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O processo criativo de Gabriela Machado está O processo criativo de Gabriela Machado está 
intimamente ligado à vivência prática do fazer, da intimamente ligado à vivência prática do fazer, da 
relação com os materiais, e com as linguagens relação com os materiais, e com as linguagens 
resultantes – desenho, gravura, pintura, escultura e resultantes – desenho, gravura, pintura, escultura e 
fotografia. A artista se mantém aberta à inclusão de fotografia. A artista se mantém aberta à inclusão de 
novos meios e ao aprendizado de técnicas, revendo seu novos meios e ao aprendizado de técnicas, revendo seu 
entorno tanto quanto o próprio trabalho, sem perder entorno tanto quanto o próprio trabalho, sem perder 
os fios condutores de suas pesquisas. Uma obra que os fios condutores de suas pesquisas. Uma obra que 
se completa pelo conjunto, desde a ação enérgica da se completa pelo conjunto, desde a ação enérgica da 
tinta no quadro, as formas densas com espírito casual e tinta no quadro, as formas densas com espírito casual e 
espontâneo das esculturas, até a delicadeza do registro espontâneo das esculturas, até a delicadeza do registro 
incansável do olhar fotográfico. incansável do olhar fotográfico. 

 “Um experimentalismo despretensioso, que exige uma  “Um experimentalismo despretensioso, que exige uma 
atitude de permanente disponibilidade, e ainda reservas atitude de permanente disponibilidade, e ainda reservas 
consideráveis de energia plástica, atravessa a obra de consideráveis de energia plástica, atravessa a obra de 
Gabriela Machado desde as suas perecíveis Gabriela Machado desde as suas perecíveis Pinturas de Pinturas de 
cafécafé até as recentes esculturas esdrúxulas. Inexistem  até as recentes esculturas esdrúxulas. Inexistem 
etapas ou estudos preparatórios porque inexiste etapas ou estudos preparatórios porque inexiste 
antevisão: de saída, a artista se envolve com técnicas antevisão: de saída, a artista se envolve com técnicas 
e materiais recalcitrantes em busca de formas que e materiais recalcitrantes em busca de formas que 
parecem resistir, a todo custo, a tomar forma. O frescor parecem resistir, a todo custo, a tomar forma. O frescor 
dessas descobertas, quase sempre solares, deriva, dessas descobertas, quase sempre solares, deriva, 
pois, de certa agonia. Só o empenho desmesurado e a pois, de certa agonia. Só o empenho desmesurado e a 
imponderável disciplina do improviso podem solucionar imponderável disciplina do improviso podem solucionar 
o dilema de cada súbito aparecimento.”o dilema de cada súbito aparecimento.”
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É UMA COLEÇÃO DE LIVROSÉ UMA COLEÇÃO DE LIVROS  
que documenta a obra de artistas que documenta a obra de artistas 
contemporâneos brasileiros atuantes desde contemporâneos brasileiros atuantes desde 
os anos 1980. Com nove edições publicadas, os anos 1980. Com nove edições publicadas, 
contempla a trajetória de Barrão, Eduardo contempla a trajetória de Barrão, Eduardo 
Frota, Fernanda Gomes, Gabriela Machado, Frota, Fernanda Gomes, Gabriela Machado, 
Livia Flores, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcos Livia Flores, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcos 
Chaves e Raul Mourão.Chaves e Raul Mourão.

Os volumes abordam com profundidade Os volumes abordam com profundidade 
as obras selecionadas. São edições as obras selecionadas. São edições 
bilíngues, ricamente ilustradas, com texto bilíngues, ricamente ilustradas, com texto 
crítico inédito, fortuna crítica, entrevista, crítico inédito, fortuna crítica, entrevista, 
cronologia e referências bibliográficas.cronologia e referências bibliográficas.

Com linguagem dinâmica e textos Com linguagem dinâmica e textos 
escritos por importantes pesquisadores, escritos por importantes pesquisadores, 
como Agnaldo Farias, Glória Ferreira, Moacir como Agnaldo Farias, Glória Ferreira, Moacir 
dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania Rivera, dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania Rivera, 
Paulo Venancio Filho, Felipe Scovino, entre Paulo Venancio Filho, Felipe Scovino, entre 
outros, ARTE BRA disponibiliza um rico outros, ARTE BRA disponibiliza um rico 
material de referência para profissionais, material de referência para profissionais, 
estudantes e leitores que desejam conhecer estudantes e leitores que desejam conhecer 
e se aprofundar nesse campo da produção e se aprofundar nesse campo da produção 
contemporânea.contemporânea.

A coleção é coordenada pelas historia-A coleção é coordenada pelas historia-
doras Luiza Mello e Marisa Mello, diretoras da doras Luiza Mello e Marisa Mello, diretoras da 
Automatica, produtora e editora que atua na Automatica, produtora e editora que atua na 
elaboração, produção, gestão, coordenação, elaboração, produção, gestão, coordenação, 
pesquisa, edição e consultoria de projetos pesquisa, edição e consultoria de projetos 
culturais, tais como exposições, publicações, culturais, tais como exposições, publicações, 
programas educativos e outras atividades programas educativos e outras atividades 
ligadas ao universo da arte contemporânea. ligadas ao universo da arte contemporânea. 

IS A COLLECTION OF BOOKSIS A COLLECTION OF BOOKS  that   that 
documents the output of contemporary documents the output of contemporary 
Brazilian artists working since the 1980s.Brazilian artists working since the 1980s.

In richly illustrated bilingual editions, the In richly illustrated bilingual editions, the 
selected works are investigated in depth, selected works are investigated in depth, 
each volume containing one previously each volume containing one previously 
unpublished critical work, reproductions of unpublished critical work, reproductions of 
past critical texts, an interview, a timeline, past critical texts, an interview, a timeline, 
and bibliographical references.and bibliographical references.

Using dynamic language, the books Using dynamic language, the books 
showcase texts by respected researchers, showcase texts by respected researchers, 
including Agnaldo Farias, Glória Ferreira, including Agnaldo Farias, Glória Ferreira, 
Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania 
Rivera, and Paulo Venancio Filho. The ARTE Rivera, and Paulo Venancio Filho. The ARTE 
BRA collection provides a rich reserve of BRA collection provides a rich reserve of 
reference material for professionals, reference material for professionals, 
students, and the general public to learn students, and the general public to learn 
about and deepen their knowledge of this about and deepen their knowledge of this 
field of contemporary art.field of contemporary art.

The collection is coordinated by art The collection is coordinated by art 
historians Luiza Mello and Marisa Mello, historians Luiza Mello and Marisa Mello, 
directors of Automatica, a production directors of Automatica, a production 
company and publishing house that designs, company and publishing house that designs, 
produces, manages, coordinates, research-produces, manages, coordinates, research-
es, publishes, and provides consultancy for es, publishes, and provides consultancy for 
cultural projects as diverse as exhibitions, cultural projects as diverse as exhibitions, 
publications, collections, educational publications, collections, educational 
projects, and other activities linked to the projects, and other activities linked to the 
realm of contemporary art. realm of contemporary art. 
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Com este volume sobre a artista Gabriela Machado, a cole-
ção ARTE BRA chega à sua nona edição. Foi um prazer 
investigar a trajetória de Gabriela e descobrir as motivações 
do seu fazer artístico. Sua obra é marcada pela experimen-
tação que se faz presente na diversificação de suportes e 
técnicas: pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, colagens 
e, recentemente, esculturas.

O texto inédito foi escrito pelo crítico e curador Ronaldo 
Brito, que acompanha o trabalho da artista há muitos anos. 
Ronaldo chama a atenção para a “imponderável disciplina 
do improviso” que potencializa a “visibilidade do mundo”, e 
que marca a obra da artista desde as primeiras pinturas até 
as recentes esculturas.

Os textos críticos reeditados foram escritos no contexto 
específico de exposições, mas são perfeitamente compre-
ensíveis se olhados em relação ao conjunto da obra. Em 
Vermelho, produzido em 2002 para a exposição no CCBB Rio, 
Paulo Venancio Filho discorre sobre os desenhos vermelhos 
em que a cor “consistente, carnal, excessiva, intensa, vee-
mente, invasiva” se agarra ao gesto de pintar, enfatizando-o 
e afirmando-o, em contraste com a insubstancial escultura 
de papel higiênico apresentada na rotunda, que se aproxima 
mais da leveza, discrição e imaterialidade.

Alberto Tassinari, em texto escrito em 2006 para a expo-
sição individual Pinturas, na Galeria Virgílio, reconhece nos 
trabalhos uma abstração que não é pictórica, nem linear. O 
título, “Tinta ao alvo”, remete às pinturas e desenhos que 
miram uma espécie de alvo, entre o centro do quadro e as 
figuras arredondadas que seus trabalhos representam.  

LU I Z A  M E LLO  E  M A R I SA  S.  M E LLO

P 6-11
Vista do ateliê   
[VIEW OF STUDIO], 2015
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Com este volume, sobre a artista Gabriela 
Machado, a coleção ARTE BRA chega a sua 
nona edição. Foi um prazer mergulhar na  
trajetória de Gabriela e descobrir as motivações 
do seu fazer artístico. Sua obra é marcada 
pela experimentação que se faz presente 
na diversificação de suportes e técnicas: 
pinturas, gravuras, desenhos, fotografias, 
colagens e, recentemente,  esculturas.

O texto inédito foi escrito pelo crítico e 
curador Ronaldo Brito, que acompanha o trabalho 
da artista há muitos anos. Ronaldo chama a 
atenção para a “imponderável disciplina do 
improviso” que potencializa a “visibilidade do 
mundo”, e que marca a obra da artista desde as 
primeiras pinturas até as recentes esculturas.

Os textos críticos reeditados foram escritos 
no contexto específico de exposições, mas 
são perfeitamente compreensíveis se olhados 
em relação ao conjunto da obra. Em Vermelho, 
produzido em 2002 para a exposição no CCBB Rio, 
Paulo Venancio Filho, discorre sobre os desenhos 
vermelhos onde a cor “consistente, carnal, 
excessiva, intensa, veemente, invasiva” se agarra 
ao gesto de pintar, enfatizando-o e afirmando-o;  
em contraste com a insubstancial escultura de 
papel higiênico apresentada na rotunda, que se 
aproxima mais da leveza, discrição e imaterial.

Alberto Tassinari, em texto escrito em 
2006 para a exposição individual Pinturas, na 
Galeria Virgílio, reconhece nos trabalhos 
uma abstração que não é pictórica, nem 
linear. O título “Tinta ao alvo” remete às 
pinturas e desenhos que miram uma espécie 
de alvo, entre o centro do quadro e as figuras 
arredondadas que seus trabalhos representam.  

Para a exposição realizada no Centro 
Cultural São Paulo, em 2011, o historiador 
Frederico Coelho produziu o texto “Força Bruta” 
referindo-se a maneira pela qual a artista utiliza 
a cor em sua “plena potência física e poética”. 
Gabriela se apropria do ritmo, comum a dos dois 
mundos onde ela procura sua fonte, o das artes 

visuais e o da música. Para ele, “há nesses trabalhos 
e na obra de Gabriela Machado uma alegria incontida 
de braços dados a uma fruição contemplativa” .

O caderno da artista apresenta colagens 
produzidas entre o final de 2015 e o inicio de 
2016, construídas com recortes de jornais 
e em seguida pintadas pela artista.

A entrevista foi realizada no ateliê da artista 
com a presença de Frederico Coelho, do músico 
Aleh Ferreira, e do crítico de arte português Jorge 
Espinho. Nela, Gabriela fala sobre suas referências, 
oriundas de diversos campos das artes, que 
mobilizam corpo, mente e intelecto em torno do 
fazer artístico. A artista incorpora espontaneidade e 
expressividade, e ao mesmo tempo, estabelece uma 
relação crítica e interessada pela história da arte. 

A cronologia, organizada por Julia Pombo, 
contribuí para a compreensão do desenvolvimento 
do fazer artístico de Gabriela, arquiteta de formação 
e frequentadora de cursos na Escola de Artes 
Visuais do Parque durante a década de 1980. Desde 
o final desta década até os dias de hoje, a artista 
realiza exposições individuais e coletivas, bem 
como viagens, residências artísticas, prêmios e 
projetos, em diferentes instituições culturais.

Convidamos nossos leitores a apreciar 
os trabalhos e as reflexões aqui presentes. 

INTRODUCTION
LUIZA MELLO E MARISA S. MELLO

Para a exposição realizada no Centro Cultural São Paulo, 
em 2011, o historiador Frederico Coelho produziu o texto 

“Força bruta”, referindo-se à maneira como a artista utiliza a 
cor em sua “plena potência física e poética”. Gabriela se apro-
pria do ritmo, comum a dois dos mundos onde ela procura sua 
fonte, o das artes visuais e o da música. Para Frederico, “há 
nesses trabalhos e na obra de Gabriela Machado uma alegria 
incontida de braços dados a uma fruição contemplativa”.

Jorge Espinho usa a expressão “olhar viajante”, da pró-
pria Gabriela, para definir a liberdade com que ela transita 
entre os meios, demonstrando um olhar múltiplo, que recua 
ao que a artista já vinha fazendo e avança a cada novo traba-
lho, em direção ao futuro.

O caderno da artista apresenta colagens produzidas entre 
o final de 2015 e o início de 2016, construídas com recortes de 
jornais e em seguida pintadas pela artista.

A entrevista foi realizada no ateliê da artista com a pre-
sença de Frederico Coelho, do músico Aleh Ferreira e do 
crítico de arte português Jorge Espinho. Nela, Gabriela fala 
sobre suas referências, oriundas de diversos campos das 
artes, que mobilizam corpo, mente e intelecto em torno do 
fazer artístico. A artista incorpora espontaneidade e expres-
sividade, e ao mesmo tempo estabelece uma relação crítica e 
interessada pela história da arte. 

A cronologia, organizada por Julia Pombo contribui para 
a compreensão do desenvolvimento do fazer artístico de 
Gabriela, arquiteta de formação e frequentadora de cursos na 
Escola de Artes Visuais do Parque Lage durante a década de 
1980. Desde o final desta década até os dias de hoje, a artista 
realiza exposições individuais e coletivas, bem como via-
gens, residências artísticas, prêmios e projetos, em diferentes 
instituições culturais. Por fim, a bibliografia recupera textos e 
vídeos produzidos por Gabriela ou sobre o trabalho dela.

Feitas as apresentações, convidamos nossos leitores a 
apreciar os trabalhos e reflexões aqui presentes.
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PINTURAS  
VOLÚVEIS,  
ESCULTURAS  
VORAZES

Há um tipo de artista que passa a vida procurando ver 
o mundo, de novo, pela primeira vez; para quem fazer 
arte será sempre reaprender a fazê-la. Ele começa 
por aceitar, e até celebrar, a contingência. O que vem 
a encontrar pelas ruas e museus, em acasos significa-
tivos, torna-se a matéria viva de sua arte. Mas cabe a 
ele, e só a ele, vitalizá-la. A graça dessa fluência topoló-
gica entre vida e arte, entre ser e fazer, não é concedida 
à toa – é preciso laborar, persistir, merecer-se eleito. 

Um experimentalismo despretensioso, que pressupõe 
uma atitude de permanente disponibilidade, e ainda reser-
vas consideráveis de energia plástica, atravessa a obra de 
Gabriela Machado desde as suas perecíveis Pinturas de 
Café (final dos anos 1980) até as recentes esculturas esd-
rúxulas. Inexistem etapas ou estudos preparatórios porque 
inexiste antevisão: de saída, a artista se envolve com téc-
nicas e materiais recalcitrantes em busca de formas que 
parecem resistir, a todo custo, a tomar Forma. O frescor 
dessas descobertas, quase sempre solares, deriva, pois, 
de certa agonia. Só o empenho desmesurado, a imponde-
rável disciplina do improviso, podem solucionar o dilema 
de cada súbito aparecimento. Descobertas só se reconhe-
cem como tais quando as coisas, afinal, se descobrem.

Sob o fascínio de Giorgio Morandi, tão caro a suces-
sivas gerações de artistas modernos brasileiros, Gabriela 
Machado realizou nos anos 1990 uma série importante de 
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grandes desenhos. Reaparece aí uma das questões recor-
rentes da modernidade plástica brasileira: como deixar para 
trás nosso proverbial intimismo, fruto evidente das condições 
privadas do exercício da arte no Brasil? Ao ganhar escala, 
demandar presença ostensiva, esses desenhos forçavam o 
corpo da artista a movimentos francos e dessublimados. Em 
seus momentos de rearticulação, ressurge sintomaticamente 
na obra o desafio da escala – tudo indica que a artista tenha 
que atuar, e até se perder, dentro do trabalho para que este 
encontre o seu rumo necessariamente imprevisível. Justo 
porque nasce de uma percepção nervosa, que encantou 
e excitou a retina da artista, o quadro deve se expandir e 
transfigurar-se até o limite do inverossímil. A histórica libe-
ração visual impressionista continua a deter aqui valor de 
princípio. Agora, contudo, “impressiona” o corpo inteiro, 
adquire força motora, dimensão comportamental. Na qua-
lidade de arte contemporânea, cada tentativa de pintura 
enfrenta o teste de nos convencer da potência cognitiva e 
imaginativa das aparências materiais em um planeta lite-
ralmente hipnotizado pelo virtual. Em tais circunstâncias, 
mesmo supondo um espectador avisado, ou o quadro des-
perta o olhar, urgente, intrigante, ou passa despercebido.

A meu ver, o trabalho de Jorge Guinle ao longo dos 
anos 1980 reativou nosso campo pictórico, repôs em con-
dições contemporâneas a pergunta pela pintura. Pergunta 
que, é óbvio, ultrapassa em larga medida sua produção 
precoce e cruelmente interrompida. Gabriela Machado, 
entre outros, agradeceu o incentivo. Não que se debruçasse 
sobre as telas de Jorge Guinle, girasse em sua órbita; de 
fato, elas deixaram apenas rastros aqui e ali. Mas o exem-
plo de uma prática tão culta, livre e desinibida reautorizou 
uma aventura contemporânea de pintura. E, se pretendia 
dar sequência à tradição moderna investigativa, no caso 
específico da iniciante Gabriela Machado, essa pergunta 
renovada pela pintura haveria de interrogar a sua origem: 
o fenômeno da visualidade pura. A pronta reação ao estí-
mulo óptico, após tantos anos, segue fator intrínseco ao 
trabalho. A tal ponto que a própria construção do quadro 
se confunde com o quanto de intensidade luminosa que é 
capaz de emitir. Cumpre assim sua obrigação precípua: 
potencializar a visibilidade do mundo. Repete-se a eterna 

There is a kind of artist who spends their 
life yearning to see the world anew, for 
the first time; for whom producing art 
will always be about relearning to do 
so. They start by accepting, and even 
celebrating, chance. What they may 
encounter in streets and museums, by 
fortuitous accidents, becomes the raw 
material of their art. But it is up to them, 
and only them, to infuse it with life. The 
charm of this topological flow between 
life and art, between being and doing, is 
not conferred by accident - it is necessary 
to strive, persist and merit selection. 

An unpretentious experimentalism, 
which requires an attitude of permanent 
availability, and also considerable 
reserves of plastic energy, runs through 
the work of Gabriela Machado from 
her perishable Coffee paintings to the 
recent bizarre sculptures. There are no 
preparatory stages or studies because 
there is no preview: from the off, the artist 
is involved with techniques and difficult 
material in search of forms which appear 
to refuse to take shape, at any cost.

The freshness of these discoveries, 
which are almost always solar, thus 
derives from a kind of suffering. Only 
the extreme effort and inconceivable 
discipline of improvisation can solve the 
dilemma of each sudden appearance. 
Discoveries are only recognized as such 
when the things are ultimately uncovered.

With her fascination for Giorgio 
Morandi, who was so important to 
successive generations of modern 
Brazilian artists, Gabriela Machado 
executed an important series of 
large-scale paintings in the 1990s. 
One of the recurring questions of our 
Brazilian plastic modernity resurfaces 
here: how to shed our proverbial 

'intimism', the obvious product of the 
deprived conditions of the pursuit of 
art in Brazil? In acquiring scale and 
requiring an ostensible presence, 
these designs force the body of the 
artist into frank and de-sublimated 
movements. With their rearticulated 
movements, the challenge of scale 
resurfaces symptomatically in the work  - 
everything suggests that the artist must 
act, until she loses herself, within the 
work, so that it achieves its necessarily 
unforeseeable destiny. Precisely because 
it is borne of a keen perception, which 
enchanted and excited the artist's 
retina, the painting must expand 
and be transfigured until it reaches 
the limits of the improbable. Historic 
impressionist visual liberation continues 
to possess value here, in principle. Now, 
however, the whole body "impresses", 
acquiring motor force and behavioural 
dimensions. With contemporary 
art, every attempt at painting faces 
the challenge of convincing us 
of the cognitive and imaginative 
power of material appearances on 
a planet literally hypnotized by the 
virtual. In such conditions, even in 
the case of an informed viewer, either 
the painting stimulates a burning, 
curious gaze, or it goes unnoticed. 

In my view, the work of Jorge Guinle 
throughout the 1980s reinvigorated 
our pictorial field, restating in a 
contemporary manner the question 
of painting. A question which 
clearly goes far beyond its tragically 
interrupted production. Gabriela 
Machado, among others, was grateful 
for the encouragement. It's not that she 
genuflected before the canvasses of 
Jorge Guinle and orbited around him: 
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exigência da metafísica ocidental: salvar as aparências. Só 
que aqui ela consuma algo muito diverso da manobra ori-
ginal platônica – as aparências, no final das contas, apenas 
participavam das essências. Dispensemos, por insignifi-
cância, o uso corrente da expressão degradada em regra 
de ouro da hipocrisia. Salvar poeticamente as aparên-
cias significa dignificar o elemento comum do Mundo da 
Vida, atender com gosto a seus impulsos e provocações. 

Aparências fugazes fazem parte do metabolismo 
incessante da vida, enervam a textura do mundo, incitam 
o exercício de uma lógica da incerteza. Não são, de modo 
algum, imagens, muito menos representações. Logo que 
as sedutoras Manchas Vermelhas (1999-2002), por exem-
plo, pacificam-se, ameaçam virar signos prestigiosos de 
autoria, acabam sumariamente descartadas. Uma fácil 
leitura pública congelou sua forma inquieta em belas ima-
gens. O tempo se encarregará, acredito, de ressuscitá-las. 
Saudável regime de higiene estética – esta artista, pelo 
menos, quer espantar para bem longe sua sombra. Pinta 
no presente, sob o apelo irresistível do futuro. Buquês e 
vasos de f lores vão assim se transfigurando em forma-
ções pictóricas meio assustadoras, estapafúrdias, prestes 
a sair da tela e perturbar a paz doméstica. Esta é a melhor 
Gabriela, sem dúvida alguma. Aquela que consegue 
implodir a composição, desacatar o senso de equilíbrio 
e proporção. O estranho e um tanto inexplicável é que, 
apesar de tudo, essas telas se revelem atraentes, irra-
diem certa beleza contrária, mas cativante. Em parte, é 
certo, pelo ardor com que foram pintadas. Quem sabe 
transmitam a sensação de felicidade ética própria às coi-
sas íntegras, nas quais coincidem pensamento e ação. 

Todo e qualquer a priori resulta, portanto, anátema, para-
lisariam uma atividade compulsiva que desconhece (tem que 
desconhecer) seu alcance e sua medida. Sem relegá-los ao 
ostracismo – também eles são produzidos com afinco –, as 
pequenas telas, aquarelas e desenhos semifigurativos não 
chegam a transgredir seus motivos, guardam sua memória 
latente. Prefiro considerá-los pausas contemplativas, indis-
pensáveis ao trabalho para recuperar o fôlego antes de 
cada recomeço decisivo. Recomeçar, quer dizer, retomar o 
contato ansioso com o seu destino incompleto de artista. 

SÉRIE CASCAS
2007, óleo sobre tela 
[OIL ON CANVAS], 
233 x 198 cm
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A chamada imprevista e imperiosa para a escultura 
determinou outro recomeço radical da obra. À primeira 
vista, tudo nesse trato inédito com a argila e a cerâmica seria 
hostil, avesso ao temperamento volátil da artista. Há três ou 
quatro anos ela se esfalfa no aprendizado (e desaprendi-
zado) exigente dos rudimentos dessa técnica milenar que 
só faz contrariar a notória impaciência de seus gestos pictó-
ricos. O tempo de produção é mediado, lento e descontínuo, 
passa pelo forno, eventualmente culmina no molde de bronze. 
Sem mencionar as encrencas de praxe, rachaduras, estou-
ros e carbonizações. Para tentar dizê-lo, também eu, de uma 
só vez: a tarefa espinhosa (e prazerosa!) é conjurar tantas 
manobras díspares em uma única peça espontânea, rápida 
e casual. Manipulada à exaustão a argila, levar as peças 
ao forno, em seguida aplicar tinta à vontade e dispô-las em 
bases de madeira crua provisórias e intercambiáveis, enfim, 
toda uma soma de esforços que terminam quase em um objet 
trouvé surrealista, achados fortuitos, em ocasiões propícias, 
por aí afora. Lembram bibelôs kitsches em plena metamor-
fose de qualificação artística. Algumas talvez evoquem as 
pinceladas oleosas de De Kooning, que, por efeito de extro-
versão, saltaram ao espaço. A maioria parece mesmo a tinta 
volúvel de Gabriela Machado em processo acelerado de soli-
dificação. E, como insistem em crescer, as esculturas agora 
oscilam entre bolos de noiva e Medusas. Reiteram com isso 
o funcionamento típico do imaginário do trabalho, sempre 
ocupado em redimir a beleza caída dos objetos cotidianos, 
regenerar figuras e formas gastas pelos maus-tratos de um 
consumo desatento que ignora o mistério das aparências.

Seja lá o que forem, essas esculturas malucas atuali-
zam a vocação prospectiva do trabalho, agravam o seu tônus 
lírico. Elas se multiplicam, proliferam, invadem o ambiente 
no despropósito de acrescentar pura e simplesmente suas 
formações imaginárias à realidade convencional. Pouco 
importa o que possam sugerir, de início, ao nosso olhar 
condicionado. O importante é fazer e desfazer a sua experi-
ência, acompanhá-las em seu acidentado, ora divertido, ora 
sofrido vir-a-ser. Pelo visto, querem se propagar em está-
gio perene de transformação. Pulsões de vida repugnam 
o definitivo, sabem muito bem de quem ele é sinônimo.

indeed, his paintings only left traces 
here and there. But the example of such 
a cultish, free and uninhibited approach 
paved the way for a contemporary 
adventure in painting. And if the idea 
was to continue the autonomous, 
modern, investigative tradition, as in 
the specific case of Gabriela Machado, 
this question renewed by painting would 
have to recommence at its beginning: 
the phenomenon of pure visuality. The 
instinctive reaction to optical stimulus, 
after so many years, is an intrinsic factor 
in her work. To the extent that the very 
construction of the painting is bound 
up with how much luminous intensity it 
is capable of emitting. She thus fulfils 
her main objective: to re-empower 
the visibility of the world. The eternal 
requirement of western metaphysics 
is reiterated: to preserve appearances. 
However, here it concerns something 
very different to the original Platonic 
manoeuvre - appearances, ultimately, 
only form part of essences.  Due to its 
unimportance, we dispense with the 
current use of the expression reduced to 
the level of a golden rule of hypocritical 
morality. To preserve appearances, in 
the poetic sense, means to dignify a 
common and omnipresent element 
of the living world; to react, tastefully, 
to its stimuli and provocations. 

Fleeting appearances form part 
of the unceasing metabolism of life, 
stimulating the texture of the world, and 
exciting the use of a logic of uncertainty. 
They are not, in some sense, images, and 
much less so representations. As soon 
as the seductive Red daubs (1999-2002), 
for example, are pacified and threaten to 
become prestigious signs of authorship, 
they are summarily discarded.  A facile 
public reading conspired to freeze their 
uneasy form into beautiful images. The 
passing of time, I believe, will ensure 
their resurrection. With her healthy 
regime of aesthetic hygiene, this artist, 
at least, wants to frighten her shadow 
far away. She paints in the present under 

the irresistible influence of the future. 
Bouquets and vases of flowers are thus 
transfigured into bizarre, somewhat 
scary pictorial forms, ready to fly off 
the canvas and disturb the domestic 
peace. This is, without doubt, Gabriela 
at her best: The artist who is capable 
of imploding the composition, and 
disrespecting the sense of balance and 
proportion. The strange and somewhat 
inexplicable thing is that, despite all 
this, these canvasses are attractive, and 
radiate a certain unlikely, but welcome, 
beauty. This is partly due, of course, to 
the passion with which they were painted. 
Perhaps they convey the sense of ethical 
contentment possessed by whole things, 
where thought and action coincide. 

All and any a priori result is, 
thus, anathema, and would paralyse 
what is a compulsive activity which is 
ignorant (as it must be) of its extent 
and measure.  Without wanting to 
ostracise them - as they are also 
the product of dedication - the small 
canvasses, watercolours and semi-
figurative designs do not transgress their 
motives; their latent memory persists. I 
prefer to regard them as contemplative 
pauses, which are indispensable to 
the work, in restoring energy prior 
to each decisive recommencement - 
recommencement meaning to resume 
the impatient, painful contact with 
the artist's problematic destiny. 

