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Há quase dois anos, em fevereiro de 2016,
escrevi um e-mail para Aline Besouro, Clara
Machado e Bianca Madruga. Eu as
convidava para um jogo-exposição, com
algumas regras estabelecidas por mim.
Cada uma das três deveria convidar uma
artista que eu não conhecia. Aline
convidou Inês Nin, Clara convidou Anais
Karenin, Bianca convidou Leticia Tandeta
Tartarotti. Essas novas integrantes de um
núcleo por vir, deveriam, por sua vez,
convidar artistas que elas mesmas não
conheciam, segundo critérios próprios. Com
isso chegaram Pedro Veneroso, Amanda
Rocha e Ana Hortides. Formamos assim um
grupo de dez, entre Rio de Janeiro, São
Paulo, Salvador e Belo Horizonte.

Primeiro ocupamos a casa: três dias de
imersão num apartamento vazio na Tijuca,
em junho de 2016, abrindo as portas para
os amigos numa espécie de laboratório.
Depois ocupamos a praça: expomos n'A
MESA, espaço autônomo no Morro da
Conceição, colocando os objetos à prova,
mais uma vez. Em seguida, em setembro
do ano passado, expomos no CCJF, no
centro do Rio. Agora, fechamos o projeto
nesse quarto e último desdobramento, no
Centro de Artes UFF, onde é possível ver
novos trabalhos e também um pouco do
que já foi exposto.

Se a princípio havia interesse em certa
descentralização curatorial, em busca de
uma suposta contingência, o que percebi (e
o que está para ser percebido também
nessa exposição) é que as escolhas
refletem afinidades poéticas e
aproximações. É o caso, por exemplo, da
delicadeza e fragilidade presentes na
maioria dos trabalhos, o interesse pelo
orgânico, pelo íntimo, pelas narrativas
pessoais, entre a casa e o acaso.

Ao longo do processo, fomos percebendo
também algum caráter performático no
grupo, uma vez que as relações foram
definindo um ritmo para os trabalhos,
sendo, em alguns momentos, mais
importantes que as obras em si. É como se
houvesse uma série de segredos
escondidos nestes objetos, alguns
compartilhados, outros velados, fazendo da
exposição apenas parte de uma dinâmica
mais recôndita.
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