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RESUMO 

Este ensaio pretende fazer uma breve análise de algumas séries de trabalhos do 
artista Paulo Gaiad, paulista radicado em Florianópolis há vinte anos. Seus 
trabalhos formam séries que problematizam, além de outras questões, memória 
e esquecimento, vazio e preenchimento. O movimento se encontra nas imagens, 
nos procedimentos e na técnica utilizada por Gaiad. Para auxiliar na leitura 
destes trabalhos foi lido o filósofo francês Gilles Deleuze em dois textos: A Lógica 
do sentido e Diferença e repetição. 
PALAVRAS-CHAVE: Paulo Gaiad; memória; esquecimento. 
 

ABSTRACT 
 

This paper intends to analyze some works of the artist Paulo Gaiad, paulista who 
lives in Forianópolis for twenty years. His works make series that problematize, 
besides other questions, memory and forgetting, emptiness and fulfilling. The 
movement is found in the images, procedures and technique used by Gaiad. To 
help in these works’ reading is used the French philosopher Gilles Deleuze in two 
texts: A Lógica do sentido and Diferença e repetição. 
KEYWORDS: Paulo Gaiad; memory; forgetting. 

 
 
 

Assim como a obra de arte pode ser um campo onde incidem todas as 

possibilidades e probabilidades, também pode ser um hipertexto, um lugar onde 

cabem portas e comportas. Onde incidem tempos e obras que não são desta 

temporalidade, onde cabem todas as portas. A obra de arte como acontecimento 

não conhece história, ultrapassa o tempo. É um bloco de sensações, de afectos e 

perceptos, que contém um mundo em si. Este conceito de acontecimento vem de 

Gilles Deleuze (2007), para quem o acontecimento está na produção de sentido, 

está no sujeito, diferente do historiador cronológico que vê o acontecimento 
                                                 
1 Mestranda regularmente matriculada no PPGAV-CEART, UDESC. Orientadora: Profa. Dra. Sandra 
Makowiecky. Bolsista Capes. 
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como um o fato, o que está fora. Por esta razão, pelas leituras de Deleuze é que 

se pode dizer que a obra de arte é acontecimento, e é nesta ordem que se 

encontram as séries de Paulo Gaiad. 

Este artista, nascido em São Paulo (1953) e radicado há vinte anos em 

Florianópolis,  tem um trabalho que pode ser encarado nesta clave, da obra 

como um acontecimento, como um conjunto de singularidades. Suas séries 

trabalham a memória, o tempo, a perda, a dor. Mas também falam da repetição, 

do movimento, espelhamento, imagens cambiantes onde a biografia do artista 

atravessa a obra, sem nunca ser mais importante que esta. Seus trabalhos estão 

em incessante movimento, seja pelo retorno das questões, que se repetem de 

diversas maneiras nos diferentes procedimentos, sejam pelas séries que estão em 

constante devir. Os problemas levantados pelo artista são recolocados em séries 

que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra, mas isso é a 

superfície, suas séries formam um conjunto, relacionadas umas às outras pelas 

questões propostas, pelas técnicas reinventadas e que não conhecem limites nem 

regras. O artista simplesmente inventa as suas, e as quebra de acordo com a 

conveniência. Seu jogo é o da memória que quer ser revelada e esquecida ao 

mesmo tempo, são as lembranças que Gaiad carrega consigo e traduz em 

imagens, uma obra que traz a História da Arte impregnada nela, mas não é 

através do catálogo que ela se localiza. O movimento está nos trabalhos deste 

artista, literal e conceitualmente, assim como os problemas se desdobram e 

persistem, série após série, também os trabalhos se transformam, através da 

ferrugem que consome aos poucos a matéria, através das convocatórias que 

mexem com as memórias de outras pessoas e trazem até o artista objetos e 

histórias que não são seus.  

Gaiad trabalha com pintura, colagem, texto, metal, papel. Usa o 

material como ferramenta, este não é o mais importante, a imagem é que fala, 

não a técnica. Um jogo de palavras e imagens que compõem um bloco de 

sensações. O ateliê deste artista, onde ele passa a maior parte do seu tempo, é 

um arsenal artístico e histórico que contém um relato biográfico, fragmentos da 

memória que se formam em imagens, um refúgio onde o artista remói suas 

memórias e a arte encontra espaço para se tornar matéria.  344
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O artista trabalha em séries, constrói seus trabalhos como que 

organizando um pensamento, cada trabalho é único e parte de um todo, cada 

trabalho é como uma experimentação que leva ao trabalho final, curiosamente a 

matriz, ou o resumo do todo, o trabalho que finaliza a série e que contém 

fragmentos de todos os outros experimentos, mas também a matriz que os 

originou, o pensamento organizado em imagem e palavra.  

Em uma série intitulada Páginas ao Vento – Escritos da Dor (1997) o 

artista desconstrói seus diários, escritos particulares que contém suas memórias, 

como que se desfazendo delas, mas as resgata, cola em lâminas de metal, 

interfere nestas páginas com aquarela, cria imagens, rabiscos, escritos (ver 

figura 1). No momento em que a aquarela e a cola entram em contato com o 

metal imediatamente a ferrugem começa a agir, fragilizando o trabalho e 

impedindo que as palavras continuem legíveis. As lâminas são perfuradas e um 

arame em forma de espiral monta o caderno (ver figura 2). Um total aproximado 

de duzentas páginas ao todo, montadas em diversos cadernos em três tamanhos. 