The unforeseen and imperative call 
of sculpture requires another radical 
recommencement of the work. At first 
sight, everything in this unprecedented 
engagement with clay and ceramics 
is hostile and alien to the volatile 
temperament of the artist. Three or 
four years ago, she plunged into the 
demanding process of learning (or un-
learning) the rudiments of this ancient 
technique  which only seems to fly in the 
face of the notorious impatience of her 
pictorial gestures. The production time 
is measured, slow and discontinuous, 
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passing through the kiln, and eventually 
culminating in the bronze mould. Not to 
mention the problems of the practice 

-  the cracking, explosions and burning. To 
attempt to sum it up in a single phrase: 
the thorny (yet pleasurable!) challenge is 
to conjure as many disparate manoeuvres 
in a single piece, spontaneously, quickly 
and casually. Having manipulated 
the clay to exhaustion, the pieces are 
taken to the kiln, then the paint is freely 
applied and they are arranged on crude, 
provisional, interchangeable wooden 
bases. Finally, the sum of all these 
efforts culminates in an almost surrealist 
objets trouvé, fortuitous objects, found 
on propitious occasions, in the outside 
world. They recall kitsch bibelots in the 
midst of the metamorphosis of artistic 
training. Some perhaps evoke the oil 
brushstrokes of De Kooning, which, by 
the effect of extroversion, leap out into 
space. The majority of them seem like the 
voluble paint of Gabriela Machado in an 
accelerated process of solidification. And, 
as they insist on growing, the sculptures 
now oscillate between wedding cakes 

and Medusas. As such, they reiterate 
the typical function of the imaginary 
world of the work, always concerned with 
redeeming the fallen beauty of everyday 
objects, and regenerating figures and 
forms worn out by the mistreatment 
of inattentive consumption which 
ignores the mystery of appearances.

Whatever they are, these crazy 
sculptures update the prospective 
vocation of the work, and aggravate 
their lyrical impulse. They multiply, 
proliferate and invade the environment 
with the absurd intent of adding their 
imaginary forms to conventional reality. 
It matters little what they may initially 
suggest to our conditioned gaze. The 
important thing is to produce and 
reproduce their experience, to follow 
them in their eventful, sometimes 
amusing, sometimes troubling, process 
of coming-into-being. As far as we can 
see, they want to preserve themselves in 
the perennial phase of transformation. 
Life's urges reject the definitive; they 
well know with whom it is synonymous. 

SÉRIE VIBRATO, 2013  
Porcelana esmaltada 
[PORCELAIN ENAMELLED], 
13 x 7 x 8 cm
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VERMELHO 
(EM SUSPENSO)

Isolar uma ação de todo o resto, prender-se e entregar-se 
a ela – que não é nada para ninguém – e com ela estabele-
cer um vínculo irreprimível e constante, e desse fragmento 
fazer um absoluto disponível, mas sem qualquer sustentação, 
é isso que os desenhos de Gabriela Machado pretendem.

Neles encontramos uma gestualidade contida e extrema. 
Contida porque não se expande para além de um só gesto, 
e extrema porque coloca tudo neste gesto, ampliando-

-o ao máximo. Uma vez executado, nada pode ser retocado 
ou corrigido. Deve sua existência tal como surgiu.  

O que pode levar a buscar essa precisão na execução, a 
insistência num momento que se fecha nele mesmo sem conti-
nuidade? Seria o caso de uma interrupção “primitiva” no fluxo 
da vida contemporânea tão instrumentalizada e que exige a 
construção de um fenômeno artificial, que, por assim dizer, 
desmaterializa a presença tradicional do modelo. Pois esses 
desenhos se referem a um “modelo” que é literalmente cons-
truído espacialmente; tiras de papel higiênico penduradas 
no espaço. Diferentemente do procedimento tradicional de 
ateliê, que colocava o pintor diante do modelo durante horas, 
dias, meses, e que fazia as maçãs apodrecerem no caso de 
Cézanne, tudo aqui se consome em poucos segundos, nada 
mais. Para que esta pressão? Para que se livrar assim tão 
rápido do assunto? Por que não se demorar mais nele? Ou 
será que só assim ele se sustenta? Será a continuidade do 
mesmo impulso que anteriormente fazia as naturezas-mortas 
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enormes, desmedidas, algumas com mais de dois metros. 
Também essa perda da proporção, aumentá-las até e além da 
escala do corpo não era a forma de lhes dar sustentabilidade?

Em cada um dos desenhos se estabelece uma rela-
ção entre o gesto e o todo, uma relação de um para 
um entre a coisa pictórica e o espaço do papel. Um só 
gesto vai determinar a ocupação do espaço. E a homo-
geneidade da cor como que estabelece uma substância 
indivisível, unitária. O emaranhado da pincelada que, de 
tão intrincado, chega a se tornar uma bola, parece se 
referir a um objeto tridimensional instável, corpo escul-
tórico que procura se soltar no espaço até a entropia final 
do gesto que se prende em si mesmo, encapsulado.

De longe nos vêm à mente os desenhos orientais ideo-
gramáticos sobre papel que, uma vez feitos, não podem ser 
corrigidos. É um autocontrole fora de qualquer tradição esta-
belecida o que os desenhos de Gabriela Machado exigem e 
que nos chama a atenção. Mas aquela certeza que o oriental 
possuía e transmitia estava na consolidação de um sentido 
estabelecido durante milênios. Disso estamos muito distan-
tes. Também distantes cada vez mais das nossas próprias 
certezas ocidentais. Sem querer fazer qualquer analogia com 
o “princípio de incerteza” da física moderna, também aqui 
encontramos algo da mesma ordem. Por onde se orientam 
esses movimentos do pincel? Em qual direção? E se há uma 
direção, por que ela, por que esta e não outra? Faz dife-
rença ser para cima ou para baixo, para a esquerda ou para 
a direita? É o que se pergunta sem se obter resposta. De fato, 
esses desenhos parecem traduzir uma sensação atual, uma 
indecisão constitutiva dos nossos tempos. Diante disso, coisa 
que o trabalho decididamente aceita, a resposta é provocar 
uma intensidade, afirmar uma condição de modo resoluto, 
sem hesitação. É o que a artista procura fazer. Sem drama ou 
heroísmo, angústia ou desespero. E esta ação momentânea 
pode ser vista como paralela a um evento da natureza ou da 
vida; que em si parece não ter valor, pode ser casual, insigni-
ficante, interessante ou desinteressante, mas através dele se 
busca estabelecer uma determinada intensidade da experiên-
cia. Um apoderar-se de algo com toda a intensidade possível.

Temos uma experiência da pintura que busca autos-
sustentação diante da Pintura que já não se sustenta por si. 

Isolating an action from everything else, 
attaching and surrendering oneself to 
it – which is no mean feat for anybody –, 
establishing an irrepressible and constant 
connection with it, and making an absolute 
from this fragment which is available 
yet has no means of support: this is the 
aim of Gabriela Machado’s drawings.

We find in them a restrained and 
extreme gesticulation. Restrained because 
it does not extend beyond a single gesture, 
and extreme because it places everything in 
this gesture, expanding it to the maximum. 
Once executed, nothing can be retouched 
or corrected. Its existence should be 
just as it was when it came into being. 

What could prompt the quest for 
such precise execution, the insistence on 
a moment which closes in on itself and 
allows no continuity? It is an example of a 

"primitive" interruption in the flow of this highly 
exploited contemporary world, requiring the 
construction of an artificial phenomenon 
which, so to speak, deconstructs the 
traditional presence of the model. Because 
these drawings refer to a “model” which 
is literally spatially constructed: strips of 
toilet paper suspended in space. Unlike 
the traditional studio approach, which kept 
the painter in front of his model for hours, 
days or months, and which left the apples 
rotting, in the case of Cézanne, everything 
here is consumed within a few seconds, no 
more. Why all this pressure? Why abandon 
the subject so quickly? Why not spend 
more time on it? Or is this the only way 
that it can be sustained? Is it the continuity 
of the same impulse which, in the past, 
produced the vast, measureless still-lives, 
some more than two metres high? Was 
this loss of proportion, expanding them up 
to and beyond the scale of the body, not 
also a way of making them sustainable? 

In each of the drawings, a relationship is 
created between the gesture and the whole, 
a one-on-one relationship between the 
pictorial object and the space on the paper. 

A single gesture determines the 
occupation of the space and the homogeneity 
of the colour creates an indivisible, unified 
substance. The entangled brushstroke, 
which is so intricate that it becomes a 
ball, seems to refer to an unstable, three-
dimensional object, a sculptural body 
which seeks to release itself into the space 
until the final entropy of the gesture which 
is held, encapsulated, within itself. 

From a distance, we are reminded of the 
ideogrammatic oriental drawings on paper 
which, once made, cannot be corrected. 
Gabriela Machado's drawings require a 
self-control beyond any established tradition 
and this is what attracts our attention. 

But that certainty which the oriental 
possessed and was able to convey derived 
from the consolidation of a meaning 
cultivated over millennia. We are a long way 
from this and are increasingly distant from 
our own Western certainties. Without wishing 
to make an analogy with the "principle of 
uncertainty" of modern physics, we also 
find something here of the same nature. 
Where do these brushstrokes lead? In what 
direction? And if there is a direction, why 
this one and not another? Does it make any 
difference to go up or down, left or right? 
This is what we ask, without receiving an 
answer. Indeed these drawings seem to 
convey a contemporary feeling, an indecision 
representative of our times. In the light of 
this, which the work definitely accepts, the 
answer is to provoke an intensity, to resolutely 
affirm a condition, without hesitation. This 
is what the artist is seeking to do, without 
drama or heroism, anguish or despair. And 
this momentary action can be seen as a 

RED (SUSPENDED)
PAULO VENANCIO FILHO
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Começa-se por não se ter onde se sustentar. Sem pontos de 
apoio, sem um chão de onde construir. O único apoio então 
é o contato sempre intenso do pincel na tela. E o movimento 
que se constitui sem interrupção até o final da execução. 
Um ato de distensão que é também concentração, que só 
ele dá, e que interrompido não mais sustentaria. De modo 
que uma intensidade se forma no contato do pincel no 
papel. E o contato dá sustentação, um corpo de pinceladas. 

Tudo também parece ter ficado muito limitado. Não 
há muito o que dizer, o assunto é pouco, conciso, abrupto. 
A área de ação é cada vez menor, em todos os sentidos. 
É como se equilibrar sobre uma corda, sobre a exten-
são de um fio que se deve percorrer. Extensão que o 
próprio andar estende – o próprio pintar pinta. São pou-
cas as opções disponíveis. As opções que só o corpo dá. 
Especialmente o gesto que não pode ser decomposto em 
várias operações e que perfaz um exercício repetido de 
destreza, autoestimulado, referenciado em si próprio. 

Prender-se nas bordas e soltar-se, enrolar-se, con-
trair – o desenho parece querer se tornar escultórico. Um 
corpo escultórico que busca adquirir uma energia pró-
pria. Assim, um enrijecimento momentâneo e intenso 
do corpo transmite-se à pintura e apresenta-se como 
um estremecimento visual ascendente/descendente, um 
desenrolar que se encurva, espiralado, estrebuchar que 
testemunha um agarrar-se à superfície. Ao final, sobra um 
nó, um emaranhado suspenso, em queda interrompida.

A outra questão fundamental nesses desenhos é a cor. 
Difícil imaginá-los em outra que não o vermelho. Tal esco-
lha não é por acaso, acidental. Impossível ignorar toda uma 
série de associações que o vermelho traz consigo. O verme-
lho dá às pinceladas um peso feito só de cor. Forma corpo 
de cor. Uma cor consistente, carnal, tátil, expansiva, român-
tica, vulgar, luxuriosa, excessiva, intensa, veemente, carnal, 
invasiva. Tudo isso fica em suspenso, no ar. Estamos muito 
longe do azul cósmico, incorpóreo, imaterial de Yves Klein 
– o azul tende ao infinito dissolvente, o vermelho ao corpo 
finito e à ação. Nestes desenhos, a cor quer se agarrar com 
veemência ao gesto, enfatizá-lo, afirmá-lo. Por isso um ver-
melho pesado, flamante. Um vermelho cor ativa e dinâmica, 
sentimental, vulgar, violento vibrião. Vermelho com um quê 

parallel to an event from nature or life, which 
itself appears to have no value and may 
be accidental, insignificant, interesting or 
uninteresting, but through which we seek 
to achieve a certain intensity of experience 
and to take possession of something 
with the greatest possible intensity. 

We have an experience of a painting 
which seeks to sustain itself in relation to 
Painting, but which can no longer sustain 
itself on its own. This results from having 
nothing to sustain it, no points of support 
or foundation on which to build. So the only 
support is the ever intense contact of the 
paintbrush on canvass and the movement 
which is performed, uninterruptedly, until 
the completion of the work: an act of 
distension which is also concentration, 
which only it produces, and which would 
not be sustained if interrupted. So that an 
intensity is created on the contact of brush 
with paper. And this contact provides 
sustenance: a body of brushstrokes. 

Everything also seems to be very limited. 
There is not much to say. The subject is small, 
restricted and abrupt.  The field of action is 
increasingly reduced, in every sense. It is like 
balancing on a tightrope, or on a length of 
thread along which we must walk. A length 
which the act of walking extends - which the 
act of painting paints. There are few options 
available: the options which only the body 
provides. Particularly the gesture which 
cannot be divided into several operations 
and which performs the act of dexterity 
stimulated by, and with reference to, itself.

To be trapped in the margins and 
released, rolled up, contracted - the drawing 
seems to want to become sculptural - a 
sculptural body which seeks to acquire its 
own energy. As such, an intense, momentary 
stiffening of the body is transmitted to the 
painting and presents itself as a rising/
descending visual quivering, an unfolding 
which curls up in spirals, a struggling that 
bears witness to a clinging to the surface. At 
the end, only a knot remains, a suspended 
entanglement, in interrupted freefall. 

Another fundamental question of 

these drawings is that of colour. It is hard 
to imagine them being done in any other 
colour than red. This is not by chance or 
accident. The red gives the brushstrokes 
a weight formed purely of colour. It forms 
a body of colour - a dense, carnal, tactile, 
expansive, romantic, vulgar, luxurious, 
excessive, intense, vehement, invasive colour. 

Everything is suspended in the 
air. We are a long way from the cosmic, 
incorporeal, immaterial blue of Yves Klein. 
Blue tends towards a dissolving infinite; red 
towards the finite body and action. In these 
drawings, the colour seeks to cling intently 
to the gesture, to emphasize and affirm 
it. That is why it is such a heavy, flaming 
red - an active, dynamic, sentimental, 
vulgar, violent, viral red. A red with the 
Spanish, Goya-like touch of a poster for a 
bullfight - a kind of tauromachy contained 
within an immaculate white sheet of paper. 

This pictorial experience is processed 
through the contrast of visual densities. 
From solid objects, such as the bottles and 
flasks of still lives, we proceed to an airy, 
impressionistic element, a pure luminous-
spatial phenomenon. The diaphanous 
transparency of the suspended toilet 
paper is the immateriality of the weightless 
air itself, the delicate absorption of light, 
impregnated with airy luminosity, ready be 
broken up and ripped apart. Pure luminous, 
translucent, incorporeal materiality - a 
vague, bloodless, nymph-like vapour.

In transferring all this to another 
thickness, weight and visual density, 
these drawings create a relationship 
between extremes: both the corporeal and 
incorporeal, materiality and immateriality, 
beginning and end, birth and death. 

Between an unfocused structure and a 
focused centre, a certain dereferentializing 
of space occurs, a repositioning of things; 
a second degree re-approximation. The 
dimensions are altered, producing some 
of the largest still lives ever seen, and the 
drawing acts as if it wanted to “shatter” the 
image. The fascination for the enlarged 
brushstroke is like a hot-air balloon that 

P 56-57
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de espanhol, goyesco, cartaz de tourada, uma espécie de 
tauromaquia contida na imaculada folha branca de papel. 

Esta experiência pictórica se processa através do 
contraste de densidades visuais. Dos objetos sólidos, gar-
rafas e frascos das naturezas-mortas passamos para um 
elemento aéreo, impressionista, um puro fenômeno espa-
cial/luminoso. A transparência diáfana do papel higiênico 
suspenso é a própria imaterialidade no ar sem peso, deli-
cada absorção da luz, impregnada de luminosidade 
aérea, prestes a se romper, rasgar. Pura materialidade 
luminosa, translúcida e incorpórea, um vagaroso vapor, 
ninfeico, exangue. Ao transpor tudo isso para outra espes-
sura, peso e densidade visuais, esses desenhos criam uma 
relação entre extremos, corpóreo e incorpóreo, materiali-
dade e imaterialidade, começo e fim, nascimento e morte.

De uma estrutura desfocada para um centro focado, 
ocorre certa desreferencialização do espaço, um reposicio-
namento diante das coisas. Uma reaproximação em segundo 
grau. As dimensões se alteram, fazendo surgir algumas 
das maiores naturezas-mortas já vistas, e o desenho age 
como quem quer “estourar” a imagem. A fascinação pela 
pincelada aumentada é tal como um balão de ar que conti-
nua num lento movimento após o toque, impulsionado por 
uma energia transferida quase visível. A própria pincelada 
se tornou o assunto, o motivo mesmo. Marcelo Nitsche, nos 
anos 1970, isolou a pincelada recortando-a numa superfí-
cie de plástico, tornou-a um objeto, como tantos outros da 
época. Mas ainda assim captava o fascínio de uma ação 
que se impunha por si própria e que carregava consigo, 
ainda que remotamente, a presença do belo. A pincelada 
ampliada e isolada tornava-se um belo objeto decorativo 
total e homogêneo; a pincelada era sempre de uma cor só. 
E isso era fundamental na operação: ser só vermelho, o 
amarelo, o azul. Uma presença única, total, sem qualquer 
ambiguidade que poderia assumir entre outras pinceladas. 

Gabriela Machado pinta as pinceladas. O pin-
tar tornou-se assunto e o percurso da pincelada o 
tema. Isolando apenas uma ação, repetindo-a várias e 
várias vezes, não até a exaustão que não poderia exis-
tir, mas até um autoconvencimento da sua validade tão 
prosaica e necessária, uma certeza que se mantém 

continues its slow movement after being 
touched, propelled by a near-visible, 
transferred energy. The very brushstroke 
has become the subject, the motive itself. 
In the 1970s, Marcelo Nitsche isolated the 
brushstroke by cutting it into a plastic surface, 
making it an object, like so many others 
of the time. Nevertheless, it captured the 
fascination of an act that imposes itself by its 
own volition and carried with it, albeit remotely, 
the presence of beauty. The isolated and 
expanded brushstroke became a beautiful, 
decorative object - whole and homogeneous; 
the brushstroke was always that of a single 
colour. And this was fundamental to the 
process: to be just red, yellow or blue. A single, 
total presence, without any ambiguity which 
it might acquire among other brushstrokes. 

Gabriela Machado paints brushstrokes. 
The act of  painting has become the subject 
and the trajectory of the brushstroke, the 
theme, isolating a single action and repeating 
it over and over again, not until exhaustion, 
which would be impossible, but until the 
self-conviction of its prosaic and necessary 
validity, a certainty kept in suspension. 
The brushstrokes mix with a figure that 
is trying to form itself without success. 

The unexpected beauty of the toilet 
paper in the space has something of absolute 
contemporary prosaicness. In a recent movie, 
American Beauty, a scene that lasts a few 
minutes of a plastic bag floating in the air, 
carried away by the wind, was “beautiful”. This 
post-modern near-sublime moment, inverting 
everything that Romanticism associated 
with the sublime, presented in the banal 
nothingness of some old garbage a unique 
and incomparable dimension, which if seen 
by anybody in the street, would probably 
arouse no curiosity. It is somewhat tragic to 
note that the blowing back and forth of a bit 
of rubbish in the wind may be the object of 
continued attention and express a floating 
condition, provided that it is isolated from 
everything else. Here, also, in this suspended 
toilet paper, we find something of this 
irrelevant, disembodied, insubstantial beauty, 
which oscillates from the touching to the 
trivial, without falling into contradiction. And, 
on the other hand, it gains form in an intense 
red that is also the emergence of life itself.
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em suspenso. As pinceladas confundem-se com uma 
figura querendo se constituir sem conseguir.

A beleza insuspeita do papel higiênico no espaço tem 
algo do prosaísmo absoluto contemporâneo: num filme 
recente, Beleza americana, uma cena de alguns minu-
tos de um saco plástico flutuando no ar ao sabor do vento 
era “bela”. Esse quase sublime pós-moderno, invertendo 
tudo que o romantismo associou ao termo sublime, apre-
sentava na nulidade banal de um resíduo qualquer uma 
dimensão única e incomparável que, se fosse percebida por 
qualquer um na rua, provavelmente não causaria nenhum 
interesse. É um tanto trágico verificar que o vaivém de um 
pedaço de lixo ao vento possa ser objeto de atenção conti-
nuada e exprimir uma condição flutuante, desde que isolado 
de tudo. Também aqui, nesse papel higiênico suspenso, 
encontramos algo do gênero desta beleza irrelevante, desen-
carnada, insubstancial, que vai do tocante ao trivial, sem se 
contradizer. E se substancializa, por outro lado, num ver-
melho veemente que é também uma emergência de vida.

Vista da exposição  
[VIEW OF EXHIBITION] 
Gabriela Machado, 
CCBB Rio de Janeiro, 
2002
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TINTA AO ALVO

Quando já não importa se acerta ou se erra o alvo, o arqueiro 
zen se torna mestre. Há algo dessa maestria nas pinturas e 
desenhos recentes de Gabriela Machado. E é bem uma espé-
cie de alvo que também suas obras miram. Há um centro em 
cada uma delas. Não exatamente o centro do quadro. Mas 
tampouco, porém, o centro das figuras esgarçadas, quase atra-
palhadas, atropeladas, aliteradas, tantas coisas, e que tendem, 
na maioria das vezes, a uma forma arredondada. Entre os dois 
centros, o olhar oscila. Fixa-se então numa região intermedi-
ária, mas logo se desprega por força de uma pincelada que o 
desconcentra. Mas ao centro, ou à sua procura, retorna, pois 
as pinceladas são tão evidentes e francas quanto incapazes 
de levar o olhar muito além do arredondado da forma. Com a 
energia que arrancam, estancam. Onde um gesto se prolonga-
ria, ganharia expressão, traçaria um destino, para. Percebe-se, 
assim, que há expressão demais. As pinceladas se embru-
lham, são mesmo embrulhos, imbróglios de pinturas, repolhos 
de tinta. Pois sem a dimensão cômica, estabanada, as pinturas 
não soletrariam sua outra dimensão, sua contraparte bela, sutil, 
seus esboços, portanto agora expressão a menos, de flores, 
frutas, e – perfazendo o círculo de suas possíveis fisionomias 
–, virando-se de novo pelo avesso, legumes, alfaces, enfim, 
repolhos. Sérias e engraçadas são essas bolotas enoveladas 
de tinta. O que, em tempos tão pretensamente sábios, é algo 
bem mais sério do que as piruetas sem nenhuma graça de tanta 
arte raciocinada que grassa no mundo da arte. São graças e 
graciosidades feitas a puro pincel. E com cores, combinadas e 
desarranjadas. Tudo certo e tudo errado. Portanto, tudo certo. 

Nos desenhos em papel em que apenas a cor vermelha era 
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empregada, Gabriela Machado já articulava parte da potência 
de seu novo trabalho. No lugar das cores, empregava dife-
rentes densidades de pigmentação para desenhar os novelos 
arredondados. Como um sol, nascente ou poente, a forma cir-
cular ficava mais na parte inferior do branco do papel. E se dar 
nomes de coisas a uma pintura abstrata é uma licença poética 
licenciosa demais, nada impede de dizer que ali não havia nada. 
Apenas uma bolota avermelhada, sisuda, grande demais para 
assinalar que estava ali e pequena demais para tanto branco 
que sobrava. Desmedida, por uma razão ou por outra, era de 
um siso que antecipa, conforme cresce a tensão de seu silên-
cio, o riso, pelo menos o sorriso, que vem quebrar a distância 
e aproximar o que de outro modo não se poria em comunhão. 
Essa duplicidade, porém, ainda que muito bem dominada, era 
mais estanque, embora também dramática, do que as dos 
desenhos a cor e das pinturas de agora. Não podiam, sem a cor, 
pôr um verde e rosa da Mangueira ao lado de um magenta e 
amarelo de Matisse. Não carregavam, também, a variedade de 
tônus, caminhos e descaminhos que o veículo da pintura ofe-
rece com maior facilidade. E, sobretudo, se essa facilidade já foi 
antes conquistada com uma energia histórica pouco igualável. 
Penso aqui na pincelada, na sua última e talvez mais exube-
rante configuração, do De Kooning da segunda metade dos 
anos 1960 e dos anos 1970. Nas obras de Gabriela Machado, 
porém, essa pincelada é como que subvertida. Não se inventa 
duas vezes o pincelar talvez mais inventivo da arte moderna. 
Mas se pode muito bem usufruir da liberdade que conquistou.

Em De Kooning, por ser expressivo, o gesto, mesmo com 
suas infindáveis manobras, ainda que descontínuo, nunca é 
interrompido. A energia que expressa parece ter sido intei-
ramente transposta para a tela. Já seu emprego por Gabriela 
Machado se empresta à fisionomia das pinceladas de De 
Kooning, não deixa de transfigurá-la ao voltá-la para um cen-
tro, para um anovelar-se, mesmo quando, como um fiapo, a 
pincelada parece caminhar para fora, pois aí também a refe-
rência a um centro procurado permanece. É o centro de onde 
escapa e é o centro ao qual se prende. Daí o arredondado 
da figura isolada no branco do papel ou na tela crua vazia. E 
esse círculo procurado também, ainda que de modo menos 
nítido, tem uma história na arte. Mesmo antes dos alvos de 
Jasper Johns, o adensamento do centro da pintura é um aspecto 

When it no longer matters whether he hits or 
misses the target, the Zen archer has become 
a master. There is something of this mastery in 
the recent paintings and drawings of Gabriela 
Machado. And it is indeed at a kind of target 
which her works take aim. There is a centre 
to each of them. It isn't exactly the middle of 
the painting but neither is it the centre of the 
frayed, almost fumbling, trampled, alliterative 
figures which mostly tend towards a rounded 
form. The eye shifts between two centres. It 
focuses on an intermediate region but is then 
dragged away by a distracting brushstroke. But 
then it returns to the centre, or tries to, since 
the brushstrokes are as clear and frank as 
they are incapable of carrying the eye away 
from the roundness of the forms. With the 
same energy that they draw the eye away, they 
hold it in place. Where a gesture might prolong 
itself, find expression or trace a destination, it 
stops. One notices, as a result, that there is 
too much expression. The brushstrokes wrap 
themselves up. They are themselves packages, 
entanglements of painting, cabbages in paint. 
Without their comical, clumsy dimension, 
the paintings would not spell out their other 
aspect, their beautiful, subtle counterpart, 
their sketches, their secondary meaning of 
flowers and fruits - completing the circle of 
their possible physiognomies - becoming, 
on the opposite side, vegetables, lettuces 
and, ultimately, cabbages. These rolled-up 
lumps of paint are both amusing and serious. 
Which, in such supposedly wise times, is 
much more serious than the charmless 
pirouettes of all the rational art that clogs 
up the art world. They are jokes and humour 
formed simply by a paintbrush with colours 
that harmonize and clash. Everything is right 
and everything is wrong. So everything is right.

In the drawings on paper where only the 
colour red was used, Gabriela Machado was 
already articulating some of the potency of 

her new work. Instead of colours, she used 
different densities of pigmentation to draw 
the round balls of wool. Like a rising or setting 
sun, the circular form is located more on the 
lower white region of the paper. And if giving 
names to things in an abstract painting is 
excessively licentious poetic license, there is 
nothing to stop one from saying that there is 
nothing there. There is just a stark red lump, 
which is too big to stand out and too small 
for so much leftover white. Immeasurable, 
for whatever reason, it derives from a 
seriousness which anticipates, as the tension 
of its silence grows, the laughter, or at least 
the smile, that will bridge the gap and bring 
closer what otherwise would not be brought 
into contact. This duplicity, however, whilst 
under control, is more intense, if also more 
dramatic, than that of the coloured drawings 
and the present paintings. They could not, 
without colour, place the green and pink of 
Mangueira alongside the magenta and yellow 
of Matisse. Similarly, they do not possess the 
variety of tones, paths and detours which the 
medium of painting offers with more ease. 
And, above all, this ease was achieved with 
a historical energy which is rarely matched. I 
am reminded, at this point, of De Kooning's 
brushstroke in its last and perhaps most 
exuberant manifestation during the second 
half of the 1960's and 1970's. In Gabriela 
Machado's work, however, this brushstroke 
is like a subverted version of his. But what is 
arguably the most inventive brushstroke in 
modern art will never be reinvented. Though 
one may well use the freedom that it achieved.

De Kooning's gesture, expressive as 
it is, even with its endless, discontinuous, 
manoeuvres, is never interrupted. The energy 
which it expresses seems to have been 
entirely transposed to the canvas. While 
in Gabriela's hands, this energy borrows 
from the physiognomy of De Kooning´s 

PAINT ON TARGET
ALBERTO TASSINARI
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brushstrokes, without failing to transform it 
on returning it to a centre, to an interweaving, 
even when, like a thread, the brushstroke 
appears to wander away, when, then too, 
the reference to a looked-for centre remains. 
It is the centre from which it escapes and 
the centre by which it is held. From there, 
the roundness of the isolated figure on the 
white paper or the raw canvas spills out. 
And this sought-after circle also, though in 
a less clear manner, has a historical place 
in art. Even before the targets of Jasper 
Johns, the denseness in the centre of the 
painting was an increasingly explored aspect 
in the paintings of Guston in his abstract 
phase. And the brushstrokes accumulate 
in such a manner in the centre of the frame 
that it is not inappropriate to reflect that 
his poetics of accumulation, evident in the 
accumulation of detritus of his figurative 
phase, already existed between 1955 and 
1965. And it is through the exacerbation 
of an abstraction which is neither pictorial 
nor linear, but something between the 
two, made of fragile brushstrokes, often 
almost codified as in minimalism, that 
Guston conveys the eloquence of abstract 
expressionism, firstly, in the remains of 
paint and, later, in the remains of things. 
So if, as such, Gabriela conserves to a 
considerable extent De Kooning's gesture, 
she also preserves Guston's centre, whilst 
discarding his detritus. Every painting refers 
to all the others, says Merleau-Ponty, to 
emphasize the subterranean aspect of the 
art world. Without exaggerating, like many 
contemporary Brazilian painters, Gabriela 
Machado's work also has roots in Jorge 
Guinle. More than simply a style, his poetics 
involved, to a large degree, bringing different 
European and North American painting 
styles face to face in the same painting, as if 
it were in the battle where the painting was 
transformed that our power to understand the 
other was to be found, like our incapacity par 
excellence for individuated invention. There 
is no gestural invention, no paintbrush, in 
Brazilian Art, that replicates the complete 
individual of the De Kooning paintings of 

the 1970's, just as there is no interpreter of 
our misfortunes like Guston, of a society 
where such self-confident subjectivities 
have, as a counterpart, the accumulation 
of the melancholy of their dissociated, 
unsociable side. Whereas our dissociations 
are different. Less  individualistic, we having 
more solidarity. Having more solidarity, we 
are much further from achieving a more 
complete society, though very different 
to that of the North, than the present 
one. We are tolerant. We have something 
of Zen in us. With the difference being 
that often we do not even know if we hit 
or miss the target. Art and Painting, in a 
way, regenerate us. To the extent that we 
can, we strive, we paint, we lay the table. 
Beautiful cabbages. And Ragged bouquets.

cada vez mais buscado nas pinturas de Guston da sua fase 
abstrata. E as pinceladas de tal forma se acumulam no cen-
tro do quadro que não é descabido pensar que sua poética 
do acúmulo, evidente nos acúmulos de detritos de sua fase 
figurativa, já existia entre 1955 e 1965. É pela exacerbação 
de uma abstração que não é nem pictórica nem linear, mas 
algo entre as duas, feita de pinceladas quebradiças, muitas 
vezes quase codificadas como no minimalismo, que Guston 
transmuta a eloquência do expressionismo abstrato em res-
tos de tinta e, depois, em restos de coisas. Assim, se, de De 
Kooning, Gabriela Machado congela em boa medida o gesto, 
de Guston conserva o centro, mas desmancha seus acúmulos.

