
Fantasia: roteiro absolutamente positivo, que encena o positivo do desejo, que só conhece
positivos. (...) Fantasmativamente, não é contraditório querer viver só e querer viver junto.

Roland Barthes, Como Viver Junto

Mesmo Estando Separados é uma exposição apresentada pelo Ateliê397, com curadoria coletiva e que conta
com a participação de cerca de 50 artistas (em atuação individual ou coletiva) que trabalham a partir de
diversos territórios e lugares no mundo.

O título da mostra surge da canção homônima composta por Paulinho Sampagode e Valtinho Jota, mais
conhecida na voz de Leci Brandão. Originalmente, ela diz: “Querer bem, mesmo estando separados”.

Esta exposição é construída a partir do desejo de unir pessoas e trabalhos. Ela surge com uma chamada aberta
aos participantes do segundo semestre de 2022 do Clínica Geral, grupo do Ateliê397 para acompanhamento
de projetos e pesquisas, destinado a artistas contemporâneos, com encontros ocorridos a distância.

Nesse período, os artistas receberam indicações e leituras de suas obras, feitas por Alayde Alves, Érica Burini,
Kauê Garcia, Paola Ribeiro, Raphael Escobar, Tania Rivitti, Tiago Gualberto e Thais Rivitti. Também tiveram a
supervisão dos curadores convidados Bruna Fernanda, Caio Bonifácio, Glauce Santos e Lucas Goulart,
responsáveis pela formulação do edital que deu origem à exposição.

O texto que acompanhou a chamada aberta trouxe alguns excertos que visavam a suscitar a reflexão sobre a
condição do grupo, em perguntas como: “Como a arte pode ter em torno de si, no seu fundamento ou em sua
superfície, uma comunidade?”.

Comunidade real e operante: um certo grupo unido por uma causa ou por uma consequência — na luta por
direitos, pela falta constituinte da sociedade. Ou, num outro sentido, a comunidade dos solitários, ligados pela
experiência compartilhada de um elemento (um objeto, uma imagem, um texto) deixado num espaço-tempo e
acessado noutro.

Refletir sobre a comunidade, sua necessidade, seus impasses, sua conceitualização não se resume à ação
comunitária nem a uma política de denúncia que toma forma nas artes. Há uma dimensão no trabalho de arte
que estabelece uma comunidade também por meio de sua construção compartilhada de sentido, que cria um
agrupamento em torno daquilo.

Querer estar junto, estabelecer um espaço para o diálogo, para uma ou várias trocas. A abrangência do querer, a
despeito de estar separado. O desejo por eliminar a distância e afastar a solidão, em prol da construção de uma
comunidade real, imaginada ou virtual.

Como na citação que inicia este texto, o viver junto não carrega contradições quando é uma fantasia. Movida
pela fantasia, a curadoria desta mostra põe à prova a ideia de fazer conviver trabalhos que, em sua maior parte,
foram produzidos e concebidos para uma vida resguardada em sua integridade, mais ou menos solitária. Na
prática, a vida coletiva carrega contradições, evidentes nesta exposição, inclusive quando se trata da relação
(que está constantemente em vias de construção) entre estas linhas e as obras apresentadas, que por vezes
resistem ou colaboram com essa elaboração da comunidade.
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