As páginas contêm a memória, mas esta não pode ser decifrada, somente 

percebida.  

Gaiad dá a ferramenta, mas não ensina a usá-la. Aquele que é tocado por 

seu trabalho, olhado de volta por ele, percebe ali a essência do artista, percebe 

que ali tem a chave para ler sua alma e seu trabalho, mas esta não é dada 

gratuitamente, exige entrega, entrega que está na ordem do empuxo, que 

acontece no lapso quando uma fenda se abre e permite a troca. Sem dúvida um 

trabalho denso, emocional, que apesar de sua solidez fala do efêmero, do que se 

acaba, da partida e da perda. A ferrugem vai acabar por consumir o trabalho, é 

preciso aproveitar enquanto ele está ali. É lembrança e apagamento, 

preenchimento e vazio.  
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Figuras 1 e 2 

 

 
Paulo Gaiad 

Páginas ao Vento – Escritos da dor (1997) 
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Na série Cicatrizes (1998) Gaiad corta e dobra folhas de papel, 

aproximadamente três mil e quinhentas folhas, monta pequenos blocos, 

encharca-os com água, os envolve com arame (ver figuras 3 e 4). Este quando em 

contato com o papel molhado enferruja e pinta o papel. Estes blocos são postos 

para secar, quando a secagem se completa o papel endurece, quase que 

empedrado, com as marcas da amarra do arame e da ferrugem – cicatrizes -, 

estes blocos são envolvidos por uma capa de metal, um chumbo mole que se 

molda em contato com o papel, formando pequenos cadernos que não podem ser 

lidos, nem folheados, que trabalham com paradoxos. Segundo Deleuze:  

 

a força dos paradoxos reside em que eles não são contraditórios, 
mas nos fazem assistir à gênese da contradição. O princípio de 
contradição se aplica ao real e ao possível, mas não ao impossível 
do qual deriva, isto é, aos paradoxos ou antes ao que 
representam os paradoxos (2007: 77).  

 

O papel neste trabalho é o elemento duro e o metal é maleável, o 

caderno é para ser visto em suas amarras, bloco de sensações, e as cicatrizes 

estão nas imagens deixadas pelo vestígio do arame, e não nas histórias contadas 

em diário, a cicatriz está exposta na medida em que as ataduras são retiradas – o 

metal que envolve os blocos é como atadura, que encobre para acelerar a cura 

(ver figuras 5 e 6). Não existe cura, só existe superação e seguir em frente, para 

uma nova série, um novo trabalho. São ressignificações da memória.  
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Figuras 3 e 4 

 

 
Paulo Gaiad 

Cicatrizes (1998) 
 

Nesta série o artista explora a repetição no procedimento, o dobrar, 

cortar e montar incessantemente faz parte do processo onde o tempo da fatura é 
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o tempo em que a memória e reestruturada para se tornar obra, imagem. É na 

repetição que o pensamento do artista se estrutura e se transforma em obra. É 

no paradoxo que sua obra adquire potência e poesia. “De tal forma que a 

potência do paradoxo não consiste absolutamente em seguir a outra direção, mas 

em mostrar que o sentido toma sempre os dois sentidos ao mesmo tempo, as 

duas direções ao mesmo tempo” (DELEUZE, 2007:79). Isto só é possível na arte, 

onde o possível e o impossível, o provável e o improvável encontram espaço e 

coexistem, poeticamente. 

Paulo Gaiad trabalha com revestimentos, camadas, lâminas que se 

sobrepõem e formam um conjunto, um bloco. Por cima rasga, perfura, rabisca, 

cria vácuos, vazios, buracos. Sobreposição de lembranças, pensamentos; rasgos 

que trabalham a perda, o fracasso, a dor. É neste processo de interferência na 

imagem que as lembranças se tornam indecifráveis ao espectador, mas com o 

gesto se fazem mais presentes. Suas séries contam uma história, cada qual com 

suas singularidades, cada uma relacionada à outra, formando o conjunto de uma 

obra, mostrando o retorno do procedimento, o sintoma que não passa 

despercebido, que retorna, sempre diferente, sempre pontual. 

Citando Deleuze sobre as singularidades presentes nas séries, o autor 

explica: “De uma para a outra, certos pontos singulares desaparecem ou se 

desdobram, ou mudam de natureza e de função” (2007:56). As dobras e 

mudanças enfatizam o retorno, a repetição, a diferença. “A diferença é esse 

estado de determinação como distinção unilateral” (DELEUZE, 2006:55). A 

diferença para este autor se encontra no desvio, no intervalo entre repetições, 

aquilo que destoa, mas que só pode acontecer na repetição, é aí que a diferença 

encontra um campo para construir sentido, um campo de manifestação. “Que a 

diferença seja literalmente “inexplicável”, não há por que se espantar com isto. 