É sempre arriscado montar genealogias para obras de 
artista. Não se trata aqui, porém, de genealogias documenta-
das, nem mesmo conscientes, mas de empréstimos poéticos, 
mesmo que apenas interpretativos por parte da crítica, e que 
resultam numa terceira coisa, mas não num meio-termo, e 
sim numa reflexão que a história da arte põe à disposição dos 
artistas. Toda pintura remete a todas, diz Merleau-Ponty para 
assinalar essa vida subterrânea da arte. Para não ir tão longe, 
como muitos pintores contemporâneos brasileiros, a obra de 
Gabriela Machado tem fontes também em Jorge Guinle. Mais do 
que um estilo, sua poética constituiu-se em boa parte em fazer 
confrontarem-se, no mesmo quadro, diferentes estilos europeus 
e norte-americanos de pintura, como se na batalha em que se 
transformava o quadro estivesse nossa potência de compreen-
são do diverso, assim como nossa incapacidade de invenção do 
individuado por excelência. Não há nenhuma invenção gestual, 
nenhum pincelar, na arte brasileira que traduza o indivíduo 
pleno das pinturas de De Kooning dos anos 1970, assim como 
não há nenhum intérprete de nossas mazelas como Guston foi 
de uma sociedade em que subjetividades tão autoconfiantes 
têm, como contrapartida, nos acúmulos de dejetos seu lado dis-
sociado, insociável. Já nossas dissociações são outras. Menos 
individuados, somos mais solidários. Mais solidários, esta-
mos bem mais longe de uma sociedade, ainda que bem outra 
do que a do norte, porém mais plena que a atual. Toleramos. 
Temos mesmo algo de zen. Com a diferença de que muitas 
vezes mal sabemos se erramos ou acertamos o alvo. A arte, a 
pintura, em parte nos regenera. Do jeito que dá, esforçamo-nos, 
pinta-se, pomos a mesa. Belos repolhos. Esfarrapados buquês.
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Vista da Exposição 
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FORÇA BRUTA

Há alguns anos, Gabriela Machado encontrou um novo 
espaço criativo em sua vida. Ao lado da pintura – ofício 
que vive intensamente na beleza bucólica de seu ateliê 
–, ela elegeu a música como outro cerne de sua rela-
ção com a arte. Mas não é qualquer música. Entre todas, 
Gabriela elegeu o samba, mais especificamente o samba 
que emana da batida do pandeiro. São sua síncope e seu 
movimento rítmico que, assim como suas tintas nas telas 
em branco, espalham vida rumo ao mar do prazer estético. 
Quando não está pintando ou vivendo o lado cotidiano de 
sua obra, Gabriela está nas rodas de samba, mergulhada 
na sua prática comunitária, democrática, sem hierarquias 
e organizadas apenas pelo intuito da alegria sonora. 

Lembremos aqui que o samba e as artes visu-
ais sempre foram parceiros felizes no Brasil. De Heitor 
dos Prazeres e Di Cavalcanti a Hélio Oiticica e Carlos 
Vergara, esse diálogo criativo resultou em belos momen-
tos. No caso de Gabriela, o samba impregnou seu 
olhar para o mundo, batizou suas telas com nomes de 
cabrochas, mostrou-lhe as gingas e as filosofias de 
vida que só os sambistas atingem em formato sublime 
e, ao mesmo tempo, popular. A beleza de Cartola ou 
Guilherme de Brito, a crueza de Nelson Cavaquinho 
ou a assertividade de Candeia entraram em sua vida 
e vazaram, em todos os sentidos, nas suas tintas. 

Essa relação estreita entre música e pintura se torna 
óbvia quando evocamos uma palavra em comum para 
ambas: ritmo. O ritmo da música e o ritmo da pintura 
são elementos fundamentais em qualquer composição. 
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Ambos nos trazem à mente jogos temporais e espaciais 
em que a dinâmica ou a cor regem contrastes entre cheios 
e vazios, entre lento e veloz, entre claro e escuro, entre 
dobras e recuos. Músicas e pinturas são arranjos cuida-
dosos de ocupação de espaços – sonoros e pictóricos. 

Na pintura abstrata de Gabriela, uma das primei-
ras apropriações que podemos fazer diz respeito ao seu 
ritmo de cores e à sutil observação do caminho que elas 
seguem, esparramadas nas grandes telas brancas e nas 
aquarelas. As cores ditam o ritmo do olhar como partituras 
dessa música silenciosa e, contraditoriamente, explosiva.

Essa explosão sincopada, essa abundância de cor 
em um espaço limpo e equilibrado como suas telas, são 
movimentos que fornecem a base para sua força bruta. E, 
aqui, esqueçamos todos os sentidos negativos ligados à 
derivação de uma brutalidade. No trabalho de Gabriela, 
bruta é a matéria cor em sua plena potência física e 
poética. Bruta é a força que nos move quase inconsciente-
mente para um mundo onírico, de puro prazer das formas 
em detrimento do circuito opressor diário do real ou do 
documento. Como a roda de samba, entramos na pintura 
de Gabriela sem saber a que horas vamos sair, pois são 
espaços cujos regimes são o prazer. É esse o bruto que 
toma os sentidos e nos arremessa para uma zona em que 
cada um de nós pode se desarmar dos lugares-comuns 
para inventar novas narrativas sobre a vida e as cores. 

Espalhada, orgânica, em movimento, a ocupação do 
espaço em branco de suas telas pode, quem sabe, pare-
cer gratuita na sua sinuosidade sensual. Não atravessemos o 
samba. Essa ocupação é, ao contrário, fruto de uma relação 
íntima e delicada de Gabriela com o seu ofício. Suas pinturas 
nos apresentam os meandros desse embate diário do pintor 
com cores, pigmentos, óleos, resinas, texturas e misturas. Na 
composição aberta, espontânea, em progresso, suas cores não 
competem, se abraçam. Aos poucos, as formas dão as mãos e 
se reinventam nesse lento caminho da mistura. Em um traba-
lho paciente, a pintora aplica camadas de tinta em suas telas e 
as deixa repousar em pleno processo de entrosamento. Assim, 
as grandes manchas de cor ganham intensidades diferentes a 
cada operação. O que parece um traço veloz são, na verdade, 
caminhos da cor maturados com a calma de um fim de tarde. 

P 78-79
GANZÁ, 2011
acrílica sobre linho 
[ACRYLIC ON LINEN], 
políptico,  
276 x 441 cm

Some years ago, Gabriela Machado 
discovered a new side to her creative life. In 
addition to  painting - a vocation which she 
pursues intensely in the bucolic beauty of her 
studio -, she chose music as another central 
element in her relationship with art. But not 
any kind of music. Of all forms, Gabriela 
chose samba, more specifically the samba 
which emanates from the tambourine.  It is 
the syncopation and rhythmic movement of 
this instrument which, like the paint on her 
white canvasses, radiates life toward a sea of 
aesthetic pleasure. When she isn't painting or 
pursuing the everyday activities of her working 
life, Gabriela can be found in samba groups, 
immersed in their collective, democratic, 
unhierarchical practice, organized with the 
sole purpose of producing musical joy. 

It is worth recalling here that samba 
and the visual arts have always formed a 
happy partnership in Brazil. From Heitor 
dos Prazeres and Di Cavalcanti to Hélio 
Oiticica and Carlos Vergara, this creative 
dialogue has resulted in some beautiful 
moments. In the case of Gabriela, samba 
impregnated her way of seeing the world, 
baptizing her canvasses  with the names 
of young mulata girls, and showing her 
the swing and philosophies of life that the 
samba players express in a sublime yet 
accessible form. The beauty of Cartola 
or Guilherme de Brito, the rawness of 
Nelson Cavaquinho or the assertiveness 
of Candeia entered her life and spilled 
out, in every sense, into her painting. 

This intimate relationship between 
music and painting becomes obvious 
when we recall a word common to both 
forms: rhythm. The rhythm of music and 
the rhythm of painting are fundamental 
elements in any composition. Both bring 
to mind temporal and spatial games 
where the dynamic and colour govern 

the contrasts between full and empty 
spaces, between slowness and speed, 
between light and dark, between folds 
and indentations. Music and painting are 
careful arrangements of the occupation 
of space - sonorous and pictorial. 

In Gabriela's abstract painting, one 
of the first assumptions we can make 
concerns the rhythm of the colours and 
the subtle observation of the paths 
they follow, spread out over the large 
white canvasses and watercolours. 
The colours dictate the rhythm of the 
gaze like the scores of this silent and 
paradoxically explosive music. 

This syncopated explosion, this 
abundance of colour in the clean and 
balanced space of her canvasses, are 
movements which provide the basis for 
her brute force. And here we forget all 
the negative feelings which derive from 
a certain brutality. In Gabriela's work, it 
is the material colour which is raw in all 
its full physical and poetic force. It is 
this brute force which moves us almost 
unconsciously to a dreamlike state, of 
the pure pleasure of the forms, at the 
expense of the oppressing quotidian cycle 
of the real or documented. Like a samba 
group, we enter Gabriela's painting 
without knowing when we will leave, as 
these are spaces which are realms of 
pleasure. This is the brute force which 
takes hold of our senses and launches 
us into a zone where each of us can strip 
him/herself of the commonplace to invent 
new narratives about life and colour. 

Dispersed, organic, mobile, the 
occupation of the white space of her 
canvasses may, who knows, appear 
gratuitous in its sensual sinuosity. 
We do not traverse the samba. This 
occupation is, on the contrary, the 

BRUTE FORCE
FRED COELHO
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No atual quadro da pintura brasileira, Gabriela 
Machado traz em seu trabalho uma afirmação da abs-
tração em contraponto a realismos e perspectivas 
fotográficas do mundo. Sua abstração, porém, não se 
fecha em diálogos internos da forma ou silêncios mono-
cromáticos. Suas telas de pura cor em movimento 
oferecem o frescor de uma narrativa encapsulada, 
prestes a eclodir em frente aos olhos de todos nós. Há 
nesses trabalhos e na obra de Gabriela Machado uma 
alegria incontida de braços dados a uma fruição con-
templativa. Alegria e contemplação que nos remetem 
ao prazer da pintura, ao vitalismo da arte. Talvez seja 
aí que resida essa força bruta que nos leva a suspen-
der alguns momentos da vida prática para mergulhar 
em uma exposição de arte. Ou em uma roda de samba.

product of Gabriela's intimate and 
delicate relationship with her vocation. 
Her paintings present us with the 
meanderings of the painter's daily 
engagement with colour, pigments, oil, 
resins, textures and mixtures. In open, 
spontaneous, progressive composition, 
her colours do not compete, they 
embrace. Little by little, the forms extend 
their hands and reinvent themselves 
on this slow mingling path. It is patient 
work. The painter applies layers of paint 
to her canvasses and lets them rest in 
the midst of their process of intermixing. 
In this way, the big sweeps of colour 
acquire different intensities with each 
application. What appear to be rapid 
strokes are,  in fact, paths of colour 
matured in the calm of an afternoon. 

In the current context of Brazilian 
painting, Gabriela Machado offers in 
her work an affirmation of abstraction 
in counterpoint to the photographic 
realism and perspectives of the 
world. Her abstraction is not, however, 
enclosed in internal dialogues of 
form or monochromatic silences. Her 
canvasses of pure, moving colour offer 
the freshness of an encapsulated 
narrative, ready to burst open in front 
of our eyes. There is in these paintings, 
and in Gabriela Machado's work as a 
whole, the uncontained joy of arms 
extended toward a contemplative 
fruition: joy and contemplation which 
remind us of the pleasure of painting 
and the vitality of art. Perhaps that is 
where this brute force resides which 
leads us to abandon moments of 
everyday life to immerse ourselves in 
an art exhibition. Or a samba group.

SEM TÍTULO, 2011
[UNTITLED]  

acrílica sobre papel  
[ACRYLIC ON PAPER],  
21 x 30 cm
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UM “OLHAR 
VIAJANTE”, 
CRIANDO 
SEMPRE 

Tantas e tantas vezes verificamos – em qualquer percurso 
artístico de que somos testemunhas – a coerência e o recorte 
formal característicos desse criador funcionarem como prag-
máticas e invioláveis prisões, que por fim encerram e limitam 
a própria liberdade criativa do artista. Sua pretensa liber-
dade fica assim reduzida e rebaixada apenas a uma teórica 
possibilidade nunca exercida. Se naturalmente espera-
mos e aplaudimos uma prática livre e inclusiva como parte 
fundamental da ação do artista, é com frustração e pesar 
que vemos se vulgarizar um encerramento da sua criati-
vidade bem dentro da própria obra, assim feita percurso 
a respeitar e prosseguir, assim feita limitação e fronteira, 
encerramento e repetição. Muitas e demasiadas vezes, o 
próprio caminhar do artista se faz numa paisagem imutável 
e esterilizada, em derrapagem de infinito desdobramento 
dos seus temas e pressupostos, métodos e meios; sem que 
assim se veja avanço ou diferença, inovação ou aventura... 

Questões como as lógicas do mercado ou o reconheci-
mento são muitas vezes apontadas como responsáveis por 
essa repetitiva continuidade. Aqui preferimos enaltecer e 
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sublinhar a coragem voluntariosa face ao risco da mudança, 
e a lúcida autocrítica, como alvos a perseguir e a alcançar. 
Uma positiva ambição criativa desta artista promove, hoje, 
novos experimentos, fazeres e avanços. Será essa, julgamos, 
a mais elevada razão e motivação do ser criativo.   

O trabalho de Gabriela Machado vem do desenho e 
da pintura – e de uma pintura em que o traço é desenhado, 
livre, expressivo e grosso, tantas vezes f luido e aquoso 
–, na manifestação solta de uma energia vital que parece 
querer ser, desde sempre, o grande sujeito escondido, o 
grande alvo principal do trabalho da artista. Reconhecida 
pelas suas grandes pinturas de f lores que sempre recu-
saram ser apenas isso – e que antes se reconfiguram 
num aquático escorrimento sensual de cor e de encontro, 
como exemplos momentâneos e poéticos da força deli-
cada e firme que as habita, suspensas em branco vazio 
–, a artista ocupa e alimenta hoje o lugar múltiplo em que 
agora se encontra. Ou melhor, que para si criou e permi-
tiu, generosa e disponível, experimentando e abrindo para 
si própria – e também para nós com ela – o seu mais novo 
deste seu agora. 

Poderíamos, na nossa imparável ânsia de nomear, cha-
mar a esse lugar de Cruzamento, pois nele muito se encontra 
e se cruza, e dele muito em futuro já se descobre. Ou Farol, 
suspeitando e vislumbrando também já outras paisagens, 
ainda mais longe, a iluminar criando. Ou talvez Sentido, já 
que o suave tato da mão que mexe o barro traz outro sen-
tir/saber nesse fazer, que é um olhar novo a experimentar: 
avançando, tateando, sempre em improviso. Sublinhe-se, 
desde já, que, seja nas pequenas esculturas ou nas maiores, 
a artista manipula, diretamente agora – já sem tela mediando 
–, a tal força vital que bailava ébria em suas pinturas. Com 
simultânea intimidade curiosa e descoberta, familiaridade e 
novo encontro, aprofundamento e maior leveza.    

Parece acontecer aqui, e no percurso já longo da artista, 
uma gradual aproximação ao âmago do acontecimento, seu 
centro físico, sua origem. Pois, se o seu trabalho revelava o 
resultado pictórico de eventos e manifestações registrados 
no seu olhar o mundo, agora surge um fazer mais delicado 
e artesanal, noutro sensível; resultado do encontro com esse 
mesmo centro.

Very often we notice - in any artistic journey 
we witness - the characteristic coherence 
and formal framing of the creator working as 
practical, inviolable prisons, which ultimately 
enclose and limit the artist's creative freedom 
itself. Their intended freedom is thus reduced 
and relegated to a simple theoretical 
possibility which is never exercised. If we 
naturally expect and applaud a free and 
inclusive practice as a fundamental element 
of the artist's activity, it is frustrating and 
dispiriting to see the vulgarization of the 
enclosure of their creativity within the work 
itself, at once with a course set outlined 
follow and respect, and at the same time 
with limitations and borders, enclosure and 
repetition imposed thereon. Too often, the 
artist sets his or her course in an unchanging 
and sterile landscape, in a sliding, infinite 
unfolding of their themes and presuppositions, 
methods and means; without any noticeable 
progression or difference, innovation or risk...

Questions such as the logic of the 
market or recognition are often cited as being 
responsible for this repetitive continuity. Here 
we prefer to praise and support whimsical 
courage in the face of the risk of change, 
and playful self-criticism, as aims worthy 
of pursuit and attainment. The positive 
creative ambition of this artist now allows 
for new experiments, achievements and 
advances. This, we believe, is the highest 
motive and motivation for being creative. 

Gabriela Machado's work comes from 
drawing and painting – and from a kind 
of painting where the line is drawn freely, 
expressive and thick, often fluid and aqueous 

–, in a relaxed manifestation of vital energy 
which appears to want to be, from the start, 
the great hidden subject, the great principal 
aim of the artist's work. Known for her large 
paintings of flowers which always refuse to 
be only this – and which initially reconfigure 

themselves into a sensual, watery draining 
away of colour and collision, like passing 
poetic examples of the firm, delicate strength 
which inhabits them, suspended in a white 
emptiness –, the artist today occupies and 
feeds the multiple space in which she now 
finds herself. Or rather, which she, generous 
and available, created and allowed herself, 
experimenting and opening for herself – and 
for us with her – the newest of this, her now.

We could, in our unceasing anxiety to 
name things, call this place a Crossroads, as 
things meet and cross within it, and much 
about it is discovered in the future. Or a 
Lighthouse, suspecting and glimpsing other 
landscapes, much further away, created 
by the light. Or perhaps Sense, since the 
soft touch of the hand which mixes the clay 
brings further feeling/knowledge of this 
activity, which is a new look to be experienced: 
advancing, fumbling, always improvising. It 
is stressed here that, whether in the small 
or larger sculptures, the artist directly 
manipulates - without the mediating canvass 

- this vital power, which danced drunkenly 
through her paintings - with a sense of 
intimacy which is simultaneously curious and 
exposed, of familiarity and new encounters, 
of deepening and greater lightness. 

It seems that here, and throughout 
the artist's already long journey, there is 
a gradual approximation to the heart of 
the event, its physical centre, its origin. 
Since, if her work revealed the pictorial 
product of the events and manifestations 
revealed in her view of the world, there now 
emerges a more delicate and artisanal 
approach, in the sensitive other: the product 
of the encounter with this same centre. 

This centre is, or becomes here, 
clearly reunited: dispersion and source, 
intention and form, body and function, 
leisure and essence. There is an urge to 

A “WANDERING GAZE”,  
EVER CREATING 
JORGE EMANUEL ESPINHO
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Este centro é, ou torna-se aqui, e claramente reunidos: 
dispersão e fonte, intenção e forma, corpo e função, lazer 
e essência. Apetece dizer que, ao contrário de se dei-
xar levar por percursos e passeios lógicos e inócuos pela 
própria obra, a artista recua em profundidade, avançando: 
aproximando-se e dando o íntimo corpo que é seu, a esse 
manancial etéreo de cuja natureza nos foi, ao longo dos anos, 
sussurrando e discorrendo.  

Se aqui arriscamos essa difusa fonte enquanto origem 
de sua obra, podemos afirmar com maior firmeza que, para 
onde esta vai e seguirá, será mistério a ser desvendado com 
incerteza e parcimônia. Eis assim um raro momento de inter-
seção e cruzamento, entre um passado de leitura do real e o 
futuro da sua nova escrita, que aqui a artista esboça. 

Onde antes se descrevia inventando, agora se cria a 
construir; onde antes se cantavam qualidades, agora se 
afirma a realidade, sempre em seu forte potencial infinito. Por 
fim, o eterno bailado hipnótico da cor e da forma deu lugar 
ao sumário espesso do que tudo cria: barro, mão, órgão.  

Para nós, que agora olhamos mais de longe, a querer 
ver, esta é a fundamental lição de (des)educar o olhar. Talvez 
para um dia, depois, melhor o (re)criar. Nas palavras de 
Gabriela Machado, é esse o “Olhar Viajante” que aqui se nos 
apresenta. Orgânico, mais solto, mais fundo e transformado, 
agora talvez, em Criando Sempre. 

say that, contrary to allowing herself to be 
led by logical and innocuous paths and 
walkways through the work itself, the artist 
retreats into profundity, as she advances: 
approaching and offering the intimate body 
which is hers, to this ethereal life-spring 
about whose nature, over the years, she 
has been whispering and speaking to us. 

If we risk identifying this diffuse spring 
as the origin of her work, we can affirm with 
greater certainty that, wherever it goes and 
leads, it will be a mystery to be unravelled 
in uncertainty and parsimoniousness. 

This is a rare moment of intersection 
and encounter, between the past of a 
reading of the real and the future of its new 
writing, which the artist sketches here. 

Where previously one described by 
inventing, now one creates by building; 
where previously qualities were sung, now 
reality is affirmed, always in its strong, infinite 
potential. Finally, the eternal hypnotic 
dance of colour and form gives way to a 
dense summary of that which creates 
everything: clay, hands and organs.

For us, who now look further, wanting 
to see, this is the fundamental lesson of 
(un)educating the eye. Perhaps for a later, 
better day, to (re)create it. In the words of 
Gabriela Machado, it is this "Wandering 
Gaze" which is presented to us here. 
Organic, freer, deeper and transformed, 
now perhaps, into an Ever Creating form.

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Um Olhar Viajante 
[TRAVALLER'S VIEW], 
Galeria Marcelo 
Guarnieri,  
Ribeirão Preto, 2014
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ENTREVISTA
Rio de Janeiro, 18 de maio de 2015.
participantes Fred Coelho, Jorge Espinho, Aleh Ferreira, 
Bianca Zampier, Luiza Mello, Marisa Mello e Duda.

COMEÇO COM CANÇÃO DE ALEH FERREIRA

FRED COELHO Acho que poderí-
amos começar falando da sua 
relação com a música. Qual é o 
papel da música no seu traba-
lho? Desde o começo, de forma 
tímida, ao dar o nome de canções 
às obras, até o momento em que 
você decide incorporar a música 
na sua vida como instrumentista, 
tocando percussão, e de como isso 
é importante para seu processo.
 
GABRIELA MACHADO Todo esse 
processo de juntar as artes 
está muito ligado ao sentir, 
porque meu trabalho vem de 
uma combinatória de imagens 
e sentimentos, de perceber 
outros universos, que acaba 
se tornando serial e acaba 
vindo junto de todas as per-
cepções que eu tenho sobre 
o meu redor. A música, o que 
ela me desperta para a vida, o 
que me faz sentir e o que me 
faz ter essa conexão com as 
coisas que estão fora do fazer 
com a minha mão, entrou den-
tro deste nicho. Inicialmente 

a minha curiosidade com a 
música veio através da minha 
filha Duda e então come-
cei a conhecer o universo do 
Aleh, que abriu esta porta 
para música que te faz trans-
cender. Comecei a aprender 
a tocar um instrumento e 
escolhi o pandeiro por trazer 
o corpo junto – minha pintura 
tem isso: para pintar, tenho 
que estar muito equilibrada 
corporal e emocionalmente, e 
a música é totalmente corpo. 
Então, fui aprender a tocar 
um instrumento de percussão 
para entender essa matemá-
tica – pois é uma matemática 

– e para entender essa inteli-
gência de ter o corpo, a mente 
e o intelecto todo naquele 
momento. Quando vejo o tra-
balho do Aleh, as letras, a 
melodia, o percurso até chegar 
a ser uma música, identifico 
esse processo do fazer que 
é semelhante ao da pintura.

JORGE ESPINHO Essa ques-
tão do fazer é central no seu 
trabalho, porque não é um tra-
balho “pensado”. É o sentir, mas Ateliê [STUDIO], 2011



102 103

depois é o fazer, e a liberdade 
que sempre vem na pintura. 

GABRIELA MACHADO Meu traba-
lho não é do fazer de uma 

“obra-prima”, ele vem de uma 
combinatória, de uma seriali-
dade, que me faz ter interesse 
por ele. O próprio trabalho 
pede essa lógica, de não haver 
um projeto a priori. E a música 
entrou assim, é como uma 
fonte onde vou buscar material.
 
FRED COELHO E você percebeu 
mudanças na sua pintura?
 
GABRIELA MACHADO Completamente. 
Do momento que comecei a 
trabalhar mais o meu corpo, a 
liberdade de “atacar” a tela 
foi muito maior, sem medo. 
Porque o grande lance da pin-
tura é: o que pintar? É sempre 
a mesma pergunta. Então, é 
importante tentar apreender 
esse momento, como Cézanne 
fez ao trazer todo o entorno 
para dentro da cena. A cena 
não cabia no limite da tela, o 
entorno estava todo lá. É uma 
coisa mais de sentir e de não 
ter um objetivo de criar uma 

“obra-prima”. Meu trabalho não 
se resume nesse objeto aqui, 
por exemplo; ele é o somatório 
de tudo o que está aqui dentro, 
de tudo o que está em volta 
no ateliê e na minha vida, ele 
se faz dessa forma: as coisas 
que vêm do trabalho da mão, 
e as fotografias, que vêm do 
trabalho do pensamento e da 
visão (colocar a cabeça para 
funcionar e fazer uma relação 

com o mundo através da visão). 
Eu passo a ter propriedade e 
uma forma de olhar as coisas 
que coloca tudo como exer-
cício. Vi isso também com a 
música, fiquei três anos para 
começar a tirar um som do pan-
deiro (risos). Essa disciplina...
 
FRED COELHO Você escolheu  
um instrumento difícil!
 
FRED COELHO Porque existe pri-
meiro um trabalho muscular, toda 
uma preparação muscular.
 
JORGE ESPINHO E tem essa coisa 
do fazer... Não é como ler uma 
partitura, é um instrumento com 
o qual você vai descobrindo, 
aprendendo, enquanto faz.
 
GABRIELA MACHADO Então, para 
tocar o pandeiro comecei 
aprendendo pelo método 
do passo – perceber o ritmo 
no corpo para poder tocar. 
Entender isso é se desconec-
tar de tudo o que é pronto. É 
preciso ter a sensação de 
aprendizado, de conquista. 
Quando eu sigo para fazer 
escultura, surge a necessi-
dade de entender o universo da 
forma. Comecei a trabalhar o 
espaço que está dentro de mim 
e o espaço que está à minha 
volta. A partir disso, a pintura 
também ficou mais espacial, as 
imagens já não entram pelos 
lados, é preciso entender a 
área a ser ocupada... Procuro 
não ter o limite da tela, não 
é só aquele espaço prede-
terminado, é a parede toda.

START WITH THE SONG BY ALEH FERREIRA.

 
fred coelho I think we can begin by 
talking about your relationship to music. 
What role does music play in your work? 
From the start, tentatively naming works 
after songs, until the time you decided 
to incorporate music into your life as an 
instrumentalists, playing percussion, and 
how important this is to your process. 
 
gabriela machado This whole process of 
bringing together the arts is strongly 
linked to the sense of feeling, because 
my work comes from a combination 
of images and feelings, of sensing 
other universes, which ends up 
becoming a serial process, emerging 
together with all the perceptions 
I have of my surroundings. Music, 
what it awakens me to in life, what 
it makes me feel and what makes 
me have this connection with things 

which are beyond what I do with my 
hands, is part of this niche. Initially, my 
curiosity about music came through 
my daughter Duda and then I began 
to learn about the universe of Aleh, 
which opened this door to music 
which gives you this transcendent 
experience. I started to learn to play an 
instrument and I chose the tambourine 
because it involves the whole body - my 
painting has this quality: in order to 
paint, I need to be very physically and 
emotionally balanced, and music is 
totally corporeal. So I went and learned 
to play a percussion instrument to 
understand this science - because it 
is a science - and to understand this 
intelligence that the body, mind and 
intellect all possess at that moment. 
When I see the work of Aleh, the lyrics, 
the melody, the journey until it becomes 
a song, I identify with this process 
because it is similar to that of painting.

INTERVIEW
Rio de Janeiro 5.18.2015 
Participants: Fred Coelho, Jorge Espinho, 
Aleh Ferreira, Bianca Zampier, Luiza Mello,  
Marisa Mello and Duda

processo de  
trabalho [WORKING 

PROCESS], 2010
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JORGE ESPINHO Já não tem 
o intermediário que é o pin-
cel, é a própria mão.
 
