentro da cidade. A tra-
dução visual da ideia situacionista per se, com a modificação de elementos pré-
estabelecidos com fins de subversão da lógica primeiramente pensada aparece 
em ANGLO-SAxôNiCO-LATiNO-TUPiNiqUiM, com a utilização de uma placa de 
trânsito e de um jogo de palavras que não querem direcionar o espectador, e 
sim abrir as possibilidades de reflexão sobre a apropriação da língua tupi e o 
fim da sua existência (“Anymore”). Há de se considerar ainda os trabalhos que 
trazem elementos desviados do mundo e que criam diversas novas naturezas: 
os trabalhos I left my soul there, Percepções 01, Bach/Bártok e Campos de Si-
lêncio: fragmentos de uma ilha operam com isso. Outros querem construir novas 
paisagens, subvertendo a ordem que esperamos delas. Das erosões: máquina I 
cria um micro processo geomorfológico na galeria. Continuidade busca um eixo 
de rotação impossível de se realizar para a paisagem que ela mesma nos apre-
senta. Há ainda os desvios de suportes para a realização dos trabalhos, como 
em Pause e em Para Dora e Olinda, aqueles postais que lhe prometi e Instalação 
Sede Santos, que permite que qualquer um seja santificado, modificando todo o 
entendimento prévio que se possa fazer da palavra. Por fim, Faça seu caminho 
traduz o espírito da exposição: escolha entre uma ou dentre todas as vias possí-
veis de percurso e faça a sua própria. Desvie-se.
Fica o convite: percorra e entrelace as vias à sua própria. Para utilizar outra ideia 
situacionista, pratique a deriva entre os trabalhos. Misture-se à multiplicidade 
oferecida e perceba parte da produção artística vinculada às Universidades par-
ticipantes do Encontro e da exposição.  E, de preferência, saia daqui sem certe-
zas absolutas sobre o que viu. 

Carla Hermann 
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Vias da Dúvida

Selecionar dentre tantos inscritos aqueles que estariam representando a recente 
produção contemporânea em arte dos programas de pós-graduação dessa cida-
de, foi um desafio. O que acredito ter tranquilizado os corações dos curadores foi 
a corajosa proposição da mostra muito bem sintetizada no título: Vias da Dúvida. 
Com isso, podemos trabalhar sem o peso da arrogância das certezas, sem a pre-
ocupação de ter que determinar uma obra superior a outra, podemos mergulhar 
na seleção assumindo nossos medos e dúvidas com os caminhos ou vias, que 
a arte tenta trilhar hoje. Caminhos esses ainda bem obscuros, perguntas sem 
respostas ou perguntas ainda com problemas de formulação.

O que veremos nessas vias cheias de cruzamentos e intercessões, é uma ten-
tativa de iniciar um diálogo com o visitante, quase um pedido de ajuda para que 
aquele que esteja apreciando a mostra venha contribuir auxiliando e expandindo 
a discussão daquilo que está sendo produzido hoje. Temos artistas pensadores 
que estão bastante preocupados com nosso tempo e focados em suas produ-
ções, mas por serem artistas envolvidos com um pensamento e reflexão com 
grande aproximação da Academia, não assumem posições deterministas.  Na 
verdade, eles aqui reafirmam o conflito que o artista contemporâneo vive, que é 
continuar envolto numa produção muito próxima a um voo cego, tentando tatear 
aquilo que se pretende apresentar como a questão divisora de águas da contem-
poraneidade. Essa cegueira na verdade não os congela, pelo contrário, serve 
como grande empuxo que os desloca do afogamento trazendo-os a superfície.  
Oxalá não lhes faltem oxigênio nunca.

Entrem para apreciar os trabalhos selecionados, criem suas próprias vias, des-
respeitem as vias dos curadores, embaralhem tudo, aqui ninguém tem respostas, 
vocês certamente esbarrarão em trabalhos que vão provocar mais incertezas, 
vão lhes trazer mais questionamentos, e que sem a sua participação e auxilio, 
continuarão incompletas. Venham nos ajudar a todos trazendo mais dúvidas!

Marco Antônio Portela

Selecionar artistas dos Programas de Pós-Graduação em Arte dessa cidade, 
uma amostragem vasta, perfilando inúmeros pesquisadores/artistas, e para 
essa tarefa são chamados três curadores, todos com uma história acadêmica 
em Instituições de pesquisa dessa cidade do Rio de Janeiro. Tarefa grandiosa, 
laboriosa, e complexa. Como fazer para harmonizar as escolhas? Como tra-
çar sequer uma congruência e distinção de pensamento e reflexão com esse 
universo diversificado tanto de artistas quanto de curadores? Partindo desse 
panorama aparentemente incontrolável, viemos propor um trabalho expandido 
de reflexão artística e curatorial, uma Mostra que engloba três distintas (ou 
não) possibilidades, mais perguntas que respostas, verdadeiras vias da dúvi-
da. Vias essas que se esbarram, cruzam, traçam trajetos abrindo diálogos, ou 
negando, fazendo com o espaço expositivo um mapeamento impreciso mas 
divertido, poderoso e analítico daquilo que esta sendo produzindo por esses 
artistas que estão representando não só a si e aos seus devaneios, mas tam-
bém as linhas poéticas e reflexivas das instituições a que pertencem.

A montagem aqui exposta não tem a pretensão de propor algo realmente novo 
e surpreendente. Na verdade, o que veremos é a construção de pensamentos, 
fragmentos, que agrupados nos dão uma ideia dos caminhos que essa produ-
ção está procurando atingir. Esses artistas estão aqui corajosamente expondo 
suas pesquisas, muitas ainda em processo, tentando com seu trabalho expan-
dir a discussão sobre o que faz e o que significa ser artista hoje. O generoso 
processo curatorial que permitiu três olhares diferentes para essa produção, 
acaba por colocar o visitante dentro de vias cercadas de curvas, guinadas, 
cornes, confundindo mais que explicando, pois em um mesmo espaço, essas 
visões críticas propostas pelos curadores se apresentam por vezes harmonio-
sas e por outras conflitantes. Uma oferta de arte e obras abertas, ausência de 
identidade, processos incompletos, e principalmente o direito a dúvida.

É sobre esse terreno pantanoso que essa mostra se apresenta.  Cuidado! 
Não confiem nas vias tortuosas propostas pelos curadores. Achem suas 
próprias vias, entradas e saídas. Lembrem-se que essa mostra antes de 
tudo é uma proposição aberta, que deseja propiciar ao visitante seu próprio 
ritmo e direcionamento.
                                                                                 
Greice Rosa