A diferença se explica, mas ela tende a anular-se no sistema em que se explica. 

[...] Para ela, explicar-se é anular-se, conjurar a desigualdade que a constitui” 

(DELEUZE, 2006:321). A diferença se encontra na ordem da semelhança extra-

sensível, no sentido perceptivo do sujeito. 
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Figura 5  

 
 

Paulo Gaiad 
Cicatrizes (1998) 
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Figura 6 
 

 
 

Detalhe 

 

Nas séries de Gaiad percebe-se a diferença no procedimento - colagem, 

pintura, montagem, fotografia – e na maneira como aparecem os problemas que 

o artista levanta – o tempo, a memória, a troca - mas é na repetição destes 

recursos que se encontra a chave para ler seu trabalho, suas questões retornam 

em cada série, sempre com diferenças que permitem conectar todas elas e fazer 

de sua obra um conjunto, coerente e denso. Os rabiscos que trazem à tona o 

menino; os rasgos que evidenciam o vazio, a perda; as sobreposições que trazem 

o peso da lembrança que quer ser apagada, substituída.  

 

As metamorfoses ou redistribuições de singularidades formam 
uma história; cada combinação, cada repartição é um 
acontecimento; mas a instância paradoxal é o Acontecimento no 
qual todos os acontecimentos se comunicam e se distribuem, o 
Único acontecimento de que todos os outros não passam de 
fragmentos e farrapos (DELEUZE, 2007:59).  

 

Este artista carrega sua história em cada trabalho, mesmo nas séries em 

que fala do outro, e não de si, sua história está ali, no procedimento, no trato da 351
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matéria, na raiz do problema proposto. Na série Receptáculos da Memória (2002) 

Gaiad faz uma convocatória por e-mail a certo número de pessoas de sua lista, 

pede que lhe enviem algo que seja um fragmento de sua história, uma 

recordação, com este objeto será construído o trabalho, cada lembrança um 

trabalho, no todo, a série. Em troca, o artista enviará uma placa de metal com 

fragmentos de cartas trocadas com a mãe (ver figura 7), estes pedaços são 

colados nas placas e sofrem a interferência do artista, onde mais uma vez a 

ferrugem entra em cena, os rabiscos, os rasgos, fazendo com que as cartas sejam 

indecifráveis, mas deixando entrever palavras, a força da linguagem como 

imagem. Um paradoxo entre lembrança e esquecimento, onde a carta está 

presente, mas seu conteúdo se torna um segredo.  

Recebidos os objetos, Gaiad constrói caixas de metal com um vidro por 

cima protegendo o interior, onde coloca as lembranças, como se estivessem 

expostos em vitrines, mas não são para serem exibidos, são caixas mais como 

cofres, caixas de jóias, que protegem e guardam (ver figuras 8 e 9). O metal 

como a força que tenta reter o momento, o tempo que escapa, a memória. 

Objetos especiais e caros aos seus donos: a colher infantil que servia para dosar 

os remédios, o chapéu do pai recém-falecido, bolinhas de gude do menino 

tornado homem, o livro de histórias que evoca lembranças da infância que há 

muito já se foi, o travesseiro que usava quando era ainda um bebê, macarrão e 

temperos que trazem de volta a lembrança da comida da mãe. Um trabalho que 

demandou confiança em ambos os lados, artista e convidados, uma troca de 

confidências que pressupõe uma intimidade que não se consolida. A série se 

torna um arsenal de memórias, tesouros que trazem um tempo que só vive na 

lembrança daquele que conhece, mas que evoca a memória do outro. O 

espectador neste trabalho entra com suas próprias memórias, não importando 

que não seja a sua colher ou o seu travesseiro, são todas as colheres e 

travesseiros de bebês que estão ali guardadas, são todos os aromas de infância 

que se encontram no macarrão exposto, são todos os pais guardados na 

lembrança. O desejo de lembrar e tornar imagem à memória. 
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Figura 7 

 
Paulo Gaiad 

Carta montada 
 

Uma coleção que diz respeito a quem constrói e a quem assiste. Sentidos 

e lembranças partilhados que trazem à tona um problema da história da arte, o 

tempo imortalizado na obra, a biografia que atravessa, mas não se impõe, produz 

sentido. “O sentido não é nunca princípio ou origem, ele é produzido. Ele não é 

algo a ser descoberto, restaurado ou re-empregado, mas algo a produzir por meio 

de maquinações” (DELEUZE, 2007:74). 

Estas séries foram escolhidas pelos problemas que elas levantam, mas 

também por sua forma, pelo resultado matérico, pela potência da imagem da 

obra. A poesia tornada imagem, a memória revestida de esquecimento, o tempo 

encapsulado no metal que se esvai aos poucos. A poética deste artista sensibiliza 

o olhar e cria um vácuo, onde obra e espectador se contaminam, e dali não se sai 

mais o mesmo.  
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Figura 8 

 
Paulo Gaiad 

Receptáculo da memória de Guto Lacaz 
 

 

 

 

Figura 9 

  
Paulo Gaiad 

Receptáculo da memória de Bianka Tomie 
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