GABRIELA MACHADO Sim, é a mão. É 
isso, o pandeiro também está 
aqui e eu vou entender esse 
espaço, como meu corpo toca 
nele, que tamanho ele tem 
pra mim... É a mesma coisa. 
Descubro mundos diversos 
de interesses. Na fotografia, 
é um aprendizado de olhar o 
mundo através de um frame, 
como perceber o recorte desse 
espaço do olhar. Essa curiosi-
dade por outros universos é o 
que alimenta meu trabalho.
 
FRED COELHO Você acha que esse 
espalhamento da sua obra – do 
desenho para a pintura, depois a 
fotografia, a escultura, e agora o 
livro. Essa constante mudança 
de suporte, de vontade, pode ser 
colocado nesse lugar de estar 
sempre com certo frescor de 
olhar para as coisas, uma von-
tade de estar reinventando essa 
relação do corpo com o espaço? 
 
GABRIELA MACHADO Sim, é exa-
tamente isso. A ideia é estar 
na vida processando as 
coisas que caem para mim. 
Geralmente, o frescor do 
meu trabalho acontece nesse 
momento de transição; a obra 
aparece quando estou comple-
tamente dentro do processo do 
fazer, em uma simbiose com 
esse momento. Do fazer vem a 
obra. Acho que o Aleh foi uma 
pessoa importantíssima, por-
que eu tive muita curiosidade 

pelo universo dele. Essa curio-
sidade me fez entrar por outra 
porta. Não serei musicista, 
mas quero estar perto, quero 
ver, quero sentir, aprender 
o que eu puder e trazer isso 
para o meu trabalho. São coi-
sas que a vida apresenta.
 
JORGE ESPINHO É muita cora-
gem estar disponível como você 
está. Falávamos disso quando 
você começou a fazer pequenas 
esculturas. Explorar mais a mani-
festação dessa forma orgânica, 
essa liberdade com as mãos. 
 
GABRIELA MACHADO Acho que 
o lance é não estar enges-
sada, não se sentir totalmente 
pronta para nada, deixar a 
rotina também lhe oferecer.
 
JORGE ESPINHO Nem ser 
refém de nada...
 
GABRIELA MACHADO Sim, 
gosto disso.
 
FRED COELHO Conversamos 
uma vez sobre isso, que se 
deve escapar desse lugar 
de repetição do sucesso.Ateliê [STUDIO], 2014

SÉRIE VIBRATO
2013, porcelana 
esmaltada  

[PORCELAIN ENAMELLED] 

34 x 22 x 23 cm

jorge espinho This question of 'doing' is 
central to your work, because it is not an 

"intellectual" process. It is a feeling, which 
later becomes the action, and the freedom 
which is always part of the painting. 
 
gabriela machado My process is not 
about creating a "masterpiece", it 
arises from a combination, from a 
series of things, which arouse my 
interest in it. The work itself demands 
this logic, of not having an a priori 
plan. And the music came like this; it 
is like a source where I seek material.

fred coelho And did you notice 
changes in your painting?

 
gabriela machado Completely. From the 
moment I started to work more with 
my body, the freedom to "attack" the 
canvass, without fear, was much greater. 
Because the great trick in painting 
is: what to paint? You never discover 
anything. It's always the same question. 
So, it's important to try to learn this, 
like Cezanne did when he brought the 
entire landscape into the scene. The 
scene did not fit within the limits of the 
canvas, the surrounding landscape was 
all there. It is more a matter of feeling 
and not having the intention of creating 
a "masterpiece". My work cannot be 
summed up in terms of a given object, 
for example; it is the sum of everything 
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GABRIELA MACHADO Exatamente. 
Mas se colocar na vida, aberta 
para o que ela lhe manda. 

LUIZA MELLO E quando você está 
de frente para a tela ou para outro 
material, quando você vai, efeti-
vamente, fazer o trabalho. Como 
é o seu processo de trabalho?
 
GABRIELA MACHADO Começa pelo 
interesse nas formas, imagens 
que se destacam do resto. Às 
vezes alguma coisa me chama 
atenção e eu fico com aquela 
forma na cabeça, são momen-
tos que articulam o trabalho. 
Por exemplo, pego a argila e 
começo a trabalhar, às vezes 
sei o que vou fazer, mas não é 
o que sai no final. É fundamen-
tal a resistência da matéria. 
Geralmente, quando me deparo 
com os problemas, é daí que o 
meu trabalho aparece. A arte 
é assim, desobediente. Claro 
que tenho todo um conceito 
de como isso pode se manifes-
tar em mim, não é uma coisa 

tão solta. Mas o trabalho se 
dá. Com as pinturas acontece 
o mesmo. Fiz uma série agora 
em um momento em que estava 
sem saber o que pintar, mas 
mesmo nesses momentos pre-
paro as telas para primeiro 
entender o espaço branco, fico 
convivendo e neste momento a 
cena da pintura vai aparecendo 
e vou entendendo como pode-
rei atuar ali. Tenho o hábito de 
fazer as pinturas pequenas, 
como exercício, elas são nar-
rativas, então, tudo o que está 
em volta é muito importante. 
Quando estava com essas 
pequenas em volta, as pintu-
ras grandes saíram de formas 
que tinham nelas. Comecei 
a pintar, mesmo sem saber 
o que fazer, tentando enten-
der a coisa de trazer o espaço 
da escultura para dentro da 
pintura – porque agora é ao 
contrário, não é mais a pintura 
para a escultura –, entender 
como eu trago a escultura, a 
forma, para o espaço e como 

that is inside, of everything that is 
around the studio and in my life; 
this is how it is produced: the things 
that come out of the work done by 
hand, and the photographs, which 
come out of the process of thought 
and vision (putting one's head to 
work and creating a relationship 
with the world through vision). 

I proceeded to take ownership, 
to adopt a way of looking at things 
which turns everything into an 
exercise. I also had this with music; 
it took me three years to begin to 
produce a sound with the tambourine 
(laughs). That discipline...

fred coelho You chose a difficult 
instrument! Because first there is  
the muscular work, all the 
muscular preparation.

jorge espinho And then there's the 
process of doing it...It's not like reading a 
musical score; it's an instrument which you 
discover and learn, as you're playing it.

gabriela machado So to learn how to 
play the tambourine I started out 
with the step method - sensing 
the rhythm in your body to be able 
play it. Understanding this means 

disconnecting from everything which 
is finished. You have to have a sense 
of learning, of overcoming. When I 
prepare to make a sculpture, a need 
arises to understand the universe 
of form. I started to work on the 
space within me and on the space 
around me. As a result of this, the 
painting also became more spatial; 
the images no longer enter from the 
sides; you have to understand the 
area which is to be occupied... I try 
not to impose a limit on the canvas; 
it's not just that predetermined 
space, it's the whole wall. 

jorge espinho There is no longer the 
intermediary of the brush, it's the hand itself.
 
gabriela machado Yes, it's the hand. 
That's it, the tambourine is also 
present here and I want to understand 
this space, how my body touches 
it, what size it has for me... It's the 
same thing. I'm discovering different 
worlds of interest. In photography, 
you have to learn how to see the 
world through a frame, to perceive 
how the space of the view is 
divided. This curiosity about other 
worlds is what feeds my work.

SORONGATO, 2013
acrílica sobre linho 
[ACRYLIC ON LINEN]

díptico, 190 x 300 cm

Processo de trabalho 
[WORKING PROCESS]

fábrica São Bernardo, 
Alcobaça, Portugal, 
2014



108 109

isso pode ser colocado den-
tro da tela. Então eu trouxe 
alguns elementos das pinturas 
pequenas, que estavam aqui 
ao meu redor, para dentro da 
tela grande. Elementos geo-
métricos, por exemplo, a partir 
da forma de uma rua, reboco 
a forma horizontal das paisa-
gens para o espaço público da 
tela grande, desconcertando 
este eixo da horizontalidade da 
paisagem para se tornar uma 
forma orgânica. E fico olhando, 
convivendo com aquilo.

FRED COELHO Algumas dessas 
pinturas pequenas também são des-
dobramentos de fotografias suas?

GABRIELA MACHADO Muitas são. 
Começando com determi-
nada cena, às vezes a pintura 
entra em cima da imagem e 
vira outra coisa. Vejo as fotos 
como pintura. Esse trabalho 
das Polaroids teve continui-
dade porque comecei a ver 
nas imagens um recorte de 
pintura, uma cor de pintura, 
aquela cena acontecendo 

SÉRIE VASOS, 2013
óleo sobre linho  

[OIL ON LINEN]

20 x 30 cm

P110-111
Galeria Celma 
Albuquerque,  
Belo Horizonte,  
2015

fred coelho Do you think that this 
expansion of your work - from drawing to 
painting, then photography, sculpture, and 
now the book - this constant changing 
of your foundation, your impulse, has 
to do with always wanting to maintain 
a certain freshness in the way you 
view things, a wish to reinvent this 
relationship between body and space?

gabriela machado Yes, that's it exactly. 
The idea is to be in the world 
processing the things that appear 
before me. Generally, the freshness 
of the work occurs in this moment of 
transition; the work arises when I am 
completely inside the process of doing 
it, in symbiosis with this moment. 
The work emerges from this process 
of doing. Aleh was an extremely 
important person to me, because I 
was very curious about his world. This 
curiosity made me go through another 
door. I will never be a musician but I 
want to be close, I want to see, I want 
to feel, to learn what I can do, and 
to bring this to my work. These are 
things that life puts in your path.

jorge espinho It takes great courage 
to be as open as you are. We talked 
about this when you began to make 
little sculptures, to explore further the 
manifestation of this organic form, this 
freedom with the hands.
 
gabriela machado I think the trick is not 
to get stuck, not to feel completely 
ready for anything, not to accept 
what your routine offers you. 
 
jorge espinho Not to be a hostage  
to anything...
 
gabriela machado Exactly, that's  
what I like.
 
fred coelho We talked about this once, 
how you have to escape the temptation to 
repeat your success.

gabriela machado To immerse yourself in 
life and be open to what it throws up. 

luiza mello And when you are standing 
in front of the canvass or another material, 
when you are actually going to do the 
work, what is your work process like?

SÉRIE ALENTEJO 
2014, óleo sobre linho  

[OIL ON LINEN] 20 x 18 cm
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no plano bidimensional. Um 
exercício de tirar do espaço 
do olhar e inserir no plano.

Engajar corpo e pensa-
mento é fundamental. Onde 
tem alguma coisa, o trabalho 
surge, é a escala poética. Penso 
que o bom trabalho contraria o 
intimismo. Quando não se sabe 
o que é, é quando está bom.

FRED COELHO Ao mesmo tempo em 
que você fala desse lugar orgânico, 
que sempre indica certa esponta-
neidade, uma expressividade, tem 
também uma referência muito forte 
de certa história da arte (você men-
cionou o Cézanne, também sempre 
fala do Morandi etc.). Como você 
trabalha essa expressividade orgâ-
nica, essa liberdade de seu trabalho 
com uma relação crítica e interes-
sada pela história da arte com que 
você tem vontade de dialogar?

GABRIELA MACHADO O meu diálogo 
é, principalmente, com Morandi. 
De acordo com o que penso, ele 
explorou bastante as questões 
da geometria, da forma, do 
dentro-fora, da perspectiva, da 
cor, da falta de cor – é um uni-
verso muito rico. E ele nunca 
precisou ter espaço para fazer 
aquilo. Ele estava dentro do tra-
balho, ficava naquele quartinho 
e a cena estava ali ao lado dele. 
Passou a vida pintando aquilo, 
passou a vida entendendo o que 
é o espaço. O Giacometti, que 
tinha um ateliê bem pequeno, 
era o próprio trabalho, você vê a 
figura dele. Brancusi também. O 
que é forte pra mim é estar den-
tro do espaço do seu trabalho, e 

eles foram pessoas que viveram 
uma vida para isso; pra mim, é 
isso que vale. Esgotar todas as 
possibilidades, na vida pelo seu 
sentir e um sentir por uma vida.

JORGE ESPINHO Ver se esgota, né?
 
GABRIELA MACHADO Pois é. Eu 
faço vários trabalhos, mas são 
vários trabalhos que estão 
todos à minha volta. É como 
se estivesse em uma caverna 
e fosse tirando o barro da 
parede para ir fazendo… É 
preciso que as relações 
estejam aqui ao meu lado.

FRED COELHO Isso que você 
chamou no começo de um 
aspecto serial do trabalho?
 
GABRIELA MACHADO Sim, serial. É 
preciso mostrar a estrutura 
do momento experimental do 
trabalho, exatamente porque, 
quando faço uma forma, faço 
uma série, nunca é uma só, isso 
é uma característica. Tenho 
que fazer vários trabalhos para 
poder ver tudo o que ele vai 
atingir. Então eu não resolvo 
tudo em uma pintura, porque 
a minha pintura fica suja se 
eu ficar atacando ela o tempo 
inteiro. É como folha de papel, 
tenho que ter uma pilha; aí, nes-
ses papéis todos, vou entender 
como o trabalho vai se resolver.
 
FRED COELHO Você não satura 
o negócio com todas as infor-
mações de uma vez só, né? Vai 
diluindo as informações em 
vários momentos do fazer...

gabriela machado It starts with an interest 
in forms and images which stand out 
from the rest. Sometimes something 
attracts my attention and gets stuck in 
my head. These are the moments that 
shape the work. For example, I take 
the clay and start work. Sometimes 
I know what I'm going to do but that 
isn't what emerges at the end. The 
resistance of the material is essential. 
Generally, when I encounter difficulties, 
that's when the work appears. Art is 
like that, it's disobedient. Of course 
I have a strong idea of how this may 
manifest in me. It's not as loose as all 
that. But the work emerges. The same 
thing happens with the painting. I 
recently did a series when I didn't know 
what to paint, but even at such times 
I prepare the canvasses, initially to 
understand the white space. I spend 

time with it and that's when the scene 
will appear and I will understand how 
I can work with it. I'm used to doing 
small paintings as an exercise. They 
are narratives, so everything around 
them is very important. When I had 
these little paintings around me, the 
big paintings emerged from forms 
that were present in the little ones. I 
began to paint, without knowing what 
to do, trying to understand how to 
bring the sculptural space into the 
painting – because now the process 
is the opposite, it's not moving from 
painting to sculpture –, to understand 
how I bring sculpture, form, into 
the space and how this can be put 
on the canvass. So I brought some 
elements of the small paintings, which 
were here around me, into the large 
canvass. Geometric elements, for 

SÉRIE HISTÓRIAS 
QUE QUERO 
CONTAR, 2013
óleo sobre linho  

[OIL ON LINEN]

30 x 20 cm
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GABRIELA MACHADO Sim. Eu guardo 
os momentos e, no conjunto 
da obra, tudo se mostra orgâ-
nico porque tudo vem de um 
só e todas são uma. Todas as 
pinturas vêm de um desen-
rolar, uma passa para outra, 
que passa para outra.
 
JORGE ESPINHO E você é desa-
pegada nesse processo? Quer 
dizer, seguindo sempre de um 
para outro? Mais ou menos, né?
 
GABRIELA MACHADO Acho que não 
sou desapegada, não. (risos)
 
FRED COELHO Você guarda o 
processo. Gosta de ter o pro-
cesso junto de você, não é?

GABRIELA MACHADO É, porque 
senão eu não consigo ter evo-
lução, nem criar um olhar.
 
GABRIELA MACHADO Quando você 
faz um trabalho e tem que 
mandar embora, esse é um 
momento no qual eu sempre 
fico apegada. Preciso deles 
perto para continuar a tra-
balhar. Sou acumuladora de 
sentimentos, de imagens e 
de coisas. Quando decidi 
fazer o livro de fotogra-
fias, por exemplo, não sabia 
por onde começar, havia 
três mil imagens. Ainda bem 
que existiu uma curadoria e 
outros olhares se colocaram.
 
ALEH FERREIRA É como se interrom-
pesse seu processo, esse momento 
em que a obra precisa sair do ateliê.
 

GABRIELA MACHADO Não chega 
a ser um interromper, mas 
tira de mim aquele olhar. E, 
outra coisa, não posso ter 
do meu lado algo que eu 
não queira olhar. (risos)

FRED COELHO Essa frase sintetiza 
tudo! Uma vez o Luiz Zerbini falou 
pra mim: “Sabe qual é o problema? 
Vejo o mundo todo em grid.” Essa 
frase sintetiza a pintura dele. E o 
Cabelo falou pra mim na ocasião 
da última exposição na Galeria A 
Gentil Carioca: “O meu problema 
é que, quando fecho os olhos, vejo 
muita luz.” E eu falei: não precisa 
de mais nada, essa informação 
já é o suficiente para eu escre-
ver o texto! E essa última frase 
que você falou agora é maravi-
lhosa: não posso ter do meu lado 
algo que eu não queira olhar.
 
GABRIELA MACHADO É, porque tudo 
entra. Se tiver algo que eu não 
queira ver por perto, aquilo vai 
acabar entrando no trabalho 
e eu vou ficar lutando contra.

Vista do ateliê 
[VIEW OF STUDIO], 2013

P 116-117
Processo de trabalho 
[WORKING PROCESS], 
2013

SÉRIE GARRAFAS 
2002, Nanquim sobre 
papel  [NANKEEN ON 

PAPER] 60 x 70 cm

example, inspired by the shape of a 
street. I drag the horizontal shape of 
the landscapes into the public space 
of the large canvass, rearranging the 
horizontal axis of the landscape into 
an organic form. And I remain there 
looking at it, spending time with it. 

fred coelho Are some of these 
small paintings also developed 
from your photographs?
 
gabriela machado Many of them 
are. Starting with a given scene, 

sometimes the painting comes in 
on top of the image and becomes 
something else. I see photographs as 
painting. This work with the Polaroids 
persisted because I began to see in 
the images the framing of a painting, 
the colours of paintings, that scene 
occurring on a two-dimensional 
plane. It was an exercise in removing 
it from the space of the gaze and 
inserting it onto the flat surface.

It's essential to engage both 
body and mind. Where there is 
something there, the work emerges. 
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ALEH FERREIRA Quando eu conheci o 
trabalho da Gabriela, me surpre-
endeu porque me passou muita 
delicadeza, esse foi um ponto 
que se mostrou imediatamente. 
Obviamente, uma extrema sensibili-
dade, com aquelas pinturas, aquelas 
cores... E a pessoa da Gabriela 
sempre se mostrou muito simples, 
sintetizando as frases, com poucas 
palavras. Quando comecei a ver as 
pinturas, a impressão que tinha – eu 
a conheci na época da exposição 
Doida Disciplina – era de que tinha 
uma relação muito forte com a 
natureza. A impressão era de que 
aqueles quadros eram, por exemplo, 
flores, mais precisamente orquídeas. 
E a orquídea, apesar de precisar do 
sol, como as outras plantas, é uma 
planta muito delicada, muito frágil...
 
LUIZA MELLO Mas dura muito 
tempo, é uma flor que dura 
uns três ou quatro meses...

ALEH FERREIRA Me arremeteu uma 
reflexão que eu fazia, de que as 
coisas importantes, marcantes, 
fortes, na verdade, estão guar-
dadas com a fragilidade, estão 
ligadas com uma espécie de fra-
gilidade, com algo muito leve. 
 
FRED COELHO A primeira vez que 
entramos em contato para eu escre-
ver sobre o trabalho da Gabriela 
foi para a exposição no Centro 
Cultural São Paulo, em 2011, e é 
engraçado ouvir isso agora porque 
eu usei o título “Força bruta” para 
falar do trabalho. As pinturas que 
estamos comentando agora são 
aquelas nas quais você deposi-
tava a tinta e as deixava criando a 

própria relação da cor, através de 
sua química, fazendo grandes man-
chas... Mas a primeira obra que eu 
conheci da Gabriela é da época das 
pinturas de muitos gestos largos 
e vermelhos.  Vejo essa sensibili-
dade e beleza quase frágil dessas 
flores, mas também vejo muito 
essa força, até por já ter visto ela 
pintando. Ela coloca a tela na rela-
ção de um para um com o tamanho 
dela, é uma relação de estar dentro 
da tela – a tela e ela. Quando você 
vê uma pessoa do tamanho dela 
pintando telas de dimensões gigan-
tescas com aquela força, tem uma 
expressão. Por isso usei o nome de 
uma música do Jorge Ben, “Força 
bruta”. Bruta no sentido dessa 
força primária das coisas, de um 
brutalismo direto para as coisas.

LUIZA MELLO Acho que podemos 
pensar no bruto como algo que 
não tem verniz. Porque, pelo que 
a Gabriela está falando e pelas 
coisas que já li sobre o traba-
lho dela, tem uma relação bem 
direta. A ideia de se colocar em 
uma situação de experimentar, de 
não ter um verniz, de ser bruto... 
 
FRED COELHO A ideia de uma 
força crua, de algo direto, uma 
pintura sem nenhum tipo de pro-
teção, que é a obra da Gabriela.

LUIZA MELLO Sim... E as fotografias? 
Sei que você sempre fotografou, 
mas como foi que começou?

GABRIELA MACHADO Faço as 
Polaroids, faço muitas quando 
estou viajando. Porém, come-
cei a me deparar com uma 

Processo de trabalho 
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It is the poetic scale. I think that 
good work is the opposite of the 
confessional When you don't know 
what it is, that's when it's good. 

fred coelho At the same time that you 
talk about his organic space, which 
always suggests a certain spontaneity, 
a certain expressiveness, there is also 
a very strong reference to aspects 
of the history of art (you mentioned 
Cezanne, and you also always speak of 
Morandi etc.) How do you balance this 
organic expressiveness, this freedom 
in your work, with your curious and 
critical relationship with art history, 
with which you strive to engage? 
 
gabriela machado This engagement 
is mainly with Morandi. In my view, 
he profoundly explored questions 
of geometry, form, inside-outside, 

perspective, colour, the absence of 
colour, – it's a very rich world. And 
he never needed to have space to 
do this. He was always inside the 
work, staying in that little room 
and the scene was there beside 
him. He spent his life painting that. 
He spent his life understanding 
what space is. Giacometti, who 
had a very small studio, was his 
own subject. You can see his 
form in it. Brancusi was the same. 
Strength for me is being inside 
the space of your own work, and 
these were people who dedicated 
their lives to this. For me, that's 
what matters: to exhaust all the 
possibilities in life for your feeling 
and to have one feeling for life. 

jorge espinho Let's see if they 
can be exhausted, right?
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dificuldade técnica: pri-
meiro de andar na rua com 
uma máquina grande, como 
é a Polaroid, e depois com o 
filme, que muitas vezes não 
funciona e é difícil de encon-
trar. Eu adoro essa dificuldade, 
porque aí vou no desafio, no 
limite, e fico obcecada. A difi-
culdade vai me colocar em 
lugares onde eu não sei estar 
e assim é melhor ainda, né? 
A ginástica de estar na vida.
 
ALEH FERREIRA Sair do conforto.
 
DUDA Agora, uma coisa que acon-
teceu com essa busca de novas 
técnicas e novos materiais  foi a 
necessidade de ter ajuda de pes-
soas que dominam essas técnicas, 
completamente novas para você. 
Então, como é lidar com essa rela-
ção de deixar outra pessoa intervir 
naquilo que você faz? Porque é 
uma coisa nova, e também um 
desafio, deixar o outro lhe falar 
como fazer. Isso aconteceu com 
a cerâmica, e com o livro (Rever).
 
GABRIELA MACHADO É bem interes-
sante a Duda ter colocado isso, 
porque isso é uma coisa que 
me enlouquece! (risos) Fico 
louca de ter que depender de 
alguém para fazer uma fôrma 
para mim, por exemplo. Acho 
que em meus últimos projetos 
todos eu dependi de outras 
pessoas, e isso foi um exercício 
maravilhoso. No caso da cerâ-
mica, fiquei um ano no ateliê 
da Dora Wainer. Hoje em dia eu 
tenho forno e já faço as coisas 
sozinha, mas estamos sempre 

conversando sobre a técnica. 
Agora estou fazendo alguns 
trabalhos em bronze. Fui para 
Barra de São João, para o ateliê 
de outra pessoa, para fazer o 
trabalho, precisava de muito 
espaço. Chegando lá, a argila 
estava toda em placas no chão 
para eu desenhar e trabalhar 
nela. Então pensei: como vou 
fazer isso aqui? Precisava das 
minhas referências, mas come-
cei a entender aquele espaço 
e assim pude entrar no traba-
lho. Eu adoro fazer residências, 
viajar e receber um espaço 
novo para trabalhar. No Arizona 
e em Portugal, foi assim, fui 
bastante para rua, comecei 
a filmá-la e foi daí que apa-
receram as fotos. Comecei a 
fazer filmes na rua para sentir 
a cidade e percebi que o que 
gostei dali foi a luz, os bote-
cos etc. Comecei a fazer as 
fotos. Porque durante a filma-
gem tinham cenas que queria 
guardar. Por conta desse ime-
diatismo, esse foi um trabalho 
que virou um diário. Comecei 
a ver que as cenas eram pin-
turas, pois eu fazia o corte da 
forma, como vejo a pintura, 
e nesse momento comecei a 
fazer pequenas pinturas pen-
sando nessas fotografias.

JORGE ESPINHO Aí já contaminou.
 
FRED COELHO O que contamina 
 as telas grandes.
 
GABRIELA MACHADO Exatamente. 
As telas grandes são a abstra-
ção dessas imagens. Eu me 

gabriela machado Right. I do lots of 
work, but it's work which is always 
all around me. It was as if I was in 
a cave and I was taking clay from 
the walls to produce my work...I 
need to have these relationships 
with the things around me. 

fred coelho Is that what you meant 
when you talked, at the beginning, 
about the serial aspect of the work?
 
gabriela machado Yes, serial. I have to 
show the structure of the experimental 
phase of the work, precisely because 
when I produce a form, when I make 
a series, it's never just one. This is an 
important characteristic. I have to 
produce several works to be able to see 
all that it is going to become. So I don't 
resolve everything in one painting, 
because my painting gets dirty if I keep 
attacking it all the time. It's like sheets 
of paper. I have to have a pile. Then, 
with all this paper, I can understand 
how the work is going to be resolved.
 
fred coelho You don't saturate the 
work with all the information in one go, 
right? You dilute the information during 
various moments of the process...

gabriela machado Yes. I save the 
moments and, in the work as a 
whole, everything appears organic 
because everything comes from one 
thing and everything is one. All the 
paintings come out of a process of 
unwinding, one thing passing into 
another, which passes into another.

jorge espinho And are you detached 
in this process? Which is to say, 
always passing from one thing to 
another? More or less, right?

gabriela machado I don't think I'm 
detached, no. (laughter)
 
fred coelho You maintain the process. You 
like to have the process as part of you, right?

gabriela machado Yes, because, if not, 
I can't develop, or create, or see.

 When you produce a work and 
have to send it away, that's when I 
always get attached. I need them to 
be close to be able to continue to 
work. I'm an accumulator of feelings, 
of images and things. When I decided 
to make a book of photographs, for 
example, I didn't know where to start. 

Vista to Ateliê 
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interesso em pintar as cenas, 
adoro fazer essa pintura do dia 
a dia, do cotidiano, e quando 
vou para a escala grande não 
posso trazer isso, porque 
isso não cabe nessa escala. A 
escala grande é corpo, é trazer 
as formas abstraídas dessas 
cenas. Recentemente percebi o 
porquê de pintar as telas gran-
des sem estar preocupada com 
limite, sem estar preocupada 
de aquilo ser um quadro: na 
minha infância, morei em uma 
casa onde não existiam qua-
dros pendurados nas paredes, 
elas eram pintadas com afres-
cos, a cena estava ali na escala 
do meu corpo, elas eram o 
limite daquele espaço. Isso 
foi um insight que tive, sabe?

FRED COELHO Pinturas de decora-
ção feitas diretamente na parede?
 
GABRIELA MACHADO Sim. Eu morei 
em uma fazenda do século 
XVIII que era toda pintada 
de afrescos do pintor espa-
nhol José Maria Villaronga. As 
paredes eram pintadas do teto 
ao chão. Então, qual é minha 
relação com pintura? É cha-
pado, é poder passar a mão, é 
parede. Percebi que por isso 
eu nunca consegui fazer pin-
tura como quadro. Quando 
percebo o tamanho, dançou. 
Por isso o fundo branco, por-
que o fundo branco vai para 
a parede, você abre a pintura, 
ela vai para fora daquilo. E 
todos os meus quadros podem 
estar juntos, com as pinturas 
se agrupando, elas se agregam 

umas nas outras; eu faço díp-
ticos, trípticos e polípticos. 

JORGE ESPINHO Seria um trabalho 
lindo fazer uma colagem de todos.
 
FRED COELHO Se eu fosse deleu-
ziano, diria que seus quadros 
sempre têm uma “linha de fuga”. 
Sempre têm algo que escapa para 
o outro, como você acabou de falar, 
o processo é esse. As obras vivem 
escapando para a obra seguinte.
 
GABRIELA MACHADO Eu tenho muita 
dificuldade em montar uma 
exposição, em tirar as coisas 
daqui. Quando vejo o trabalho 
como uma coisa só, ele rola, 
mas quando tenho que colo-
car uma pintura aqui, outra 
ali, torna-se um novo desa-
fio. E a forma de saber como 
mostrar a escultura é meu 
grande desafio no momento. 
Para que serve a base? O que 
é o suporte? Talvez se colocar 
no chão não funcione, então 
tem que elevar a altura do olho, 
do corpo? Perceber o espaço 
ao redor, potencializá-lo e, a 
partir daí, começar a pensar a 
estrutura no espaço expositivo.

JORGE ESPINHO Mas a sua solu-
ção é muito boa, das pequenas 
madeiras. É uma não solução por 
um lado, mas ao mesmo tempo 
é uma não solução assumida.
 
LUIZA MELLO Mas há várias outras 
soluções aqui – pedras, cris-
tal etc. (Mostra uma estante com 
vários trabalhos dispostos.)
 

Processo de trabalho 
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GABRIELA MACHADO O que acon-
tece com essa estante é que 
eu penso assim: são espaços 
únicos; em cada retângulo 
desse, crio uma relação. 

