


Ao encontrar alguém, é comum um diálogo ser iniciado com olá e

logo depois a pergunta de como a pessoa está. Mais comum ainda é

responder que sim ou que não. A pressa dos dias ou mesmo a forma

corriqueira com que a pergunta é feita por vezes não nos deixa

responder de forma sincera como de fato estamos.

Os sentimentos no ano de 2020, contudo, não são possíveis de

reduzir a um sim ou a um não. Em maior ou menor grau, todos

sentimos as mudanças no mundo decorrentes da pandemia

ocasionada pela COVID-19, seja no isolamento, em mudanças no

corpo, em perdas de pessoas próximas, ao ouvir as notícias dos

jornais ou na angústia de aguardar por um fim desta nova realidade.

São sentimentos intensos que ultrapassam o formalismo de

conversas corriqueiras.

Desse modo, fotografia e texto são aqui utilizados como forma de

expressar os sentimentos que cada um dos participantes tem

carregado dentro de si, ao refletirem sobre este ano que se finda.

São desabafos visuais de quem se viu em dias e realidades

totalmente fora de expectativas.

É feito, então, o movimento de pensar sobre este ano que está

quase terminando e, também, projetar sobre o próximo que se

aproxima. Pois, mesmo com os machucados que carregamos,

estamos aqui.

E assim seguimos.

Mauricio Igor
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