FRED COELHO É impressionante 
como, vendo assim, as escultu-
ras médias ganham toda uma 
relação orgânica com tudo. Isso 
fica em um lugar perfeito.

LUIZA MELLO Engraçado, toda 
vez que eu penso no trabalho da 
Gabriela eu penso nisso, no ate-
liê, no jeito que ela se veste, no 
jeito que ela anda, na música 
que eu sei que ela ouve, no pan-
deiro... Isso que você fala de 
ser um conjunto, de ser orgâ-
nico, é isso mesmo, é natural.

 GABRIELA MACHADO Penso que a 
melhor mostra é aquela em 
que temos total liberdade de 
entendimento do espaço e 
de poder levar o que temos 
e o que cabe na nossa mão 
naquele momento e perceber 

a forma da relação das obras 
com aquele espaço exposi-
tivo. Tenho um trabalho que 
se chama Things that fit in my 
hand que fala dessa relação.

FRED COELHO Você se imagina 
com ateliê em outro lugar, além 
daqui do Jardim Botânico?
 
GABRIELA MACHADO Em qualquer 
lugar, eu só preciso entrar e 
necessito de tempo. Posso 
estar em qualquer espaço ou 
lugar do mundo que vou me 
relacionar com o que está à 
volta. Porque em qualquer 
lugar se acham coisas inte-
ressantes, cria-se um olhar, 
constrói-se uma relação.

LUIZA MELLO Outra coisa que faz 
parte de sua vida são as viagens, 
você viaja bastante. Pra mim, isso 
é uma coisa muito importante. A 
história da coleção ARTE BRA, da 
cronologia, tem um pouco a ver 
com isso, pois penso na influ-
ência do que se vê fora do seu 

There were three thousand images. It 
was lucky there was a curator and 
other people to look at the material. 

aleh ferreira It's as if your process 
was interrupted, at that moment when 
the work needs to leave the studio.

gabriela machado It's not exactly an 
interruption, but it takes that image 
away from me. And another thing: 
I can't have anything near me that 
I don't want to look at. (laughter)

fred coelho That phrase sums it all up! 
Once Luiz Zerbini said to me: "Do you know 
what the problem is? I see the world in grid 
form." That phrase summed up his painting. 
And Cabelou said to me at the last exhibition 
at the Galeria A Gentil Carioca gallery: “My 
problem is that when I close my eyes, I see 
too much light." And I said to myself: you don't 
need anything else. That phrase is all you 
need to write the text! And that last phrase 
that you just said is wonderful: I cannot have 
anything near me that I don't want to look at.

gabriela machado Yes, because 
everything goes in. If there was 
something I didn't want to see close 
by, it would end up entering the work 
and I would be fighting against it.

 aleh ferreira When I started to get to know 
Gabriela's work, I was surprised because it 
was very delicate. This was the aspect that 
emerged first. Obviously an extreme sensibility, 
with those paintings, those colours... And 
Gabriela as a person, also seemed very simple, 
summing up phrases in a few words. When I 
began to see the paintings, the impression I 
had - and I met her at the time of the exhibition 
Doida Disciplina – was that she had a strong 
relationship with nature. The impression 
was that those paintings were, for example, 
flowers, more specifically, orchids. And the 
orchid, despite needing the sun, like other 
plants, is a very delicate and fragile plant...

luiza mello But it blooms for a 
long time, it's a flower that blooms 
for three or four months...

aleh ferreira I was struck by a reflection, 
that important, memorable, strong 
things are, in fact,  surrounded  by a 
fragility, they are connected to a kind 
of fragility, to something very light. 

fred coelho The first time we had any 
contact, for me to write something about 
Gabriela's work, was for the exhibition 
at the Centro Cultural São Paulo, in 2011, 
and it's funny to hear this now, but I used 
the title "Brute Force" to discuss the work. 
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lugar-comum. Sei que isso é algo 
muito importante para você.
 
GABRIELA MACHADO Querer sentir 
as coisas próximas de como 
você quer estar na vida é que é 
o mais legal. É nessas buscas 
que aparecem as coisas. O bom 
de viajar é que desengessa e se 
criam outras relações, o tempo 
aparece com mais generosidade.

MARISA MELLO Achei interessante 
o que você falou sobre sua relação 
com as coisas, que por mais que 
pareça muito harmonioso o seu 
trabalho, é uma relação de con-
flito. Eu acho que, quando você é 
estrangeiro, está estranho em um 
lugar, chega de outra forma, para 
observar, para ver como aquela 
cultura se organiza, para se inse-
rir nela. Você não vai chegar com 
suas premissas, estará aberta 
para outros modos de vida.
 
FRED COELHO Mais do que isso, no 
caso da Gabriela, é o olhar. Esse 
olhar é sempre o olhar da alteridade, 
sempre está buscando a diferença.

LUIZA MELLO Fala um pouco 
mais sobre essa história 
do conflito? Como aparece 
esse conflito para você? 

 GABRIELA MACHADO ÉÉ difícil de 
falar. Existe um desconforto 
nesse fazer, que me impul-
siona para buscar coisas que 
me interessam. Me questiono 
sempre e privilegio o meu 
sentir e meu querer, estou 
atenta às minhas percepções.

FRED COELHO Usando o senso 
comum, essa é a dor e a delícia 
do artista. A liberdade de poder 
escolher a criação, mas a criação 
gera uma angústia da escolha.

GABRIELA MACHADO É uma liber-
dade, mas ao mesmo tempo é 
acordar todos os dias e per-
ceber questões pertinentes 
à criação. Então, é impor-
tante saber onde você quer 
estar, onde é que vai mexer 
com você para lhe trazer esse 
querer fazer. Porque, além de 
tudo, sem tesão não rola nada. 
Precisa ter frescor. Enquanto 

The paintings that we're discussing now 
are those where you applied the paint 
and left them to create their own colour 
relationships, through their chemistry, 
creating great daubs... But the first of 
Gabriela's works that I saw was at the time 
of the paintings with lots of broad, red 
strokes... I see the sensibility and almost 
fragile beauty of these flowers, but I also 
see this strength, perhaps because I have 
already seen her painting. She places 
the screen in a one-on-one relationship 
with her body. It's a relationship of being 
inside the canvass - the canvass and her. 
When you see a person of her size painting 
canvasses of enormous dimensions with 
that strength, it calls to mind an expression. 
That's why I used the title of a Jorge Ben 
song, “Brute Force”. Brute in the sense 
of this primary strength of things, of a 
direct brutalism in relation to things.
 
luiza mello I think we can think of 
brute as something that has no varnish. 
Because, in terms of what Gabriela 
is saying and the things I have read 
about her work, there is this very direct 
relationship. The idea of placing yourself 
in a situation of experimentation, of not 
having any varnish, of being raw... 

fred coelho The idea of raw strength, of 
something direct, painting without any kind 
of protection, which is Gabriela's work. 

luiza mello Yes... And the photographs? 
I know that you have always taken 
photographs, but how did it start?

gabriela machado I take Polaroids. I take 
a lot of them when I'm travelling. But 
I started to encounter a technical 
difficulty: firstly, walking round 
the streets with a big camera, like 
the Polaroid, and then with the 
film, which often doesn't work and 
is hard to find. I love this difficulty, 
because it presents a challenge, a 
restriction, and I get obsessed. This 
difficulty puts me in places where 
I don't how to act and that's even 
better, isn't it? The gymnastics of life. 

aleh ferreira To leave your comfort zone. 

duda Now, something which arose from 
this search for new techniques and new 
materials was the need to get help from 
people who understood these techniques, 
which were completely new to you. So, how 
do you deal with this relationship of allowing 
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o trabalho tem frescor, vale 
a pena. Ficar se copiando, se 
repetindo, ou permanecer no 
mesmo lugar: talvez a angús-
tia esteja nesse ponto, nessa 
passagem de sair do lugar 
que já conhece e enfren-
tar sempre um lugar novo.

FRED COELHO Nesse contexto, acho 
que vale a pena falar sobre a sua 
passagem para a escultura. Sei 
que tem toda uma discussão sua 
a respeito de um material novo, 
uma situação de descontrole. 
Descontrole com o material, no 
qual você teve prazer de plane-
jar uma coisa, colocar no forno 
e sair outra. Acho que seria legal 
você falar um pouco disso, de 
como chegou à escultura, e o 
que está prendendo você a ela.
 
GABRIELA MACHADO Depois de 
aprender a tocar pandeiro, 
vi que tudo é um dia após o 
outro para se chegar nos seus 
lugares. Então isso me deu 
uma confiança. A escultura 
sempre foi uma curiosidade. 
E aí eu fui colocar a mão na 
massa literalmente, mesmo 
sem saber o que queria fazer.

FRED COELHO Você não atribuiu 
isso a uma fadiga sua com a pin-
tura, a uma crise, nada disso? 
Foi só mais uma curiosidade?
 
GABRIELA MACHADO Sim, foi só 
mais uma curiosidade. Até 
porque tenho esse entendi-
mento de que, se olhar para 
várias coisas, essas coisas 
só vão somar. Precisamos 

aprender, estar sempre 
aprendendo. Ninguém chega 
ao ponto de dizer: “Eu sei.” 
Estamos sempre aprendendo.

ALEH FERREIRA Você consegue iden-
tificar algum elemento que lhe deu 
essa direção de ir para a escultura?
 
GABRIELA MACHADO Não lem-
bro. Não cheguei a pensar 
exatamente em fazer escul-
tura, minha pintura já estava 
pulando do plano, foi mesmo 
uma questão de percepção, 
então parti para a tridimensio-
nalidade. Comecei a frequentar 
o ateliê da Dora, que me ensi-
nou a lidar com a porcelana 
e todo esse universo, uma 
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another person to intervene in what you do? 
Because it's something new, and it's also 
a challenge to allow another person to tell 
you how to do something. This happened 
with the pottery and with the book (Review).
 
gabriela machado It's very interesting 
that Duda should mention this because 
it's something that drove me mad! 
(laughter) I go mad when I have to 
depend on someone to make a mould 
for me, for example. I think in all my 
last projects I was dependent on 
other people and this was a wonderful 
exercise. In the case of the pottery, 
I spent a year in the studio of Dora 
Wainer. Now I have a kiln and I do 
things on my own, but we are always 
talking about technique. Currently, I'm 
doing some works in bronze. I went 
to Barra de São João, to the studio 

of another person, to do the work. I 
needed a lot of space. When I got there, 
the clay was all in slabs on the floor for 
me to design and work on. So I thought 
to myself: how am I going to do this? 
I needed my references, but I began 
to understand that space and so I was 
able to embark on the work. I love to 
do residences, to travel and receive a 
new space to work in. It was like that 
in Arizona and Portugal. I spent a lot 
of time in the street, I started to film it 
and that's where the photos emerged. 
I started to make films in the street 
to get a feel for the city and I realized 
that what I liked about it was the light, 
the bars etc. I began to take photos. 
Because while I was filming there 
were scenes that I wanted to save. 
Because of this immediacy, this work 
became a diary. I began to see that 
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técnica milenar e cuidado-
síssima. Existe o processo da 
queima dos fornos que é bem 
complexo e eu realmente tinha 
dificuldade de me encaixar 
dentro de todos esses limites. 
Mas é isso, estou já há algum 
tempo aprendendo essa téc-
nica e fazendo residência em 
fábricas para ver de perto esse 
universo. Mas é isso, estou 
já há algum tempo apren-
dendo essa técnica e fazendo 
residência em fábricas para 
ver de perto esse universo.

DUDA Você trabalha com seu 
próprio limite, de corpo, até 
cortar a mão, até o forno estou-
rar... As forças naturais fazem 
você ir para outro lugar.
 
GABRIELA MACHADO Pois é, me 
machuco direto, trabalho 
mesmo no limite. No fundo, 
é isso: o que me faz parar é 
quando me machuco. Vou indo 
até o máximo que posso, aí 
machuco a mão, por exem-
plo, e tenho que ficar três 
meses sem mexer, e aí vou 
ler muito, tirar fotos. Vivo 
nessa intensidade. Acaba 
que vida e obra são a mesma 
coisa porque correm juntas.

FRED COELHO Mas, além da questão 
da escultura, do forno etc., teve o 
aprendizado com o esmalte, com o 
processo de inserir cor nas escul-
turas. Como foi esse processo?
 
GABRIELA MACHADO Isso é difí-
cil ainda hoje, pois quero 
ter cor nas esculturas e 

não é assim, a técnica vem 
na frente neste caso.

FRED COELHO As cores do 
esmalte mudam no forno, né?
 
GABRIELA MACHADO Sim. Você pinta 
de marrom, só que o marrom 
na verdade é um verde. Não 
dá para saber que verde vai 
sair, as cores são escondi-
das, só aparecem depois de 
ir para um forno a 1.200°C. A 
surpresa é sempre bem-vinda.

LUIZA MELLO Li os textos publi-
cados em seu site, e eles estão 
em uma ordem que vai do último 
até o primeiro. O primeiro é de 
1992. Gostaria que você falasse 
um pouco mais sobre como foi 
a passagem, ou a mistura, de 
uma coisa para outra. Das pin-
turas vermelhas, passando para 
cor, depois para fotografia, escul-
tura... Como foi essa passagem?

GABRIELA MACHADO Das primeiras 
coisas que fiz, a primeira que 
virou trabalho que eu mostrei 
no começo de carreira foram 
gravuras. Fiz umas gravuras 
desenhando linhas em lençóis 
antigos, com chapa de metal. 
Depois fiz pinturas com pó de 
café, que também eram linhas 
tingidas com pó de café, tudo 
com método de impressão, 
eram monotipias. Meu trabalho 
sempre teve essa questão do 
material, sempre usei materiais 
não convencionais. Fiquei muito 
tempo fazendo gravura, gostava 
justamente porque tem o fator 
surpresa do que vai aparecer, 

the scenes were paintings, because 
I was framing them in the same way 
I see painting, and from that point 
on I started to do small paintings 
thinking of these photographs.

jorge espinho And that's when 
the infection took hold.
 
fred coelho Which infects 
the large canvasses.
 
gabriela machado Exactly. The large 
canvasses are the abstraction of 
these images. I'm interested in 
painting scenes, I love to paint the 
everyday, the quotidian, and when I 
go to the large scale I can't do this, 
because it doesn't fit in this scale. The 
large scale is the body, it involves 
introducing forms abstracted from 
these scenes. I recently realized 
the reason for painting the large 
canvasses without being worried 
about boundaries, without being 
worried about their being a painting: 
in my childhood, I lived in a house 
where there were no paintings hung 
on the walls. They were painted with 
frescos. The scene was there, painted 
on the scale of my body. They were 
the boundaries of that space. This 
was the insight I had, you see?

fred coelho Decorative paintings 
made directly on the walls?

gabriela machado Yes. I lived in an 18th 
century manor house which was 
painted all over with frescos by a 
Spanish painter called José Maria 
Villaronga. The walls were painted 
from ceiling to floor. So what is my 
relationship with painting? It's finished, 
it's being able to run your hand over 
it, it's the wall. I realized that was 
why I never managed to produce a 
painting as a picture. When I realize 

its size, it becomes problematic. That's 
why there is the white background, 
because the white background 
extends onto the wall. You open up 
the painting. It goes beyond that 
space. And all my pictures can be put 
together, with the paintings in groups. 
They join up with each other. I produce 
diptychs, triptychs and polyptychs.
 
jorge espinho It would be beautiful 
to make a collage of them all.
 
fred coelho If I were to be Deleuzian, I 
would say that your paintings always 
have an "escape route". They always have 
something which escapes to the other, as 
you have just said. That's the process. The 
works are all escaping to the next work.
 
gabriela machado I find it very difficult 
to stage an exhibition, to take things 
out of here. When I view the painting 
as a single element, it works. But 
when I have to put one painting 
here and another there, it becomes 
a different challenge. And knowing 
how to display sculpture is my big 
challenge at the moment. What is the 
base for? What is the support for? 
Perhaps if you put it on the floor it 
won't work, so should you raise it to 
eye-level or body-level? You have to 
feel the space around you, access its 
power, and then start to think about 
the structure of the exhibition space. 

jorge espinho But your solution is very 
good, to use the small bits of wood. It's a non-
solution on the one hand, but at the same 
time it's an acknowledged non-solution. 
 
luiza mello But there are several solutions 
here - stones, crystal etc. (Shows a 
bookshelf with various works on display.)

gabriela machado What happens with this 
bookshelf is that I think like this: these 



134 135

além do processo da “cozinha”. 
Gosto de estar nesse fazer. 
Depois disso, passei para as pin-
turas vermelhas, que eram uma 
ocupação de espaço, até onde o 
corpo pode alcançar. Na época, 
fazia aulas de expressão corpo-
ral e essas pinturas saíam dessa 
noção de espaço com meu 
corpo. Mas isso já aconteceu no 
fundo branco, nunca usei a tela 

inteira para limitar o tamanho 
dela, sempre teve o fundo sem 
cor, para ser como uma folha 
de papel, novamente para ser a 
parede. Eu fazia desenhos de 3 
metros, enormes, com machas 
de nanquim, que é um material 
que você não controla, que tem 
sua propriedade peculiar, ou 
eram as garrafas. As garrafas 
tinham o meu tamanho, vieram 

are unique spaces; in each of these 
rectangles, I can create a relationship.

fred coelho It's impressive how, viewed 
like this, the medium-sized sculptures 
acquire an organic relationship to 
everything. This is a perfect place for them...
 
luiza mello It's funny, every time I 
think of Gabriela's work, I think of this, 
the studio, the way she dresses, the 
way she walks, the music I know she 
listens to, the tambourine... This thing 
you mentioned about the whole, about 
being organic, that's it: it's natural. 

gabriela machado I think the best kind 
of exhibition is where you have total 
freedom to understand the space 
and to be able to take what you have 
and what fits in your hand at that 
moment and to sense how the works 
relate to that exhibition space. I have 
a work called Things that fit in my 
hand that explores this relationship.

fred coelho Can you imagine 
having a studio in any place other 
than Jardim Botânico?
 
gabriela machado Anywhere. I just 
need to go in and have time. I can 
be anywhere in the world and I will 
relate to what is around me. Because 
you can find interesting things 
anywhere, and create a way of seeing 
things and build a relationship. 

luiza mello Something else which  
forms part of your life are your travels.  
You travel a lot. This is something I 
consider very important. The story of  
the ARTE BRA collection, its chronology, 
has something to do with this. I'm thinking 
of the influence of what you see outside  
of your normal surroundings. I 
know that this is something that 
is very important to you.

gabriela machado To want to feel things 
as close to how you want to be in 
life is the best thing. It's in these 
searches that things appear. The good 
thing about travel is that you become 
unstuck and create new relationships. 
Time appears to be more generous.

marisa mello I thought it was interesting 
what you said about your relationship to 
things, because as much as your work might 
appear harmonious, there is a sense of 
conflict. I think that when you are a foreigner, 
when you are a stranger to a place, you 
approach it differently, you observe, to 
see how that culture organizes itself, to 
insert yourself into it. You're not going to 
come along with your assumptions; you're 
going to be open to other ways of living. 
 
fred coelho More than this, in Gabriela's 
case, is her way of seeing things. This way 
of seeing is a always that of otherness, 
it's always seeking difference.
 
luiza mello Speak a bit more about 
this question of conflict? How does 
this conflict appear to you?

gabriela machado It's hard to 
say. There's a discomfort in this 
process, which drives me to seek 
things which interest me. I'm 
always questioning myself and I 
value my feelings and desires. I'm 
sensitive to my perceptions. 

fred coelho In common sense terms, 
this is the pain and pleasure of the artist. 
The freedom to be able to choose one's 
creation, but the creation generates 
anguish in relation to this choice.

gabriela machado It is freedom, but at 
the same time it's waking up every 
day and being alert to questions 
of creation. So it's important to 
know where you want to be, where 

Processo de trabalho 
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para entender o espaço. Então, 
foram passagens de trabalho 
em que o material era muito 
importante, não acadêmico, não 
usual. E tem sempre uma parte 
de trazer a minha história, a 
minha geração teve muito isso.

FRED COELHO Pois é. O que te moveu 
para as artes visuais, Gabriela?
 
GABRIELA MACHADO É engraçada 
essa referência de que todo 
mundo fala que pintou quando 
era criança, porque eu real-
mente pinto desde criança! 
Morava na fazenda e sempre 
tive aula de pintura. Morávamos 
nessa fazenda em Bananal, 
era uma casa grande e antiga. 
Havia um pintor acadêmico 
que veio da escola de belas 
artes que se chamava Durval. 

Ele passava a semana inteira 
restaurando os afrescos da 
casa e eu ficava ali por perto 
aprendendo, me ensinou muitas 
coisas. Portanto, tive a convi-
vência com os materiais: a tinta, 
as cores, os nomes das cores, o 
cheiro de terebintina e todo o 
universo da pintura estavam ali. 
Ele me ensinou a pintar, me dei-
xava ajudar, eu fazia as misturas 
de cor, as formas dos relevos 
dos afrescos. Esse foi o uni-
verso da minha casa de infância. 
Meu pai era uma pessoa muito 
lúdica e ligado nas artes em 
geral. Como eu gostava muito 
da pintura, meus pais me 
incentivaram nesse universo.

LUIZA MELLO E quantos anos 
você tinha nessa época?
 

it is that's going to inspire you and 
prompt this urge to act. Because, 
after all, without desire nothing 
works. You need to have a sense of 
freshness. While the work is fresh, 
it's worth doing. To go on copying, 
repeating yourself, or to stay in the 
same place... perhaps this is where 
the anxiety comes from, in this 
transition from leaving the place you 
already know to discover a new place. 

fred coelho In this context, I think it's 
worth talking about your transition to 
sculpture. I know that there is this whole 
discourse of yours about new material 
and a situation with a lack of control. 
Lack of control over the material, where 
you have the pleasure of planning 
something, putting it in the kiln and seeing 
something else emerge. I think it would 
be good if you could talk a little bit about 
how you came to sculpture and what it 
is that continues to attract you to it.

gabriela machado After learning to 
play the tambourine, I realized that 
achieving anything in life is just a 
question of time. So this gave me 
confidence. I was always curious 
about sculpture. So I went and 
literally got my hands dirty, without 
knowing what I wanted to do. 

fred coelho You didn't attribute this 
to having become tired of painting, 
to a crisis, or anything like that? 
Was it just another curiosity?

gabriela machado Yes, it was just 
another curiosity. Because I have this 
belief that if you give your attention 
to many things, these things are 
only going to add (to your life). We 
need to learn, to always be learning. 
Nobody reaches the point of saying, 

"I know." We are always learning.

aleh ferreira Are you able to identify 
any element which steered you on 
this course toward sculpture?

gabriela machado I don't remember. I 
didn't exactly reach the point of 
thinking about doing sculpture. My 
painting was already diverging from 
the plan. It was really a question of 
perception, so I embarked on this 
journey into three-dimensionality. 
I began to visit Dora's studio, 
where she taught me how to work 
with porcelain and that whole 
universe, with its age-old and 
very delicate technique. There is 
a process of firing up the kilns 
which is very complex and I really 
had difficulty adapting to working 
within all these limitations. But 
that's it, and I've been studying 
this technique for some time now 
and doing internships at factories 
to observe this process close up. 

duda You work at your physical 
limits, even cutting your hands and 
firing up the kiln... The forces of 
nature take you to another place. 

gabriela machado It's true, I'm always 
injuring myself. I really work at the 
limit. Deep down, it's like this: what 
makes me stop is when I hurt myself. 
I work to my absolute limit and then 
I hurt my hand, for example, and I 
have to spend three months without 
moving. So I read and take photos. 
I live in this intensity. Life and 
work are ultimately the same thing 
because they advance side by side.

fred coelho But in addition to the matter 
of the sculpture and the kiln etc., there 
was a learning process with the glaze, with 
the process of inserting colour into the 
sculptures. What was this process like?

Vista de exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 
Repubiclar [REPUBLISH]
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GABRIELA MACHADO Morei na 
fazenda dos 10 aos 18 anos.

FRED COELHO Queria perguntar uma 
coisa para você continuar algo 
que já estava dizendo. Você falou: 

“Porque minha geração...” Você tem 
essa perspectiva de que sua obra 
é uma obra que faz parte de uma 
geração ou acha que a geração é 
simplesmente um recorte tem-
poral? Você se coloca em uma 
geração? E, caso sim, quem você 
identifica como sua geração?
 
GABRIELA MACHADO Com 18 anos, eu 
vim para o Rio estudar arquite-
tura. Só que na arquitetura eu 
me encantei com a restaura-
ção de imóveis, vivi muito isso, 
fiquei trabalhando em restau-
ração de casas. Depois que 
acabei a faculdade, fui para o 
Parque Lage, fiquei cinco anos 
lá, naquele espaço, fazendo 
tudo quanto era aula. O que eu 
considero minha geração são 

aquelas pessoas que estavam 
lá também nesse período.

LUIZA MELLO Que eram o Raul 
Mourão, o Ernesto Neto?

GABRIELA MACHADO Sim, o Raul, a 
Rosana Palazyan, o Marcos 
Chaves, com quem fiz a mesma 
faculdade de arquitetura, a 
Brígida Baltar, Tatiana Grinberg, 
João Modé, Analu Cunha, 
Eliane Duarte, Leila Danziger, 
Ana Muglia e muitos outros.

FRED COELHO Então, para você, 
sua geração é quem estava 
com você estudando artes?
 
GABRIELA MACHADO Sim, ali naquele 
espaço. Éramos uma galera que 
vivia para o Parque Lage, ficá-
vamos todos os dias lá. Todos 
realizavam uma imersão total. 
Então eu considero da minha 
geração as pessoas que inte-
ragia, sei que estávamos no 

gabriela machado This is still difficult 
today, because I want to have 
colour in the sculptures, and the 
technique is what comes first.
 
fred coelho The colours of the glaze 
change in the kiln, don't they?

gabriela machado Yes. You paint 
something brown, but the brown 
is in fact green. There's no way 
of knowing what kind of green is 
going to emerge. The colours are 
hidden. They only appear after 
going into the kiln at 1,200°C. The 
surprise is always welcome.

luiza mello I've read texts published 
on your website, and they are arranged 
in an order which goes from last to 
first. The first is from 1992. I'd like you to 
talk a little more about this transition, or 
mixture, from one thing to other. From 
the red paintings, moving onto colour, 
and then photography and sculpture... 
What was this transition like?
 
gabriela machado Of the first things 
I did, the first thing which became 
work that I exhibited at the start of 
my career, was engravings. I did some 
engravings, drawing lines on old 
sheets with a metal plate. Then I did 
paintings with coffee powder, which 
were lines tinted with coffee powder, 
all using printing technique. They 
were monotypes. My work always had 
this issue of the material. I always 
used unconventional materials. I 
spent a long time doing engraving. 
I liked it precisely because it has 
a surprise factor regarding what 
is going to appear, in addition to 
the "cooking" process. I like to be 
involved in this process of doing. 
After that, I moved on to the red 
paintings, which were an occupation 
of space, as far as the body could 

reach. At the time I was doing classes 
in corporeal expression and these 
paintings came out of this idea of 
space and my body. But this was 
already happening on the white 
background. I never used the whole 
canvass to limit its size. I always had 
a colourless background, so that it 
could be like a sheet of paper, to be 
the wall again. I produced enormous 
three metre designs with pieces 
of nankeen, which is material that 
you cannot control, because it has 
its own peculiar properties. And 
then there were the bottles. The 
bottles were my size. They came to 
understand the space. So these were 
phases of work where the material 
was very important, not academic 
or normal. And there's always an 
aspect which has something to 
do with my story. This was very 
common with my generation.

fred coelho Sure. What attracted 
you to the visual arts, Gabriela?

gabriela machado It's funny this 
observation that everybody says they 
painted when they were children. 
Because I really have painted since 
I was a child. I lived on a plantation 
and I always had painting lessons. We 
lived on this plantation in Bananal. It 
was a very big, old house. There was 
an academic painter who came from 
the school of fine arts who was called 
Durval. He would spend all week 
restoring the frescos of the house and 
I stayed close by, learning. He taught 
me lots of things. So I immersed 
myself in the materials: the paint, the 
colours, the names of the colours, 
the smell of the turpentine and the 
whole world of painting was always 
there. He taught me to paint, he let 
me help. I would mix the colours, the 
moulds of the reliefs of the frescoes. 
This was the world of my childhood 
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mesmo espaço de tempo e tal-
vez olhando as mesmas coisas.

MARISA MELLO E isso te contaminou?
 
GABRIELA MACHADO Sim.

FRED COELHO Engraçado pensar que 
dali saiu um João Modé, um Raul 
Mourão e uma Gabriela Machado, 
caminhos muito diferentes!

GABRIELA MACHADO Mas naquela 
época se olhava muito para sua 
própria história. Eu, por exem-
plo, vim com os lençóis da minha 
avó. As épocas sempre trazem 
trabalhos semelhantes e que 
questionam mais ou menos as 
mesmas coisas, que têm aquele 
mesmo approach. Todos um 
pouco voltados para um resgate 
da sua origem. As pessoas esta-
vam ali de corpo e alma. Mas eu 
trabalhava com arquitetura, até 
o dia em que deu para eu ficar só 
pintando, aí larguei a arquitetura. 
Mas a casa e o entendimento 
do espaço são importantes pra 
mim, estão no meu universo. 

FRED COELHO É interessante que 
você está falando, justamente, 
de uma geração, no Rio especi-
ficamente, que viu o mercado de 

arte se formar, até chegar a como 
está hoje. Você tem uma relação 
muito interessante com isso, pois 
é uma pessoa bem inserida no 
mercado e ao mesmo tempo dis-
tante dele. Como foi lidar com o 
fato de seu trabalho ter crescido 
junto com o crescimento de um 
mercado? E você trabalha com um 
suporte que o mercado absorve 
muito, que é a pintura. Como 
foi para você essa situação?
 
GABRIELA MACHADO Quando eu 
comecei, realmente não 
existia mercado, e as gale-
rias eram uma ou duas. Não 
tínhamos o foco de fazer arte 
para o mercado, isso veio 
naturalmente para toda essa 
geração. Mandávamos traba-
lhos para salões e eles eram 
visto pelos críticos. Dessa 
forma, íamos mostrando o que 
estávamos fazendo. Mais tarde 
apareceram mais galerias, o 
mercado surgiu pra valer. 
Fomos aprendendo a lidar.

FRED COELHO Como você se rela-
ciona com a questão da crítica 
de arte? Você acha que ainda é 
importante a crítica de arte hoje 
para um artista, no Brasil e no 
mundo? E, além disso, é importante 
o artista ter um crítico ou críticos 
acompanhando seu trabalho?

GABRIELA MACHADO Acho impor-
tantíssimo, assim como é essa 
nossa conversa. Porque o 
crítico é um pensador da arte. 
Somos todos pensadores da 
nossa época. Ter um acom-
panhamento, seja através de 

home. My father was a very playful 
person and involved with the arts in 
general. As I really liked painting, my 
father encouraged me in this field.

luiza mello And how old 
were you at the time?

gabriela machado I lived on the 
plantation from when I was 
10 until I was 18 years old.

fred coelho I wanted to ask you to 
continue talking about something you 
were saying. You said: "Because my 
generation..." Do you have this sense 
that your work is part of a generation or 
do you think that a generation is just a 
cross-section of time? Would you place 

yourself in a generation? And, if so, who 
would you identify as your generation?
 
gabriela machado When I was 18 
years old, I came to Rio to study 
architecture. But what I loved about 
architecture was the restoration of 
buildings. I did this a lot. I worked 
on the restoration of houses. After 
I finished university, I went to 
Parque Lage art school, where I 
spent five years taking every kind 
of class. What I consider as my 
generation are those people who 
were also there at this time.

luiza mello Who were Raul 
Mourão and Ernesto Neto?
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conversas, idas ao ateliê com 
os amigos, críticos etc., é 
imprescindível. Pois o trabalho 
de arte é solitário, é na troca 
que se percebe e cresce. E é 
preciso estar inserido dentro 
de um pensamento coletivo, 
ou pelo menos ter essa noção.

FRED COELHO Quando você pinta, 
compõe etc., você tem diálogos 
imaginários na criação da sua 
arte. Quando você está escre-
vendo, ainda mais quando está 
em um lugar no qual se perde o 
alcance de leitores (como o jor-
nal, por exemplo), fica semelhante 
ao processo de um artista, você 
escreve e depois tem que esque-
cer, já não tem mais poder sobre 
a coisa. Para chegar nesse lugar, 
você tem que estar com um tom 
quase universal. Acho que um pro-
blema hoje em dia da arte visual, 
da literatura, do pensamento crí-
tico contemporâneo é o excesso 
de vontade de protagonismo...
 
LUIZA MELLO É por isso que acho 
que essa conjunção aqui, do 
Aleh, do Fred, do Jorge, criou 
uma relação interessante. Não 
conhecia o Aleh, mas pra mim 
música é a grande arte, aqui 
entre nós, e o Fred está ligado 
à música, o Jorge também... De 
certa forma, acho que é a mesma 
fonte, no fundo estamos falando 
da mesma coisa, arte não é artes 
visuais, arte é algo muito maior.

FRED COELHO Acho que cada arte 
é uma forma para se manifestar a 
respeito de algo que é muito mais 
profundo. Todo grande artista 

começa a transbordar. Você vai 
transbordando para a música, 
para a fotografia, não sei, mas 
deve rabiscar alguma coisa por aí 
de vez em quando, escondida...

GABRIELA MACHADO Você quer 
dizer sobre escrever? Não, eu 
não escrevo pra valer. Estava 
com um exercício de escre-
ver no mínimo três páginas 
por dia, assim solto. Mas para 
me organizar, somente com 
essa finalidade. Às vezes faço 
um exercício que é caminhar 
falando palavras e frases sol-
tas. E também escrever de 
uma forma solta, deixar a mão 
escrever, retirar o intelecto, 
usar isso para soltar, para dei-
xar vir. Sempre é uma surpresa 
mexer com seus outros senti-
dos, a ginástica da palavra.

GABRIELA MACHADO Gostaria de 
criar mais tempo para a leitura.
 
ALEH FERREIRA Naquela expo-
sição do Paço Imperial lembro 
que tinha uma interação com 
um vídeo, e também tinham uns 
versos da Matilde Campilho...
 
FRED COELHO Você conhe-
ceu a Matilde em Portugal?

GABRIELA MACHADO Sim, minha 
família é toda portuguesa. E 
ela é prima. A Matilde veio 
para o Brasil e ficou um 
período na minha casa, tra-
balhando no ateliê, fizemos 
vários projetos. Então, na 
exposição do Paço, coloquei 
as poesias na parede junto 

gabriela machado Yes, Raul, Rosana 
Palazyan, Marcos Chaves, with 
whom I studied architecture at 
the same university, Brígida Baltar, 
Tatiana Grinberg, João Modé, Analu 
Cunha, Eliane Duarte, Leila Danziger, 
Ana Muglia and many others.

fred coelho So, for you, your generation 
is whoever was studying art with you?

gabriela machado Yes, there in that space. 
We were a group who lived for Parque 
Lage. We spent every day there. We 
all underwent a compete immersion. 
So I consider my generation to 
be those people with whom I 
interacted. I know that we were all 
in the same temporal space and 
perhaps looking at the same things.

marisa mello And did this affect you?
 
gabriela machado Yes.
 
fred coelho It's funny to think 
that João Modé, Raul Mourão and 

Gabriela Machado all came out of 
there and took such different paths!

gabriela machado But at that time 
people looked at lot at their own 
stories. I, for example, came with 
my grandmother's sheets. Certain 
periods always produce similar 
work which explores more or 
less the same things, which have 
the same approach. They're all 
somewhat focussed on rediscovering 
their origin. People were there 
body and soul. But I worked with 
architecture, until the day when it 
was possible for me just to paint, 
and then I left architecture behind. 
But houses and the understanding 
of space are still important to 
me. They are part of my world.  

fred coelho It's interesting what you 
are saying precisely about a generation, 
in Rio specifically, who saw the art 
market take shape until it became what 
it is today. You have a very interesting 
relationship with this, because you are 

P 142, 144-145
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Paço Imperial,  
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com as pinturas. O texto de 
apresentação era dela tam-
bém. Ninguém melhor do que 
ela para escrever sobre aquele 
trabalho naquele momento. 
Minha família tem vários 
escritores, meus dois bisavôs 
eram o Conde de Sabugosa 
e o Ramalho Ortigão, que 
pertenciam ao grupo do 
Eça de Queiroz, Vencidos 
da Vida, na época de 1890, 
escritores que falavam do 
seu cotidiano, da vida mun-
dana, poetas da sua época. 

FRED COELHO Em relação à forma-
ção do Parque Lage, às influências 
dessa época, você lida bem, você 
curte essa questão da influên-
cia no seu trabalho? Você admite 
isso ou acha que é um problema?
 
GABRIELA MACHADO Não acho pro-
blema algum, acho que todos 
temos referências, e falar de 
arte é falar também do cole-
tivo. Entender o que foi feito é 
entender o que está sendo feito. 
Criamos nosso próprio sentir 
a partir do mundo proposto.

FRED COELHO E hoje em dia, quando 
você viaja, como acha que está o 
lugar do artista brasileiro nessa 
relação com a arte contemporânea 
do mundo? Acha que continu-
amos com uma defasagem?
 
GABRIELA MACHADO Não. Estamos 
inseridos, isso já abriu, 
globalizou, todo mundo per-
tence a todos os lugares. 

FRED COELHO Bem diferente de 
quando você começou, né?
 
GABRIELA MACHADO Quando come-
cei, não era assim, mudou 
completamente. As coisas não 
saíam daqui, não tínhamos 
nem um mercado e isso foi 
muito rápido, em vinte anos 
isso mudou radicalmente. Mas 
o importante mesmo é termos 
a noção da dimensão do nosso 
trabalho. No meu universo, 
vida e obra são a mesma coisa. 
Isso é o cerne da questão, vida 
e obra, é você acordar e dor-
mir ali com a sua questão. 

FRED COELHO O trabalho se 
desenvolve no desenrolar da vida. 
Como Morandi, que você men-
cionou, em um mesmo espaço 
descobre diariamente coisas 
novas. Ele tem uma escala reduzida 
de movimentos, mas desco-
bre a cada dia coisas novas. 
 
LUIZA MELLO Que é uma 
capacidade de liberdade e 
abstração muito grande.

JORGE ESPINHO Acho que deverí-
amos terminar com o pandeiro! 
Cadê esse pandeiro? (risos)

someone who is strongly established 
in the market and who, at the same 
time, is distant from it. How did you deal 
with the fact that your work has grown 
together with the growth of a market? 
And the fact that you are supported by 
something for which there is a lot of 
demand in the market, which is painting? 
What was that situation like for you?

gabriela machado When I started, there 
really was no market, and there were 
only one or two galleries. We didn't 
have this plan to make art for the 
market. This came naturally for this 
entire generation. We sent work to 
salons and it was seen by the critics. 
In this way, we showed what we 
were doing. Later on, more galleries 
appeared and the market began 
to seriously develop. We learned 
to deal with it as we went along. 

fred coelho How do you relate to the 
subject of art criticism? Do you think 
art criticism is still important today 
for an artist in Brazil and the world 
generally? And, additionally, do you 
think it's important for an artist to have 
a critic or critics following their work?

gabriela machado I think it's extremely 
important, just like this conversation. 
Because the critic is someone who 
thinks about art. We are all thinkers 
about our time. To follow the work 
through conversations, visits to 
studios with friends or critics etc., is 
essential. Because the work of the 
artist is solitary, and it's through 
interaction that you perceive things 
and grow. And it's important to form 
part of a collective mentality, or at 
least to have an awareness of this.
 
fred coelho When you paint, compose 
etc., you have imaginary dialogues in the 
process of creating your art. When you are 

writing, and even more so when you are 
in a place where you lose that connection 
with the readers (such as a newspaper, for 
example), it's similar to an artist's process. 
You write and then you have to forget about 
it; you no longer have any control over 
the thing. To reach this point, you have to 
achieve an almost universal tone. I think 
one of the problems today with visual art, 
literature, contemporary critical thought 
is an excessive desire for prominence...

luiza mello That's why I think this meeting 
here, of Aleh, Fred and Jorge, has created 
an interesting relationship. I didn't know 
Aleh, but for me music is the great art, 
here between us, and Fred is connected 
to music, Jorge too... In some way, I think 
it's the same source. Deep down, we're 
talking about the same thing. Art is not the 
visual arts; art is something much bigger.

fred coelho I think that all art is a 
way of expressing oneself in relation to 
something which is much deeper. Every 
great artist begins to overflow. You spill 
over into music, into photography, I don't 
know, but you have to scribble something 
every now and then, in secret...

gabriela machado You mean writing? 
No, I don't really write anything. I had 
this exercise to write at least three 
pages a day, really freely. To help me 
organize myself, that was the aim. 
Sometimes I perform an exercise 
which is to walk along saying random 
words and phrases. And also to write 
in a free way, just allowing my hand 
to write, without any intellectual 
interference, using this to free things 
up, to let things flow. It's always 
surprising to play with your other 
senses, the gymnastics of the word.

gabriela machado I'd like to have more 
time to read.
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aleh ferreira In that exhibition at the 
Paço Imperial I remember there was an 
interaction with a video, and there were 
also some verses by Matilde Campilho...

fred coelho Did you meet Matilde  
in Portugal?

gabriela machado Yes, my family is all 
Portuguese. She's my cousin. Matilde 
came to Brazil and spent some time at 
my house, working in the studio. We 
did several projects together. So, at the 
exhibition in the Paço, I put her poems 
on the wall alongside the paintings. 
The introductory text was written by 
her too. No one is better qualified than 
here to write about the work from that 
time. There are several writers in my 
family. My two great-grandfathers were 
the Count of Sabugosa and Ramalho 
Ortigão, who belonged to the same 
group as Eça de Queiroz, Vencidos da 
Vida, in the 1890's - they were writers 
who talked about their everyday lives, 
the mundane, poets of their time. . 

fred coelho Regarding your education 
at Parque Lage, and the influences 
of that time, do you deal well with this 
question of influence on your work, do 
you enjoy it? Do you welcome this 
or do you think it's a problem?
 
gabriela machado I don't think it's a 
problem at all. I think we all have 
references and when we talk of art 
we're also talking of the collective. 
To understand what was done is 
to understand what is being done. 
We create our own sensibility from 
the world as it is given to us.

fred coelho And nowadays, when 
you travel, what do you think the 
relationship of the Brazilian artist is to 
the contemporary art world? Do you 
think we are still lagging behind?

gabriela machado No. We are part of it. It 
has opened up and become globalized. 
Everyone belongs everywhere. 

fred coelho Which is very different 
from when you started, right?

gabriela machado When I started out, 
it wasn't like that. It has changed 
completely. Nothing came out of 
here, we didn't even have a market. 
And it was very quick. In twenty 
years it changed radically. But the 
main thing is that we have an idea 
of the importance of our work. In my 
world, life and work are the same 
thing. This is the heart of the matter. 
Life and work. You have to wake up 
and go to sleep with your question. 

fred coelho The work develops as 
life unfolds. Like Morandi, who you 
mentioned, you discover new things 
in the same space every day. There 
is a reduced scale of movement, but 
you discover new things every day.

luiza mello Which offers great scope 
for freedom and abstraction.

jorge espinho I think we should 
conclude with the tambourine. Where 
is this tambourine? (laughter)

Família Sabugosa 
[SABUGOSA'S FAMILY]
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1960
Nasce em Joinville, Santa 
Catarina. Logo vai para o  
Rio de Janeiro e lá vive até os 
10 anos. Muda-se para Bananal, 
estado de São Paulo, moran-
do em uma fazenda datada do 
século XVII I, que possuía afres-
cos de José Maria Villaronga. 
Cresce acompanhando os 
processos de manutenção e res-
tauração dos afrescos e passa 
a frequentar aulas de pintura.

1978 
Segue para o Rio de Janeiro 
para cursar a faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade Santa Úrsula 
e, neste período, participa de 
projetos de restauração na 
Fundação Roberto Marinho.

1984
Conclui a faculdade e ini-
cia atividade como arquiteta.

1986
Ingressa na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage, no 
Rio de Janeiro, para fazer cur-
sos de pintura, desenho, ateliê 
l ivre, aprofundamento, gra-
vura em metal,  l i tografia e 
diversos cursos teóricos, con-
vivendo com outros artistas de 

sua geração. Permanece es-
tudando na escola até 1993.

1987 
Realiza sua primeira exposição 
individual,  Pinturas, na Galeria 
Contemporânea, da marchand 
Dora Basíl io,  no Rio de Janeiro.

1988 
Passa um mês na Europa,  
incluindo um período em Paris, 
no qual estuda as pinturas do 
acervo do Louvre.

   Realiza a individual  
Pinturas na Casa de Cultura 
Laura Alvim, Rio de Janeiro. 

Participa do I Salão de Inverno 
da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, no Palácio Gustavo 
Capanema, Rio de Janeiro, onde 
apresenta seus primeiros traba-
lhos de gravura em metal impres-
sos sobre lençóis.

1989 
Participa das exposições cole-
tivas Lithogravuras, na Escola 
de Artes Visuais do Parque 
Lage, onde mostra sua pro-
dução de um período de dois 
anos de trabalho no ateliê de 
gravura da escola. Também in-
tegra a mostra Novíssimos, no 
Instituto Brasil  Estados Unidos 
(I BEU), no Rio de Janeiro.

CRONOLOGIA
ORGANIZADA POR JULIA POMBO

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 
Encenações 
do quotidiano: 
lentidão, intervalo 
e demora [COTIDIANS 

ENCENACION]:
Edifício Axa,  
Porto, 2014
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do processo, com que apenas 
parcialmente precisamos tomar 
contato. Aí  é que começa a obra 
propriamente dita, na qual o de-
senho exerce apenas o papel 
de matéria primeira do raciocí-
nio. A partir  daí,  o que interessa 
são os desdobramentos seria-
lizados que ela desenvolve.”

1993 
Participa do Programa Anual de 
Exposições no Centro Cultural 
São Paulo, integrando a coleti-
va e posteriormente realizando 
uma individual,  quando mos-
tra pela primeira vez as pinturas 
feitas com café. Também ex-
põe nas coletivas Poética do 
Material,  na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage, Rio 
de Janeiro; Projeto Exposições 
Temporárias, no Museu da 
Gravura, Solar do Barão, 
Curitiba; e Projeto Republicar, 
no Museu da República, Rio de 

Janeiro. Seu trabalho integra 
o 13º Salão Nacional de Artes 
Plásticas, no Palácio Gustavo 
Capanema, Rio de Janeiro, 
recebendo o prêmio de aquisi-
ção. Também recebe o prêmio 
de participação do 17º Salão 
Carioca, na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage. Nesta 
ocasião, Gabriela é apresen-
tada ao curador da mostra 
Ronaldo Brito, que escolhe 
as pinturas em café para in-
tegrar a exposição, fazendo 
menção de sua semelhança 
com as pinturas de florestas 
do artista Lasar Segall.  Deste 
então, Ronaldo Brito torna-

-se importante interlocutor 
crít ico da obra de Gabriela.

1994
Integra as exposições 
Impressões Cariocas, na 
Galeria de Arte Universidade 
Federal Fluminense, em Niterói, 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 
CCSP, São Paulo, 
1993

1990 
Integra as coletivas Atelier 
Matriz,  no Museu do Ingá, 
Niterói;  Gravuras, na Casa 
França-Brasil,  Rio de Janeiro; 
Novos Novos, na Galeria Centro 
Empresarial,  Rio de Janeiro; 
exposição coletiva do Projeto 
Macunaíma, Funarte, na Galeria 
Sérgio Mil l iet,  Rio de Janeiro; e 
22º Salão Nacional de Arte de 
Belo Horizonte, no Museu de 
Arte de Belo Horizonte.

1991
Participa das mostras coleti-
vas Gravuras, Mostra Prêmio 
Marc Berkowitz,  na Galeria 
Contemporânea, Rio de Janeiro. 
Integra o 16º Salão de Ribeirão 
Preto, recebendo menção 
especial do júri,  e também par-
ticipa do 48º Salão Paranaense 
e da 9ª Bienal de Desenho, 
ambos no Museu de Arte 
Contemporânea de Curitiba.

1992 
Frequenta cursos de estética e his-
tória da arte, ministrados pelo crítico 
de arte e curador Ronaldo Brito, na 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e na 
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UniRio), até 1998. 
Neste ano participa novamente do 
Projeto Macunaíma, primeiramente 
integrando a mostra coletiva, e de-
pois realizando uma individual na 
Galeria Macunaíma, Funarte, Rio 
de Janeiro. Participa do 49º Salão 
Paranaense de Arte, no Museu de 
Arte Contemporânea de Curitiba.

Neste período o crít ico de 
arte Reynaldo Roels Jr.  escre-
ve sobre o trabalho da artis-
ta: “O trabalho de Gabriela tem 
início com o gesto, marcando 
no papel um percurso súbito e 
imediato. Não instintivo, mas 
consciente a despeito de auto-
matizado. Não se esgota nisto, 
porém: este é apenas o início 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 
Poética do material 
[POETIC OF MATERIAL]

Parque Lage,  
Rio de Janeiro, 1993
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é o rastro de um desenho que faz 
um contraste radical com o mun-
do da precisão e sua ideologia da 
certeza.” Esta mostra propõe di-
álogo entre dois artistas traba-
lhando com técnicas que levam 
a pintura a determinadas fron-
teiras: as obras feitas com café 
de Gabriela Machado e as mo-
notipias de Carlos Vergara.

Participa das coleti-
vas Impressões Cariocas, no 
Museu de Arte Moderna do Rio 
de Janeiro, com Ana Miguel, 
Anna Bella Geiger,  Oswaldo 
Goeldi e outros; Coletiva 
9, no Solar Grandjean de 
Montigny/PUC-Rio; 11ª Bienal 
da Gravura de Curitiba – Mostra 
América, no Museu Guido 
Viaro, Mostra Brasil,  Curit iba, 
com curadoria de Paulo 
Herkenhoff e Ivo Mesquita; 
e do 52º Salão Paranaense 
de Arte, no Museu de Arte 
Contemporânea, Curitiba.

Integra o projeto Novos 
Talentos, que consiste em 
24 artistas brasileiros se-
lecionados por uma ban-
ca de curadores para expor 
o trabalho no Gabinete do 
Presidente da República, em 
Brasíl ia.  Porém, pelos acon-
tecimentos polít icos da épo-
ca, o projeto não é concluído.

1996
Apresenta exposição individu-
al no Espaço Cultural Sérgio 
Porto, no Rio de Janeiro. 

Integra as exposições coleti-
vas B.A.T. (Bon à Tirer),  na Casa 
do Brasil,  Madri;  Influência 
Poética, no Paço Imperial,  Rio 
de Janeiro, e no Palácio das 
Artes, Belo Horizonte; 3º Salão 
da Bahia, no Museu de Arte 
Moderna da Bahia, Salvador; 
e 15º Salão Arte Pará, no 
Palácio Lauro Sodré, Fundação 
Rômulo Maiorana, Belém. 

e Coletiva 8, no Centro Cultural 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais,  Belo Horizonte. 
Participa do 1º Salão da Bahia 
de Artes Plásticas, no Museu 
de Arte Moderna da Bahia, 
Salvador; 14º Salão Nacional 
de Artes Plásticas, no Palácio 
Gustavo Capanema, Rio de 
Janeiro; 18º Salão Carioca, 
na Escola de Artes Visuais do 
Parque Lage, no qual rece-
be o prêmio de participação; e 
1ª Bienal Nacional da Gravura, 
em São José dos Campos.

Nesses primeiros anos da 
década de 1990, Gabriela de-
dica-se especialmente à pro-
dução de gravura. A partir  da 
prática do desenho, entra nas 
oficinas de gravura do Parque 
Lage e passa vários anos tra-
balhando no contexto dos pro-
cessos manuais relacionados 
a essa técnica. Nessa vivencia 
da prática do fazer,  encontra-

-se a principal característica de 
seu processo criativo até hoje. 

1995 
Neste ano, inicia grupo de 
estudos e participa de au-
las ministradas por Paulo 
Venancio Filho (Da Antiguidade 
à Idade Média) e Paulo 
Sérgio Duarte (Arte e Ciência, 
do Século XV ao XIX).

Realiza a exposição Limites 
da Pintura com o artista Carlos 
Vergara, na Caixa Cultural, Rio 
de Janeiro, com curadoria de 
Paulo Sérgio Duarte e Cristina 
Burlamaqui. No texto “Limites 
da pintura”, Paulo Sérgio Duarte 
escreve: “Nesta exposição de 
Gabriela Machado e Carlos 
Vergara estamos diante de du-
as experiências que guardam 
entre si fortes oposições e, ao 
mesmo tempo, pontos de encon-
tro. É preciso que se saiba logo: 
há a diferença do tempo, da his-
tória mesmo, dessas duas ex-
periências enquanto trabalho 
acumulado. […] O delicado apa-
recimento das impressões em 
pó de café nas telas de Gabriela 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 
Projeto Macunaíma 
[POETIC OF MATERIAL]

FUNARTE,  Galeria 
Sérgio Milliet 
Rio de Janeiro, 1992

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION]

Espaço Cultural 
Sérgio Porto,  
Rio de Janeiro, 1996
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1997
Viaja ao Oriente, onde vi-

sita templos budistas. A partir 
de então, seus desenhos pas-
sam a ser um resultado do en-
tendimento de uma cultura que 
privi legia o espaço através do 
silêncio. Um texto de Robert 
Morgan chamado “Passagens”, 
feito para sua exposição na 
Neuhoff Gallery em 2003, co-
menta esta influência: “Em seus 
trabalhos existe uma funda-
mental atitude de tranquil idade, 
relaxamento; uma serena expec-
tativa no instante de concep-
ção de suas pinturas. Gabriela 
Machado estuda a superfície do 
momento, imagina a brancura, 
antes de se envolver e se rela-
cionar com ela. O gesto é uma 
progressão l inear do pensamen-
to ou, em outras palavras, ele é 
o esvaziamento da mente, as-
sim como é adotado em algumas 
formas de meditação Budista.

Existe um termo no Zen-
Budismo chamado MU ou au-
sência do nada; neste estado 
meditativo, a mente abando-
na a si  própria, distanciando-se 
de todas as tarefas munda-
nas. Deste modo, o corpo e a 
mente fundem-se como uma 
única forma. O gesto da mão 
envolvendo o pincel esvazia-

-se de si  mesmo e de todos 
os pensamentos mundanos.”

Realiza exposição individual, 
e cria um múltiplo, no projeto Os 
Amigos da Gravura, no Museu 
Chácara do Céu/Fundação 
Castro Maya, Rio de Janeiro, 
idealizado por Raymundo de 
Castro Maya, criado em 1948 
e retomado em 1992, manten-
do o espírito de seu idealizador 

– um grande entusiasta da de-
mocratização e populariza-
ção da arte, que considerava 
a gravura uma peça funda-
mental a serviço da comuni-
cação pela imagem. Também 
realiza individual na Valu Oria 
Galeria de Arte, em São Paulo. 

Participa das coletivas 
Novas Aquisições – Coleção 
Gilberto Chateaubriand, no 
Museu de Arte Moderna, Rio 
de Janeiro; Brasil  – Reflexão 
97 – A Arte Contemporânea 
da Gravura, na Fundação 
Cultural de Curitiba; Sculpture 
Urbaine, projeto do Laboratoire 
Sculpture Urbaine, Grenoble, 
França, projeção exibida no 
Pacaembu, em São Paulo; 25º 
Salão Nacional de Artes de Belo 
Horizonte, no Centro Cultural 
da Universidade Federal de 
Minas Gerais,  Belo Horizonte; 
e 6ª Bienal de Santos, Centro 
Cultural Patrícia Galvão, na 
qual recebe o prêmio aqui-
sição com suas pinturas.

1998
Realiza a individual Gabriela 
Machado: Desenhos, no Paço 
Imperial,  Rio de Janeiro, mos-
trando no espaço da Sala 13 
de Maio desenhos de grande 
escala feitos em nanquim. Na 
ocasião da exposição, lança l i-
vro sobre os desenhos, com 
texto de Ronaldo Brito, chama-
do “Sopro de corpo”, em que 
o autor escreve: “Para cum-
prir  o seu problemático destino 
contemporâneo, as naturezas-

-mortas de Gabriela Machado 
abolem a convenção básica do 
gênero – a cena em perspecti-
va – em favor de uma solução 

OS AMIGOS DA 
GRAVURA, 1997
 [THE ENGRAVING 

FRIENDS]

Museu da Chácara 
do Ceú, Fundação 
Castro Maya,  
Rio de Janeiro
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Gravura – na Coleção Mônica e 
George Kornis, ambas no Espaço 
Cultural dos Correios, Rio de 
Janeiro; Rio Gravura – no Plano 
Marcado, Centro Cultural Candido 
Mendes, Rio de Janeiro; Desenho 
Contemporâneo – 4 Artistas 
Brasileiros, no Centro Cultural 
São Paulo e Caelum Gallery, 
Nova York, EUA, com Elizabeth 
Jobim, Fernando Junqueira e 
Neno del Castillo, texto de Rodrigo 
Naves; Calming The Clouds, com 
curadoria de Mallin Barth, no 
Stiftelsen 3,14, Bergen, Noruega; 
Projeto Fachadas Imaginárias, 
na Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, São Paulo; e 5º Salão 
da Bahia, no Museu de Arte 
Moderna da Bahia, Salvador.

2000
Participa da coletiva Desenho 
Contemporâneo – 4 Artistas 

Brasileiros, com Elizabeth Jobim, 
Fernanda Junqueira e Neno del 
Castillo no Paço Imperial, Rio 
de Janeiro. A exposição conta 
com texto de Rodrigo Naves, no 
qual o autor escreve: “O que está 
longe de ser um problema para 
Gabriela Machado, já que ela lida 
com as linhas como se as pen-
durasse, ou emaranhasse, tanto 
faz, na medida em que nada ga-
rante sua adesão ou unidade. 
Se nas margens elas aparecem 
solitárias, logo se veem força-
das a se agrupar, a criar nódulos 
que as fundem umas nas ou-
tras, como uma doença que as 
atacasse. Sua justificativa não 
vai além do intricado da trama 
e se perdermos sua pista, como 
quem perde um rastro, tanto me-
lhor, pois não tinham rumo nem 
testavam atalhos. E no entan-
to elas marcam o caminho por Ateliê [STUDIO], 2002

planar, pós-cubista, que lhes 
garante uma presença por as-
sim dizer ‘direta’  na superfície 
do mundo. O que não deixa de 
produzir,  a meu ver,  um efei-
to de estranhamento. Diante de 
qualquer natureza-morta, au-
tomaticamente procuramos 
ajustar-nos ao ponto de vis-
ta do pintor frente a seu campo 
de projeção. Ora, a ausência 
de plano projetivo distingue 
esses enormes desenhos pla-
nares. Ainda assim, nossa 
primeira reação, e mesmo a se-
gunda e a terceira, é buscar a 
visada correta, a distância ade-
quada para contemplar uma 
cena já agora inexistente.”

Participa do 6º Salão 
Nacional Victor Meirelles, 
no Museu de Arte de Santa 
Catarina, Florianópolis,  no 
qual recebe o prêmio aquisição, 

e também do 16º Salão 
Nacional de Artes Plásticas, 
no Museu de Arte Moderna, 
Rio de Janeiro. Participa ain-
da de Os Colecionadores – 
Guita e José Mindlin:  Matrizes 
e Gravuras, na Galeria de 
Arte do SESI,  São Paulo.

1999 
Viaja para Bergen, Noruega, 
para a exposição Calming The 
Clouds, e visita os fiordes. A 
verticalidade das formas geo-
gráficas causa grande impacto 
em sua pintura. Logo após a via-
gem, Gabriela dá início a uma 
série de pinturas em que o cer-
ne é o entendimento do espaço 
vertical, das formas suspensas 
e sua relação com o entorno.

Integra as exposições cole-
tivas Rio Gravura – na Coleção 
Guita e José Mindlin; e Rio 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 
Gabriela Machado, 
desenhos [DRAWINGS]

Paço imperial,  
Rio de Janeiro, 1998
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Além disso, realiza uma ex-
posição individual na H.A.P. 
Galeria, Rio de Janeiro.

Participa de projeto de expo-
sições do Centro Universitário 
Maria Antonia (USP), São 
Paulo, no qual acontecem qua-
tro exposições individuais 
simultaneamente, com cura-
doria de Lorenzo Mammi.

Participa das coletivas 
Exposição do Acervo do Centro 
Cultural Candido Mendes, Rio 
de Janeiro; San Francisco 
International Art Exposition, na 
Neuhoff Gallery, Nova York, EUA; 
Projeto Rumos, Itaú Cultural Artes 
Visuais, no Palácio das Artes, 
Belo Horizonte; Os Gêneros da 
Arte: A Natureza-Morta na Arte 
Contemporânea, com cura-
doria de Ricardo Resende, no 
Espaço MAM Higienópolis, São 

Paulo; e The Gesture, Movement 
in Painting and Sculpture, com 
curadoria de Robert C. Morgan, 
junto aos artistas Cy Twombly, 
Bernar Venet, Robert Motherwell, 
Franz Kline, Joan Mitchell, Mark 
di Suvero e outros na Neuhoff 
Gallery, Nova York, EUA.

2003
Realiza a individual Red 
Suspended, na Neuhoff Gallery, 
Nova York, onde faz a instala-
ção A sala dos fios, pensada 
para o espaço da galeria.

Participa das exposições co-
letivas Pausa, no Museu de 
Arte do Espírito Santo (MAES), 
Vitória, com curadoria de 
Fabricio Coradello; e In the Realm 
of the Absurd, na Gallery of 
Contemporary Art, Sacred Heart 
University, Fairfield, Califórnia.

Vista da epxosição 
[EXHIBITION VIEW]

Centro Universitário 
Mariantonia,  
São Paulo, 2002

que passam. Por mais que con-
fundam, elas sabem que cada 
qual pouco soma às outras, ca-
recem de identidade, ainda que 
um excesso de identidade sempre 
as ameace. São leves, não têm 
compromissos, e mesmo assim 
tendem para baixo. Nem um por 
todos nem todos por um. São li-
nhas, mas poderiam ser correias, 
embora jamais conseguissem pôr 
coisa alguma em movimento.”  

Além disso, seu trabalho in-
tegra a mostra Gestural Works 
on Paper, na Neuhoff Gallery, 
Nova York, EUA, com Elizabeth 
Jobim e Daniel Feingold, e cura-
doria de Claudia Calirman.

2001 
Participa das exposições coletivas 
Rio de Janeiro/Barcelona, na Casa 
Elizalde, Barcelona, Espanha, 

com Analu Cunha, Marcos André 
e outros; The Heart of Art, na 
Neuhoff Gallery, Nova York, 
EUA; e Traço Contemporâneo, 
com Elizabeth Jobim, Nydia 
Negromonte e Roberto Betônico, 
no Centro Universitário de 
Barra Mansa (UBM), com cura-
doria de Ronaldo Auad.

2002
Realiza, no Centro Cultural do 
Banco do Brasil,  a exposição 
Gabriela Machado, com cura-
doria de Paulo Venancio, em 
que mostra seus desenhos ver-
melhos de grande escala, além 
de uma instalação na rotunda 
do prédio chamada A sala dos 
fios. Neste momento, Gabriela 
pôde vivenciar de fato seus de-
senhos como espaço pictórico, 
inseridos em escala pública.

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Gestural Works 
on Paper, Neuhoff 
Gallery, Nova York, 
EUA, 2000
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Circuito SESC Rio, nos Museus 
Castro Maya, Rio de Janeiro; 
Paisagem Bruta, com curadoria 
de Luiz Camillo Osorio, na Galeria 
Virgílio, São Paulo; Arquivo Geral, 
com curadoria de Paulo Venancio, 
Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio 
de Janeiro; e MAM na OCA, com 
curadoria de Tadeu Chiarelli, Felipe 
Chaimovich e Cauê Alves, Pavilhão 
Lucas Nogueira Garcez, São Paulo.

É convidada a criar o cená-
rio A sala dos fios para o des-
file da estilista Isabela Capeto 
realizado na São Paulo Fashion 
Week, no pavilhão da Bienal.

2007
Realiza mostra juntamen-
te com José Spaniol no Largo 
das Artes, com organização da 
H.A.P. Galeria, e curadoria de 
Martha Pagy e Miguel Sayad. 

Realiza, também, uma mos-
tra com Renata Tassinari,  na 
Galeria Matias Brotas, Vitória.

Participa das exposições 
30 Anos do Centro Cultural 
Candido Mendes, com cura-
doria de Paulo Sérgio Duarte, 
Galeria do Convento, Rio 
de Janeiro; e A Gravura 
Brasileira na Coleção Mônica 
e George Kornis,  na Caixa 
Cultural,  Rio de Janeiro.

2008
Realiza exposição individual na 
Galeria 3+1, em Lisboa, e na 
ocasião lança o livro Gabriela 
Machado, da coleção Dardo Tu, 
a convite de David Barro, pela 
Editora Dardo (Santiago de 
Compostela, Espanha), con-
tendo textos críticos de David 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION]  
Galeria Virgilio,  
São Paulo, 2006

P 164-165
Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Largo das Artes,  
Rio de Janeiro, 2007

2005
Realiza a individual Pinturas, na 
H.A.P. Galeria, Rio de Janeiro, 
com o texto “Doida discipli-
na”, de Ronaldo Brito, onde o 
crítico diz: “Parte de sua sur-
presa estética deriva do fato 
inesperado de reagirem com 
tanta vontade, tanta intensi-
dade, a seus motivos gastos e 
banais, em princípio fadados 
historicamente a desaparecer. 
Como pintar significativamen-
te, hoje em dia, flores e frutas? 
Já disse, contudo, um poe-
ta (E. E. Cummings), sempre é 
a bela resposta que faz a mais 
bela pergunta. E a resposta, no 
caso, desarma pela simplici-
dade: transfigurando flores e 
frutas em matéria pictórica con-
temporânea.” Nesta exposição, 
Gabriela mostra suas pequenas 

pinturas com referências às 
suas naturezas-mortas.

Participa das exposições 
Referências Fotográficas, na 
Galeria de Arte Ipanema, Rio 
de Janeiro, com curadoria 
de Cristina Burlamaqui; Arte 
Pará, com curadoria de Paulo 
Herkenhoff, na Fundação 
Rômulo Maiorana, Belém; e 
Educação, Olha!, na Galeria A 
Gentil Carioca, Rio de Janeiro.

2006
Realiza a individual Pinturas, 
na Galeria Virgílio, São 
Paulo, com texto de Alberto 
Tassinari. Além disso, faz mos-
tra, juntamente com Angelo 
Venosa, na Galeria Celma 
Albuquerque, Belo Horizonte.

Participa das exposições co-
letivas: Os Amigos da Gravura, 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Red Suspended, 
Neuhoff Gallery, 
Nova York, EUA, 2003
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do Marquês, Lisboa, Portugal; 
Desenhos, na Galeria Celma 
Albuquerque, Belo Horizonte; 
Coletiva 6 x 6 Novas Aquisições, 
Prêmio Funarte Marcantonio 
Vilaça, ECCO, Brasília; e The 
Line is a Sign, na Latin Collector 
Gallery, Nova York, EUA.

2010
Inaugura a exposição individu-
al Alindina, Alecrim e Doralina, 
na Galeria Laura Marsiaj,  Rio 
de Janeiro. Posteriormente, 
realiza exposição com o mes-
mo título para a Galeria Celma 
Albuquerque, Belo Horizonte, 
sendo acrescida a partici-
pação de desenhos e de um 
vídeo-registro dirigido por Nani 
Escobar. O vídeo mostra o am-
biente de trabalho e a relação 
que Gabriela tem com o seu 
processo de produção, eviden-
ciando a poética da artista a 

partir  de suas relações com 
o espaço. Essa é também a 
primeira exposição na qual 
o universo da música entra 
nos trabalhos de Gabriela.

Participa das exposições 
coletivas Arquivo Geral,  com 
curadoria de Beatriz Lemos 
e Marisa Flórido, no Centro 
de Arte Hélio Oiticica, Rio de 
Janeiro; Geometric I l lusion, na 
Frederic Seve Art Gallery,  Nova 
York; e Arte Brasileira: Além do 
Sistema, junto a Tunga, Véio, 
Elizabeth Jobim e outros, com 
curadoria de Paulo Sérgio 
Duarte, na Galeria Estação, 
São Paulo. Na mostra coleti-
va Coisário Cassino Museu, no 
Museu de Arte da Pampulha, 
Belo Horizonte, exibe as du-
as obras doadas ao Museu da 
Pampulha por mérito do Prêmio 
Marcantonio Vilaça de Artes 
Plásticas, recebido em 2009.

Desfile Isabela 
Capeto [FASHION 

SHOW] São Paulo 
Fashion Week, 2006

Vista da exposição 
[VIEW OF THE COLLECTIVE 

EXHIBITION] Coletiva 6 
x 6, Novas Aquisições 
[NEW AQUISITIONS], 
Prêmio Marcantonio 
Vilaça [PRIME]

ECCO Brasilia, 2009

Barro, Ronaldo Brito e Alberto 
Tassinari, além de imagens de di-
ferentes fases de sua carreira.

Participa da exposição Arquivo 
Geral, com curadoria de Fernando 
Cocchiarale, no Centro Cultural 
da Justiça Federal, Rio de Janeiro. 

Participa também do 1º Leilão 
Azulejos para Arte, nos Museus 
Castro Maya, Rio de Janeiro.

2009
Entra para a escola de percus-
são Maracatu Brasil e também 
para a Escola Portátil de Música, 
assistindo a aulas de pandeiro.

Realiza a exposição Doida 
Disciplina, nas instituições da 
Caixa Cultural do Rio de Janeiro e 
de São Paulo. A mostra tem cura-
doria do crítico Ronaldo Brito 
e é acompanhada do catálo-
go com texto do curador e foto-
grafias da produção recente de 
Gabriela. Ronaldo inicia seu texto 

chamando atenção para o vi-
gor das pinturas da artista: “A for-
ça de atração imediata dessas 
telas, muito pequenas ou muito 
grandes, vem da ação espontâ-
nea de uma tinta que parece sur-
gir do nada para revigorar nosso 
pálido ou ácido cotidiano. Cada 
uma delas é a prova viva de que 
ainda vale a pena olharmos com 
curiosidade as coisas ao redor.”

É convidada a partici-
par do Projeto Acervo, ideali-
zado e organizado pelo artista 
Leonardo Videla. Nesta edição, 
o projeto acontece no Bar do 
Mineiro, em Santa Teresa, Rio 
de Janeiro, e tem a participa-
ção, entre outros, dos artistas 
Beth Jobim, Alexandre Vogler, 
Raul Mourão e Gisele Camargo. 

Seu trabalho também in-
tegra as mostras coletivas 
Estética Solidária, com cura-
doria de Paulo Reis, no Palácio 
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materialização tangível da expo-
sição, dando continuidade a uma 
narrativa que se quer intemporal.

Neste ano, durante a resi-
dência em Lisboa, Gabriela ini-
cia uma prática constante com 
a fotografia Polaroid. Criando 
uma relação de diário, o corte, 
a luz e as cores das fotos pas-
sam a ser cenas de suas pin-
turas, dadas em outra escala.

Em agosto do mesmo ano, 
inaugura a exposição individu-
al Cadência, na Galeria Moura 
Marsiaj,  São Paulo. Participa 
da oficina de produção de gra-
vuras com John Armstrong a 
convite da Squire, Sanders & 
Dempsey, em Phoenix,  Arizona, 
EUA. Durante essa viagem, 
Gabriela encontra-se com 
as primeiras formas que vão, 

2011
Ganhadora do Prêmio 
Mostras de Artista no Exterior, 
do Programa Brasil Arte 
Contemporânea da Fundação 
Bienal de São Paulo (recebi-
do em 2010), realiza viagem a 
Lisboa para uma residência ar-
tística na instituição Carpe Diem 
Arte e Pesquisa. Durante sua es-
tadia, fixa ateliê em uma das 

salas e expõe cinco desenhos 
de grande formato na mostra Os 
Jardins de Lisboa em Gabriela 
Machado. Além disso, lan-
ça uma edição de múltiplos no 
Espaço Múltiplo | Carpe Diem, 
espaço dedicado à produção de 
edições limitadas dos artistas 
que integram a programação da 
instituição. Os Múltiplos – Carpe 
Diem Editions tornam-se uma 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Alindina, Alecrim e 
Doralina, Galeria 
Celma Albuquerque, 
Belo Horizonte, 2010

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] Os 
Jardins de Lisboa em 
Gabriela Machado 
[THE GARDENS OF LISBOA 

IN GABRIELA MACHADO]

Carpe Diem, Lisboa, 
2011

P 170-171
SARAVÁ, 2011
acrílica sobre linho 
[ACRYLIC ON LINEN]

tríptico
200 x 525 cm
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Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] Os 
Jardins de Lisboa em 
Gabriela Machado 
[THE GARDENS OF LISBOA 

IN GABRIELA MACHADO]

Carpe Diem, Lisboa, 
2011
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Mata Atlântica, jardins euro-
peus, planícies estendidas de 
cactos: tudo resumido num ges-
to humano. Ou como alguém 
falou um dia, os corações dos 
Homens cabem nestas telas gi-
gantes. O trabalho de Gabriela 
Machado é uma forma pura de 
dizer o namoro entre gente e 
natureza. Entre o sangue e a 
água, entre a l inha de um bra-
ço e a l inha desenhada. Esta 
é uma pintura de nascimento 
eterno, da constante renovação. 
Estas são as cores fortes, bru-
tas, f irmes, suaves e compostas. 
Tudo um corpo muito natural, 
dentro e fora das paredes do 
museu. Isto é a expressão da 
dança, e a dança é tudo aquilo 
que respira e canta. Nestas pa-
redes está o jardim do mundo.”

No mesmo ano, par-
te da exposição Cadência é 

mostrada na Galeria Bolsa 
de Arte de Porto Alegre.

Participa das exposições 
coletivas Chamo Silêncio à 
Linguagem-que-já-não-é-
órgão-de-nada, com curadoria 
de Maria de Fátima Lambert,  na 
Quase Galeria, Porto, Portugal; 
O Colecionador de Sonhos, 
com curadoria de Agnaldo 
Farias, Instituto Figueiredo 
Ferraz, Ribeirão Preto; e 
Coletiva Coleção BGA – Brazil 
Golden Art,  no Museu Brasileiro 
de Escultura, São Paulo. 

A mostra Arquivo Aberto: 
Sérgio Porto 1983-1997, com 
curadoria de Marta Mestre, no 
Espaço Sérgio Porto, Rio de 
Janeiro, reúne registros docu-
mentais (impressos, fotogra-
fias e vídeos) do centro cultural, 
e procura mostrar um modo 
de funcionamento dos objetos 

futuramente, influenciar sua 
produção de esculturas. A este 
respeito, a artista comenta: “Na 
estrada para conhecer o Grand 
Canyon, pude observar a pre-
sença de muitos cactos gigan-
tes. Eram pontos decisivos de 
marcação na escala de paisa-
gem, foi  dali  que comecei a per-
ceber o espaço da escultura.”

Participa da I I  Mostra do 
Programa Anual de Exposições, 
do Centro Cultural São Paulo, 
como artista convidada pelo 
curador José Augusto Ribeiro e 
a curadora associada Fernanda 
Lopes, com texto de Frederico 
Coelho, realizando exposição 
individual com desenhos e pin-
turas. Integra também a cole-
tiva Passante no Mundo, com 
curadoria de Paulo Reis,  na 
Quase Galeria, Porto, Portugal.

2012
A exposição Cadência é mon-
tada no Paço Imperial,  Rio de 
Janeiro, onde a artista ocupa 
três grandes salas com pintu-
ras e desenhos realizados entre 
2011 e 2012 e um vídeo editado 
por Nani Escobar, no qual ima-
gens do cotidiano vivido trazem 
à tona a origem da poética da 
artista. Além disso, nas pare-
des das salas, encontram-se 
poemas da escritora e poeta 
portuguesa Matilde Campilho, 
feitos a partir  das pinturas de 
Gabriela. É de sua autoria, tam-
bém, o texto de entrada da 
exposição: “Uma poética que é 
um percurso, mas um percurso 
sem ordem. A ordem, a existir, 
ela se acha no traço. Aqui não 
se procura o tempo explícito, 
antes se procura uma intempo-
ralidade da coloração mágica. 

Vista da exposição 

[VIEW OF EXHIBITION] II 
Mostra do Programa 
Anual de Exposições 
[II ANUAL PROGRAM OF 

EXHIBITIONS]

Centro Cultural  
São Paulo, 2011

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Cadência [CADENCE]

Paço Imperial, 
Rio de Janeiro, 2012



Vista da exposição [VIEW OF EXHIBITION] A gente não vê quando o vento se  
acaba [WE DON’T SEE WHEN THE WIN ENDS] (para [FOR] João Guimarães Rosa)   
Oi Futuro Flamengo, Rio de Janeiro, 2013
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Contemporânea?, com cura-
doria de Lourenço Egreja 
e Fatima Lambert, Casa 
de La Parra, Santiago de 
Compostela, Espanha.

2014
Em decorrência do Prêmio Honra 
ao Mérito Arte e Patrimônio 
Edital IPHAN 2013, realiza a ex-
posição Para o Pequeno Lago 
Verde, no Museu do Açude, Rio 
de Janeiro, no Projeto Espaços 
de Exposições Temporárias, em 
que Gabriela escolhe o pequeno 
lago de um jardim do museu para 
instalar suas esculturas, colo-
cando seu trabalho em diálogo 
direto com o espaço do lago. 

Com curadoria de Alberto 
Saraiva, apresenta o trabalho 
Caderno, no Oi Futuro Flamengo, 
para o projeto de arte públi-
ca Grande Campo. Com es-
se projeto, a artista vivencia a 
transformação de um de seus 
pequenos desenhos em uma 

escala pública imensa, tornan-
do-se parte da estrutura urbana. 

Também realiza a indivi-
dual Um Olhar Viajante, na 
Galeria Marcelo Guarnieri, 
Ribeirão Preto. Além disso, cria 
um projeto para a vitrine do 
Armazém Fidalgo, na Galeria 
Artur Fidalgo, Rio de Janeiro, 
expondo pequenas escultu-
ras em porcelana que dialo-
gam entre as referências das 
cores das pinturas de Giorgio 
Morandi e o espaço da praça 
do escultor Alberto Giacometti.

Participa da 17ª Bienal 
de Cerveira, em Santiago 
de Compostela, Espanha, e 
no Museu Guerra Junqueiro, 
Porto, Portugal; e da coletiva 
Prêmio Honra ao Mérito Arte e 
Patrimônio Edital IPHAN 2013, 
no Paço Imperial, Rio de Janeiro. 

Nesse mesmo ano, parti-
cipa da residência na Fábrica 
São Bernardo, em Alcobaça, re-
sultando na mostra coletiva 

enquanto arquivo da institui-
ção. Tenta dar conta da questão 
através da “memória individual” 
dos artistas, curadores e fotó-
grafos que intervieram no espa-
ço. A exposição inclui  artistas 
como Ana Linnemann, Antonio 
Manuel,  Carla Guagliardi, 
Analu Cunha, Rosana Palazyan 
e Waltercio Caldas. 

Nesse ano, Gabriela frequen-
ta o ateliê da artista e cera-
mista Dora Wainer, onde inicia 
seus trabalhos em escultura.

2013
Viaja para a Patagônia e co-
nhece os glaciais.  Ao retornar, 
insere os singulares tons azuis 
da região em sua série de pe-
quenas pinturas chamada 
Histórias que eu quero contar.

Realiza na Galeria 3+1, em 
Lisboa, a exposição Rever, mos-
trando ao público pela primeira 
vez seus trabalhos em escul-
tura. Também faz o trabalho A 
gente não vê quando o vento se 
acaba (para João Guimarães 

Rosa), com curadoria de Alberto 
Saraiva, para o Projeto Technô, 
no Oi Futuro Flamengo, Rio de 
Janeiro. O título é inspirado em 
um trecho do livro Primeiras es-
tórias, de Guimarães Rosa, e o 
trabalho mostra uma sequência 
de fotos tiradas de um mesmo 
varal de roupas durante diferen-
tes horas do dia, evidenciando 
a percepção de como as formas 
são mutáveis de acordo com o 
momento em que estão sendo 
observadas. A mostra Histórias 
que Eu Quero Contar, com texto 
de Marcelo Campos, é exibida no 
anexo da Galeria Laura Marsiaj, 
Rio de Janeiro, simultânea à 
exposição do artista Barrão 
no outro espaço da galeria.

Participa das exposi-
ções coletivas Aproximações 
Contemporâneas, na Galeria 
Roberto Alban, Salvador, com 
curadoria de Afonso Costa e 
texto de Paulo Venancio, com 
Raul Mourão, Paulo Whitaker, 
entre outros; Do Barroco pa-
ra o Barroco: Onde Está a Arte 
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CONTAR, 2013
acrílica sobre linho 
[ACRYLIC ON LINEN]

30 x 30 cm

Vista da exposição 

[VIEW OF EXHIBITION] 

Rever [REVIEW]

Galeria 3+1, Lisboa, 
2013
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Prometheus Fecit: Terra, Água, 
Mão e Fogo, com curadoria de 
Maria de Fátima Lambert, no 
Museu Nacional de Soares dos 
Reis, Porto, Portugal, com itine-
rância para o Museu Municipal de 
Óbidos, em Óbidos, Portugal.

Na mostra Encenações do 
Quotidiano: Lentidão, Intervalo 
e Demora, no Edifício AXA, 
Porto, em homenagem a Cartier 
Bresson, Gabriela mostra a sé-
rie de 182 Polaroids feitas en-
tre os anos de 2011 a 2014, com 
curadoria de Maria de Fátima 
Lambert. A respeito do trabalho 
de Gabriela, a curadora escreve: 

“Usando cartuchos de Polaroids – 
bem difíceis de encontrar dispo-
nibilizados atualmente, a artista 
fica circunscrita ao ritmo da apa-
rição da imagem […]. Os detalhes, 
fragmentos ou episódios do que 
está para ser visto surgirão com 
a clarividência da apropriação, 
tornando-os evidenciadores e 
inéditos. […] Assim, a consciência 
e acuidade da artista desenca-
deiam um processo não apenas 
de fazer fotografia, mas como to-
do o procedimento é uma certa 

encenação de um quotidia-
no que saltou do passado, vivi-
do em controvérsia acarinhada 
pela demora que este intervalo 
de tempo que mediou o regres-
so lhe outorga. Lembrem-se as 
Polaroids de Andrei Tarkovsky, 
naquilo que o impulsionou, co-
mo sendo a estratégia adequa-
da à sua restituição do Pai na 
Dacha da infância e locais afins 
de passado. Aqui, Gabriela via-
ja num presente inquestionável, 
no sentido de um patrimônio de 
exercício fotográfico atualizado. 
Se essas Polaroids-memórias 
remetiam para lembran-
ças perdidas num tempo an-
tes, estas imagens da Gabriela 
Machado reativam a presença-

-memória-que-de-próxima-se-
rá-progressivamente-longe.”

Também nesse ano, depois de 
quase 3 mil publicações em seu per-
fil do Instagram, Gabriela é convi-
dada pelos editores e fotógrafos 
Claudia Jaguaribe, Iatã Cannabrava 
e Claudi Carreras a publicar o li-
vro Rever, coedição da Editora 
Madalena e da Editora Terceiro 
Nome, lançado em novembro na 

Vista da exposição 
[VIEW OF EXHIBITION] 

Para o pequeno lago 
verde [FOR THE LITLE 

GREEN LAKE] Museu do 
Açude, Rio de Janeiro, 
2014

Vista da exposição 
coletiva [VIEW OF THE 

COLLECTIVE EXHIBITION] 

Prêmio [PRIME] honra 
ao mérito arte e 
patrimônio, Edital 
IPHAN, 2013
Paço Imperial,  
Rio de Janeiro, 2014
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Armazém Artur 
Fidalgo, Rio de 
Janeiro, 2014
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Paris Photo. A respeito do trabalho, 
o diretor do evento, Julien Frydman, 
comenta: “Ainda não sabemos qual 
o legado que as mídias sociais dei-
xarão para a história da fotogra-
fia. O que não se pode negar é que 
a fotografia se transformou de for-
ma irreversível no instante em que 
o Instagram inaugurou um novo es-
paço para ela.” Rever é uma com-
pilação da prática fotográfica de 
Gabriela, com imagens cotidia-
nas que revelam a intimidade da ar-
tista com os processos das artes. 
Demonstra o olhar sensível que ha-
bilmente brinca com tons e textu-
ras, construindo uma paleta de cores 
e uma edição de imagens coeren-
te e plástica. De mãos dadas às su-
as pinturas, as fotografias funcionam 
como um diário, embaralhando ce-
nas que buscam uma luz ora dou-
rada, ora rosa ou amarela, sempre 
pulsante. É um trabalho atemporal, 
em que a artista reconhece traços 
pictóricos, trazendo à tona investi-
gações sobre planos bidimensio-
nais, sobre como resolver cenários. 

2015
Em viagem para a Escócia, visita 
Kirkwall, ao norte do país, e conhece 
o círculo de Brodgar, uma misteriosa 
formação circular de grandes pe-
dras da Era Neolítica. A disposição 
das pedras remete a artista à obra de 
Alberto Giacometti, trazendo um en-
tendimento de uma nova percepção 
de como as formas podem determi-
nar sua própria escala. Visita também 
Iona, pequena ilha pertencente ao ar-
quipélago das hébridas da Escócia, 
onde descobre pequenos seixos de 
mármore que dão origem ao tra-
balho Things that fit in my hand. Na 
mesma ilha, a partir da descober-
ta dos muros de pedras empilhadas 
que circundam o local, começa a re-
alizar uma nova série de esculturas.

Lança o livro Rever na Escola 
de Artes Visuais do Parque Lage, 
Rio de Janeiro, em evento com ba-
te-papo entre Gabriela, a edito-
ra do livro Claudia Jaguaribe e o 
fotógrafo Wilton Montenegro co-
mentando sobre o processo de 
construção do livro e sua poética.

Com curadoria de Ligia 
Canongia, participa da exposição 
Releituras da Natureza-Morta, na 
Galeria Carbono, em São Paulo. 
Realiza exposição individual na 
Galeria Celma Albuquerque, em 
Belo Horizonte.

P 184-185
CADERNO , 2014
[notebook]
ocupação do espaço 
O Grande Campo,  
Oi Futuro Flamengo,  
Rio de Janeiro
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at the Curitiba Museum of Contemporary Art 
(Museu de Arte Contemporânea de Curitiba).

1992 
She takes courses in aesthetics and art 
history, taught by the art critic and curator 
Ronaldo Brito, at the Pontifical Catholic 
University of Rio de Janeiro (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro - 
PUC-Rio) and at the Federal University of 
the State of Rio de Janeiro (Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro - UniRio), 
until1998. In that year, she again takes 
part in the Projeto Macunaíma, firstly as 
a part of the group exhibition, and then 
in an individual exhibition at the Galeria 
Macunaíma, Funarte, Rio de Janeiro. She 
takes part in the 49th Art Salon of Paraná at 
the Curitiba Museum of Contemporary Art.  
During this period, the art critic Reynaldo 
Roels Jr. writes the following of her work: 

"Gabriela's work begins as a gesture, marking 
an abrupt and immediate course on the 
paper. It is not instinctive, but conscious, 
despite being automatic. It is not limited 
to this, however: this is just the start of the 
process, with which we need only make 
partial contact. It is here that the work 
proper begins, where the drawing plays only 
the role of the raw material of the thought 
process. Thenceforth, what interests us are 
the serial developments which she creates."

1993 
She takes part in the Annual Programme of 
Exhibitions (Programa Anual de Exposições) 
at the Cultural Centre of São Paulo (Centro 
Cultural São Paulo), participating in a group 
exhibition and subsequently staging an 
individual exhibition, where she shows 
her paintings made from coffee for the 
first time. She also exhibits in the group 
exhibitions, Poetics of the Material (Poética 
do Material), at the Parque Lage School of 
Visual Arts, Rio de Janeiro; the Temporary 
Exhibitions Project (Projeto Exposições 
Temporárias), at the Museum of Engraving 
(Museu da Gravura), Solar do Barão, Curitiba; 
and the Projeto Republicar, at the Museum 

of the Republic (Museu da República), Rio 
de Janeiro. Her work is included in the 13th 
Brazilian Salon of Plastic Arts (13º Salão 
Nacional de Artes Plásticas), at the Palácio 
Gustavo Capanema, Rio de Janeiro, where 
it receives the acquisition award. It also 
receives the 17th Carioca Salon (17º Salão 
Carioca) participation award, at the 
Parque Lage School of Visual Arts. On this 
occasion, Gabriela is introduced to the 
curator of the show Ronaldo Brito, who 
chooses the paintings made from coffee 
to form part of the exhibition, mentioning 
their similarity to the paintings of forests 
done by the artist Lasar Segall. Since then, 
Ronaldo Brito has become an important 
critic-champion of Gabriela's work. 

1994
She takes part in the exhibitions Carioca 
Impressions (Impressões Cariocas), at 
the Art Gallery of the Federal Fluminense 
University (Galeria de Arte Universidade 
Federal Fluminense), in Niterói, and 
Coletiva 8, at the Cultural Centre of the 
Federal University of Minas Gerais (Centro 
Cultural da Universidade Federal de Minas 
Gerais), Belo Horizonte. She takes part 
in the 1st Bahia Salon of Plastic Arts (1º 
Salão da Bahia de Artes Plásticas), at the 
Museum of Modern Art of Bahia (Museu 
de Arte Moderna da Bahia), Salvador; 
the 14th Brazilian Salon of Plastic Arts 
(14º Salão Nacional de Artes Plásticas), at 
the Palácio Gustavo Capanema, Rio de 
Janeiro; the 18th Carioca Salon (18º Salão 
Carioca), at the Parque Lage School 
of Visual Arts, where she receives the 
participation award. And the 1st Brazilian 
Biennale of Engraving (1ª Bienal Nacional 
da Gravura), in São José dos Campos.

In the early years of the 1990s, 
Gabriela dedicates herself especially 
to producing engravings. Based on 
the practice of drawing, she enters the 
engraving workshops of Parque Lage 
and spends several years working on the 
manual processes associated with this 
technique. From this practical experience 

1960
Born in Joinville, Santa Catarina, Gabriela 
soon moves to Rio de Janeiro and lives 
there until she is 10 years old. She then 
moves to Bananal, in the state of São Paulo, 
where she lives in a manor house dating 
back to the 18th century, which possesses 
frescoes by José Maria Villaronga. She 
grows up observing the processes of 
maintenance and restoration of the frescoes 
and goes on to take painting lessons.

1978 
She goes to Rio de Janeiro to study at the 
faculty of Architecture and Urbanism at 
the University of Santa Úrsula and, during 
this period, she takes part in restoration 
projects led by the Roberto Marinho 
Foundation (Fundação Roberto Marinho).

1984
She completes university and 
begins work as an architect.

1986
She enters the Parque Lage School of Visual 
Arts (Escola de Artes Visuais do Parque 
Lage), in Rio de Janeiro, to take courses 
in painting, design, free workshops (ateliê 
livre), further study, engraving on metal, 
lithography and different theoretical courses, 
living with other artists of her generation. She 
continues to study at the school until 1993.

1987 
She holds her first individual 
exhibition, Pinturas, at the Galeria 
Contemporânea gallery, of the art 
dealer Dora Basílio, in Rio de Janeiro.

1988 
She spends a month in Europe, including 
a period of time in Paris, where she studies 
the paintings in the Louvre collection.

CHRONOLOGY
ORGANIZED BY BIANCA ZAMPIER, GABRIELA MACHADO AND JULIA POMBO

She stages the individual exhibition 
Pinturas at the Casa de Cultura Laura 
Alvim cultural centre, in Rio de Janeiro. 

She participates in the 1st Winter 
Salon (I Salão de Inverno) of the Federal 
University of Rio de Janeiro (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro), held at the 
Palácio Gustavo Capanema, Rio de 
Janeiro, where she presents her first 
metal engravings printed on sheets. 

1989 
She participates in the group exhibition 
Lithogravuras, at the Parque Lage School 
of Visual Arts, where she shows works 
produced over two years' at the schools 
engraving studio. She also takes part in 
the exhibition Novíssimos, at the Brazil-
United States Institute (Instituto Brasil 
Estados Unidos - IBEU), in Rio de Janeiro.

1990 
She takes part in the group exhibitions 
Atelier Matriz, at the Museu do Ingá, Niterói; 
Gravuras, at the Casa França-Brasil, Rio 
de Janeiro; Novos Novos, at the Galeria 
Centro Empresarial, Rio de Janeiro; the 
group exhibition of the Projeto Macunaíma, 
Funarte, at the Galeria Sérgio Milliet, 
Rio de Janeiro; and the 22nd National 
Art Salon of Belo Horizonte (22º Salão 
Nacional de Arte de Belo Horizonte), at 
the Museu de Arte de Belo Horizonte.

1991
She takes part in the group exhibitions 
Gravuras, Mostra Prêmio Marc Berkowitz, at 
the Galeria Contemporânea gallery, Rio de 
Janeiro. She participates in the 16th Salon 
of Riberão Preto (16º Salão de Ribeirão 
Preto), receiving a special mention from the 
jury, and also takes part in the 48th Salon of 
Paraná (48º Salão Paranaense) and the 9th 
Design Biennale (9ª Bienal de Desenho), both 
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at the Museu Chácara do Céu/Fundação 
Castro Maya, Rio de Janeiro, conceived 
by Raymundo de Castro Maya, created in 
1948 and revived in 1992, maintaining the 
spirit of its creator - a great enthusiast of 
the democratization and popularization 
of art, who considered engraving to 
play a fundamental role in the service of 
communication through the image. She 
also stages in individual exhibition at the 
Valu Oria Galeria de Arte, in São Paulo. 

She takes part in the group exhibitions 
New Acquisitions (Novas Aquisições) – 
Gilberto Chateaubriand Collection, at the 
Museum of Modern Art, Rio de Janeiro; 
Brazil - Reflection 97 - The Contemporary 
Art of Engraving (Brasil – Reflexão 97 – A 
Arte Contemporânea da Gravura), at the 
Cultural Foundation of Curitiba (Fundação 
Cultural de Curitiba); Urban Sculpture 
(Sculpture Urbaine), a project organized by 
the Laboratoire Sculpture Urbaine, Grenoble, 
France, a projection exhibited at Pacaembu, 
in São Paulo; the 25th National Art Salon of 
Belo Horizonte (25º Salão Nacional de Artes 
de Belo Horizonte), at the Cultural Centre of 
the Federal University of Minas Gerais (Centro 
Cultural da Universidade Federal de Minas 
Gerais), Belo Horizonte; and the 6th Biennale 
of Santos (6ª Bienal de Santos), at the Patrícia 
Galvão Cultural Centre, where she receives 
the acquisition award for her paintings.

1998
She stages the individual exhibition, 
Gabriela Machado: Drawings (Desenhos), 
at the Paço Imperial, Rio de Janeiro, 
exhibiting, in the 13 de Maio room, large 
scale drawings done in India ink. At the 
time of the exhibition, she launches a book 
about the drawings, with a text by Ronaldo 
Brito, entitled “Breath of the body”, where 
the author writes: “To fulfil her problematic 
contemporary destiny, Gabriela's still-lives 
abolish the basic convention of the genre 

- the scene in perspective - in favour of a 
flat, post-cubist solution, to assure their 
presence, so to speak, on the surface of 
the world. Which does not fail to produce, 

in my view, an alienating effect. Standing 
in front of any still life, we automatically 
seek to adapt ourselves to the point of 
view of the painter before his field of 
projection. So, the lack of a projective 
plane distinguishes these enormous flat 
designs. Nevertheless, our first reaction, 
and even our second and third, is to seek 
the correct viewpoint, the appropriate 
distance from which to contemplate a 
scene, which is now nonexistent.”

She takes part in the 6th Victor Meirelles 
National Salon (6º Salão Nacional Victor 
Meirelles), at the Museum of Modern Art of 
Santa Catarina (Museu de Arte de Santa 
Catarina), Florianópolis, where she receives 
the acquisition award, and also in the 16th 
Brazilian Salon of Plastic Arts (Salão Nacional 
de Artes Plásticas), at the Museum of Modern 
Art in Rio de Janeiro. She also participates 
in The Collectors (Os Colecionadores) 

– Guita and José Mindlin: Matrizes and 
Gravuras, at the SESI Art Gallery, São Paulo.

1999 
She travels to Bergen, in Norway, for the 
exhibition Calming The Clouds, and 
visits the fjords. The verticality of the 
geographic forms has a major impact on her 
painting. Soon after the journey, Gabriela 
embarks on a series of paintings which 
have, at their heart, an understanding 
of vertical space, suspended forms and 
their relationship to their surroundings.

She takes part in the group exhibitions 
Rio Engravings (Rio Gravura) – in the 
Guita and José Mindlin Collection; and Rio 
Engravings – in the Mônica and George 
Kornis Collection, both at the Post Office 
Cultural Space (Espaço Cultural dos 
Correios), Rio de Janeiro; Rio Engraving – on 
the Marked Design, Candido Mendes Cultural 
Centre, Rio de Janeiro; Contemporary Design 

- 4 Brazilian Artists (Desenho Contemporâneo 
– 4 Artistas Brasileiros), at the São Paulo 
Cultural Centre and the Caelum Gallery, 
New York, USA, with Elizabeth Jobim, 
Fernando Junqueira and Neno del Castillo, 
with a text by Rodrigo Naves; Calming The 

emerges the principal characteristic of her 
creative process up to the present day.

1995 
In this year, she begins a study group and 
attends classes given by Paulo Venancio 
Filho (From Antiquity to the Middle Ages) 
and Paulo Sérgio Duarte (Art and Science, 
from the 15th to the 19th century).
She stages the exhibition Limits of Painting 
with the artist Carlos Vergara, at the Caixa 
Cultural gallery, Rio de Janeiro, curated by 
Paulo Sérgio Duarte and Cristina Burlamaqui. 
In the text, "Limits of Painting" (“Limites 
da pintura”), Paulo Sérgio Duarte writes: 

“In this exhibition by Gabriela Machado 
and Carlos Vergara, we encounter two 
experiences which strongly contrast with 
each other whilst sharing points of contact. 
It is important to note, from the off: there 
is a difference in time, and history itself, of 
these two experiences as accumulated 
work. [...] The delicate appearance of the 
impressions in coffee powder on Gabriela's 
canvasses is the mark of a design which 
forms a stark contrast with the world of 
precision and its ideology of certainty." 
This show posits a dialogue between two 
artists working with techniques which lead 
the painting to certain frontiers: the works 
made from coffee by Gabriela Machado 
and the monotypes of Carlos Vergara.

She takes part in the group exhibitions 
Carioca Impressions at the Museum of 
Modern Art of Rio de Janeiro (Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro), with 
Ana Miguel, Anna Bella Geiger, Oswaldo 
Goeldi and others; Coletiva 9, at the Solar 
Grandjean de Montigny/PUC-Rio; the 11th 
Biennale of Engraving of Curitiba (11ª Bienal 
da Gravura de Curitiba); Mostra América, 
at the Guido Viaro Museum, Mostra Brasil, 
Curitiba, curated by Paulo Herkenhoff and Ivo 
Mesquita; and the 52nd Art Salon of Paraná at 
the Museum of Contemporary Art, in Curitiba.

She takes part in the New Talents 
(Novos Talentos) project, which consists 
of 24 Brazilian artists selected by a panel 
of curators to display work in the Cabinet 

of the Brazilian President  (Gabinete do 
Presidente da República), in Brasília. 
However, due to political events at the 
time, the project is not concluded.

1996
She stages an individual exhibition at 
the Sérgio Porto Cultural Space (Espaço 
Cultural Sérgio Porto), in Rio de Janeiro. She 
participates in the group exhibitions B.A.T. 
(Bon à Tirer), at the Casa do Brasil, Madrid; 
Poetic Influence (Influência Poética), at the 
Paço Imperial, Rio de Janeiro, and at the 
Palácio das Artes, Belo Horizonte; the 3rd 
Salon of Bahia (3º Salão da Bahia), at the 
Museum of Modern Art of Bahia, Salvador; 
and the 15th Pará Art Salon (15º Salão 
Arte Pará), at the Palácio Lauro Sodré, 
Fundação Rômulo Maiorana, Belém. 

1997
She travels to the East, where she visits 
Buddhist temples. From this moment 
on, her works begin to be shaped by an 
understanding of a culture which prioritizes 
space through silence. A text by Robert 
Morgan entitled “Passages”, produced 
for her exhibition at the Neuhoff Gallery in 
2003, notes this influence: “In her works, 
there is a fundamental sense of tranquillity 
and relaxation; a serene expectation at the 
moment of conception of her paintings. 
Gabriela Machado studies the surface of the 
moment, she imagines the whiteness, before 
involving herself with, and relating to it. The 
gesture is a linear progression of thought, 
which is to say, it is the emptying of the mind, 
as understood in certain forms of Buddhist 
meditation. There is a term in Zen Buddhism 
known as MU or the absence of nothingness; 
in this meditative state, the mind abandons 
itself, distances itself from all mundane 
tasks. As a result, the body and mind are 
merged into a single form. The gesture of 
the hand holding the brush empties itself 
of itself and of all mundane thoughts." 

She stages an individual exhibition and 
creates a multiple one in the project The 
Friends of Engraving (Os Amigos da Gravura), 
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Cy Twombly, Bernar Venet, Robert Motherwell, 
Franz Kline, Joan Mitchell, Mark di Suvero and 
others at the Neuhoff Gallery, NewYork, USA.

2003
She stages the Individual exhibition Red 
Suspended, at the Neuhoff Gallery, New York, 
where she mounts the installation The Room 
of Threads, conceived for the gallery's space.
She takes part in the group exhibitions Pause 
(Pausa), at the Espirito Santo Museum of Art 
(Museu de Arte do Espírito Santo - MAES), 
Vitória, under the curatorship of Fabricio 
Coradello; and In the Realm of the Absurd, 
at the Gallery of Contemporary Art, Sacred 
Heart University, Fairfield, Califórnia.

2005
She stages the individual exhibition Pinturas, 
at the H.A.P. Galeria, in Rio de Janeiro, 
accompanied by the text "Crazy Discipline" 
(“Doida disciplina”), by Ronaldo Brito, where 
the critic says: “Part of her aesthetic surprise 
derives from the unexpected fact of her 
reacting with such force and intensity to 
her exhausted, banal motives, doomed 
historically, in principle, to disappear. How 
do you paint fruit and flowers significantly 
these days? A poet (E. E. Cummings), once 
said that the most beautiful question is 
produced by the most beautiful answer. And 
the answer, in this case, disarms with its 
simplicity: transforming flowers and fruits 
into contemporary pictorial matter." In this 
exhibition, Gabriela displays her smaller 
paintings with reference to the still-lives. 

She takes part in the exhibitions, 
Photographic References (Referências 
Fotográficas), at the Galeria de Arte Ipanema, 
Rio de Janeiro, curated by Cristina Burlamaqui; 
Arte Pará, curated by Paulo Herkenhoff, at 
the Fundação Rômulo Maiorana, Belém; and 
Look, Education! (Educação, Olha!), at the 
Galeria A Gentil Carioca, Rio de Janeiro.

2006
She stages the individual exhibition Paintings 
(Pinturas), at the Galeria Virgílio, São Paulo, 
with a text by Alberto Tassinari. She also stages 

a show jointly with Angelo Venosa, at the 
Galeria Celma Albuquerque, Belo Horizonte.

She takes part in the group shows: 
The Friends of Engraving (Os Amigos da 
Gravura), Circuito SESC Rio, at the Museus 
Castro Maya, Rio de Janeiro; Raw Landscape 
(Paisagem Bruta), curated by Luiz Camillo 
Osorio, at  Galeria Virgílio, São Paulo; 
General Archive (Arquivo Geral), curated 
by Paulo Venancio, at the Centro de Arte 
Hélio Oiticica, Rio de Janeiro; and MAM at 
the OCA, curated by Tadeu Chiarelli, Felipe 
Chaimovich and Cauê Alves, Pavilhão 
Lucas Nogueira Garcez, São Paulo.

She is invited to create the 
installation The Room of Threads for the 
fashion parade of the designer Isabela 
Capeto held during São Paulo Fashion 
Week, at the Pavilhão da Bienal.

2007
She stages an exhibition with José Spaniol 
at the Largo das Artes, organized by 
H.A.P. Galeria, and curated by Martha 
Pagy and Miguel Sayad. She also holds 
an exhibition with Renata Tassinari at 
the Galeria Matias Brotas, in Vitória.

She takes part in the exhibitions, 30 
Years of the Candido Mendes Cultural 
Centre (30 Anos do Centro Cultural Candido 
Mendes), curated by Paulo Sérgio Duarte, 
Galeria do Convento, Rio de Janeiro; and 
Brazilian Engraving in the Mônica and 
George Kornis Collection (A Gravura 
Brasileira na Coleção Mônica e George 
Kornis), at the Caixa Cultural, Rio de Janeiro.

2008
She stages an individual exhibition at the 
Galeria 3+1, in Lisbon, when she launches 
the book Gabriela Machado, as part of the 
Dardo Tu collection, at the invitation of David 
Barro, published by Editora Dardo (Santiago 
de Compostela, Spain), containing critical 
texts by David Barro, Ronaldo Brito and 
Alberto Tassinari, in addition to images 
from different phases of her career.

She takes part in the General Archive 
exhibition, curated by Fernando Cocchiarale, 

Clouds, curated by Mallin Barth, at Stiftelsen 
3,14, Bergen, Noruega; Imaginary Facades 
Project (Projeto Fachadas Imaginárias), at 
the Oswald de Andrade Cultural Workshop 
(Oficina Cultural Oswald de Andrade), São 
Paulo; and the 5th Salon of Bahia, at the 
Museum of Modern Art of Bahia, Salvador.

2000
She takes part in the group exhibition 
Contemporary Design - 4 Brazilian 
Artists (Desenho Contemporâneo – 4 
Artistas Brasileiros), with Elizabeth Jobim, 
Fernanda Junqueira and Neno del Castillo 
at the Paço Imperial, Rio de Janeiro. The 
exhibition includes a text by Rodrigo 
Naves, where the author writes: “...Which 
is far from being a problem for Gabriela 
Machado, since she works with the lines 
as if she had hung or woven them, either 
way it makes no difference, inasmuch 
as nothing guarantees their adherence 
or unity. If  on the borders they appear 
solitary, they are soon seen to be grouped 
together, to create nodules which merge 
with each other, like a sickness which 
attacks them. Their raison d'être does not 
go beyond the intricacy of the scheme 
and, if we lose track of them, like someone 
losing the thread, all the better, as they 
had no destiny and did not prove to be 
shortcuts. Nevertheless, they mark the 
path along which they pass. For all that 
they are confusing, they know that each 
one adds little to the others, they lack 
identity, even though a surplus of identity 
always threatens them. They are light, 
having no commitments, and nevertheless 
they lean downwards. Neither one for all, 
nor all for one. They are lines, but they 
could be conveyor belts, though they 
would never succeed in moving anything."

In addition to this, her work forms 
part of the exhibition Gestural Works on 
Paper, at the Neuhoff Gallery, New York, 
USA, with Elizabeth Jobim and Daniel 
Feingold, curated by Claudia Calirman.

2001 
She takes part in the group exhibitions 
Rio de Janeiro/Barcelona, at the Casa 
Elizalde, Barcelona, Spain, with Analu 
Cunha, Marcos André and others; The 
Heart of Art, at the Neuhoff Gallery, New 
York, USA; and Contemporary Stroke 
(Traço Contemporâneo), with Elizabeth 
Jobim, Nydia Negromonte and Roberto 
Betônico, at the University Centre of Barra 
Mansa (Centro Universitário de Barra 
Mansa - UBM), curated by Ronaldo Auad.

2002
She stages the exhibition Gabriela 
Machado at the Bank of Brazil Cultural 
Centre (Centro Cultural do Banco do Brasil), 
under the curatorship of Paulo Venancio, 
where she shows her large-scale red 
pictures, as well as an installation in the 
building's rotunda entitled The room of 
threads. At this moment, Gabriela is able 
to experience here pictures as pictorial 
space presented on a public scale.

In addition to this, she stages an 
individual exhibition at the H.A.P. Galeria, 
Rio de Janeiro. She also takes part in an 
exhibition project at the Maria Antonia 
University Centre (Centro Universitário 
Maria Antonia, USP), São Paulo, where four 
individual exhibitions are held simultaneously, 
under the curatorship of Lorenzo Mammi.

She takes part in the group shows, 
Exhibition of the Collection of the Candido 
Mendes Cultural Centre (Exposição 
do Acervo do Centro Cultural Candido 
Mendes), Rio de Janeiro; San Francisco 
International Art Exposition, at the Neuhoff 
Gallery, New York, USA; Destinies Project 
(Projeto Rumos), Itaú Cultural Visual Arts (Itaú 
Cultural Artes Visuais), at the Palácio das 
Artes, Belo Horizonte; Genres of Art: Still-Life 
in Contemporary Art (Gêneros da Arte: A 
Natureza-Morta na Arte Contemporânea), 
under the curatorship of Ricardo Resende, 
at the MAM Higienópolis space, São Paulo; 
and The Gesture, Movement in Painting 
and Sculpture, under the curatorship of 
Robert C. Morgan, together with the artists 
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Space (Espaço Múltiplo | Carpe Diem), a space 
dedicated to the production of limited editions 
by artists who form part of the institution's 
programming. The Multiples – Carpe Diem 
Editions comprise a tangible manifestation 
of the exhibition, offering continuity to a 
narrative which aspires to being timeless.

That year, during her residence in Lisbon, 
Gabriela embarks on a continuous practice 
of Polaroid photography. Approaching the 
work like a diary, the framing, light and colours 
of the photos become the scenes of her 
paintings, reproduced on a different scale.

In August of the same year, she 
inaugurates the individual exhibition, Cadence 
(Cadência), at the Galeria Moura Marsiaj, in São 
Paulo. She takes part in an engraving workshop 
with John Armstrong at the invitation of Squire, 
Sanders & Dempsey, in Phoenix, Arizona, USA. 
During this trip, Gabriela discovers the forms 
which will subsequently influence her sculpture 
work. In this regard, the artist observes:“On 
the road to see the Grand Canyon, I was 
able to observe the presence of many giant 
cacti. They were decisive points in marking 
the scale of the landscape; that was when I 
began to become aware of sculptural space."

She takes part in the 2nd Showing of the 
Annual Programme of Exhibitions, of the São 
Paulo Cultural Centre (II Mostra do Programa 
Anual de Exposições, do Centro Cultural São 
Paulo), as an artist invited by the curator José 
Augusto Ribeiro and the associate curator 
Fernanda Lopes, with a text by Frederico 
Coelho, where she stages an individual 
exhibition of drawings and paintings. She also 
participates in the group show, Passer-by in the 
World (Passante no Mundo), curated by Paulo 
Reis, at the Quase Galeria, Porto, Portugal.

2012
The Cadence (Cadência) exhibition is held 
at the Paço Imperial, Rio de Janeiro, where 
the artist occupies three large rooms with 
paintings and drawings produced between 
2011 and 2012 and a video edited by Nani 
Escobar, where images of everyday life reveal 
the origins of the artist's poetic sensibility. In 
addition to this, on the walls of the rooms are 

displayed poems by the Portuguese writer 
and poet, Matilde Campilho, inspired by 
Gabriela's paintings. She is also the author 
of the introductory text to the exhibition: “An 
artistic philosophy which is a journey, but 
a journey without order. For order to exist, it 
must be found in the (brush-) stroke. Here, 
one does not seek explicit time; one seeks 
the timelessness of magical colouration.  
The Atlantic Rainforest, European gardens, 
vast plains of cacti: everything is summed 
up in a human gesture. Or as someone once 
said, the hearts of men fit into these giant 
canvasses. Gabriela Machado's work is a 
pure means of expressing the love between 
man and nature. Between the blood and 
the water, between the line of an arm and 
the drawn line. This is the painting of eternal 
birth, of constant renovation. These are 
strong, raw, firm, smooth and dense colours. 
A whole, entirely natural body, inside and 
outside the walls of the museum. This is 
the expression of dance and dance is 
everything that breathes and sings. On 
these walls is the garden of the world.”

In the same year, part of the 
Cadence exhibition is shown at the 
Galeria Bolsa de Arte in Porto Alegre.

She takes part in the group exhibitions 
I Call Silence the Language-which-is-no-
longer-the-organ-of-anything (Chamo 
Silêncio à Linguagem-que-já-não-é-
órgão-de-nada), curated by Maria de 
Fátima Lambert, at the Quase Galeria, 
Porto, Portugal; The Collector of Dreams 
(O Colecionador de Sonhos), curated 
by Agnaldo Farias, Instituto Figueiredo 
Ferraz, Ribeirão Preto; and Coletiva 
Coleção BGA – Brazil Golden Art, at the 
Brazilian Museum of Sculpture (Museu 
Brasileiro de Escultura), São Paulo. 

The exhibition, Open Archive (Arquivo 
Aberto): Sérgio Porto 1983-1997, curated 
by Marta Mestre, at the Espaço Sérgio 
Porto, in Rio de Janeiro, brings together 
the documentary records (printed matter, 
photographs and videos) of the cultural 
centre, and seeks to show how the objects 
can function as an archive of the institute. 

at the Federal Justice Cultural Centre (Centro 
Cultural da Justiça Federal), in Rio de Janeiro. 

She also takes part in the 1st Tiles for 
Art Auction (1º Leilão Azulejos para Arte), at 
the Museus Castro Maya, Rio de Janeiro.

2009
She joins the Maracatu Brasil 
percussion school and the Escola 
Portátil de Música  music school, 
attending the tambourine classes.
She stages the exhibition, Crazy 
Discipline ("Doida Disciplina"), at the 
Caixa Cultural institutions in Rio de 
Janeiro and São Paulo. The exhibition is 
curated by the critic Ronaldo Brito and 
is accompanied by a catalogue with a 
text by the curator and photographs 
of Gabriela's recent work. Ronaldo 
begins his text by drawing attention to 
the vigour of the artist's paintings: “The 
immediate force of attraction of these 
canvasses, both very small and very 
large, comes from the spontaneous action 
of the paint which appears to emerge 
from nowhere to reinvigorate our pallid 
or acid everyday lives. Each of them is 
living proof that it is still worth looking 
at the things around us with curiosity."

She is invited to take part in the 
Collection Project (Projeto Acervo), 
conceived and organized by the artist 
Leonardo Videla. In this edition, the project 
takes place at the Bar do Mineiro, in Santa 
Teresa, Rio de Janeiro, and includes 
the participation, among others, of the 
artists, Beth Jobim, Alexandre Vogler, 
Raul Mourão and Gisele Camargo. 

Her work also forms part of the 
group shows, Solidary Aesthetic (Estética 
Solidária), curated by Paulo Reis, at the 
Palácio do Marquês, Lisbon, Portugal; 
Designs, at the Galeria Celma Albuquerque, 
Belo Horizonte; Group Exhibition 6 x 6 
New Acquisitions (Coletiva 6 x 6 Novas 
Aquisições), Funarte Marcantonio Vilaça 
Award, ECCO, Brasilia; and The Line is a Sign, 
at the Latin Collector Gallery, New York, USA.

2010
She inaugurates the individual exhibition 
Alindina, Alecrim e Doralina, at the Galeria 
Laura Marsiaj, in Rio de Janeiro. She 
subsequently stages an exhibition with the 
same title for the Galeria Celma Albuquerque, 
in Belo Horizonte, with the addition of 
drawings and a video recording directed 
by Nani Escobar. The video shows her work 
environment and Gabriela's relationship 
with her work process, revealing the poetry 
of the artist through her relationship with the 
space. This is also the first exhibition where 
the world of music enters Gabriela's work.

She takes part in the group exhibitions 
General Archive (Arquivo Geral), curated 
by Beatriz Lemos and Marisa Flórido, at 
the Centro de Arte Hélio Oiticica, Rio de 
Janeiro; Geometric Illusion, at the Frederic 
Seve Art Gallery, New York; and Brazilian Art: 
Beyond the System (Arte Brasileira: Além 
do Sistema), with Tunga, Véio, Elizabeth 
Jobim and others, curated by Paulo Sérgio 
Duarte, at the Galeria Estação, São Paulo. 
In the group exhibition Coisário Cassino 
Museu, at the Museu de Arte da Pampulha, 
Belo Horizonte, she exhibits the two works 
donated to the Museu da Pampulha by virtue 
of the Marcantonio Vilaça Plastic Arts Award 
(Prêmio de Artes Plásticas), received in 2009.

2011
The winner of the Artist's Exhibitions 
Abroad Prize (Prêmio Mostras de Artista 
no Exterior), of the Brazilian Contemporary 
Art Programme of the Biennale Foundation 
of São Paulo (Programa Brasil Arte 
Contemporânea da Fundação Bienal de 
São Paulo) (received in 2010), she travels 
to Lisbon to take up an artistic residency at 
the Carpe Diem Art and Research Institute 
(Instituição Carpe Diem Arte e Pesquisa). 
During her stay, she establishes her studio 
in one of the rooms and exhibits five large-
scale pictures in the exhibition, The Gardens 
of Lisbon in Gabriela Machado (Os Jardins 
de Lisboa em Gabriela Machado). In addition 
to this, she launches an edition of artist's 
multiples at the Carpe Diem | Multiples 
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at the Soares dos Reis National Museum, in 
Porto, Portugal, which transfers to the Municipal 
Museum of Óbidos, in Óbidos, Portugal.

In the exhibition, Scenes of Everyday Life: 
Slowness, Interval and Delay (do Quotidiano: 
Lentidão, Intervalo e Demora), at the Edifício 
AXA, Porto, in homage to Cartier Bresson, 
Gabriela shows the series of 182 Polaroids 
taken between the years 2011to 2014, curated 
by Maria de Fátima Lambert. In relation to 
Gabriela's work, the curator writes: “Using 
Polaroid cartridges – which are very difficult 
to find these days, the artist is constrained by 
the speed with which the image appears […]. 
The details, fragments or episodes of what is 
to be seen will emerge with the clairvoyance 
of appropriation, rendering them unseen 
witnesses. […] Thus the awareness and 
acuteness of the artist triggers a process not 
just of doing photography, but which, like every 
procedure is a kind of staging of an everyday 
event which leaps from the past, experienced 
in affectionate conflict due to the delay which 
this time interval, measuring out the return, 
confers on it. They recall the Polaroids of Andrei 
Tarkovsky, in terms of what drove him, as a 
strategy appropriate to his restitution of the 
Father to the Dacha of his childhood and the 
associated places of the past. Here, Gabriela 
travels in an unchallengeable present, in the 
sense of a heritage of the updated practice 
of photography. If these Polaroid-memories 
suggest recollections lost in a previous 
time, these images by Gabriela Machado 
reawaken the sense-memory-that-what-is-
close-will-become-progressively-distant."

Also, this year, after almost 3 thousand 
publications on her Instagram profile, 
Gabriela has been invited by the editors 
and photographers Claudia Jaguaribe, Iatã 
Cannabrava and Claudi Carreras to publish 
the book Review (Rever), a co-production by 
the publisher Madalena and the publisher 
Terceiro Nome, released in November in Paris 
Photo. Regarding this work, the director of the 
event, Julien Frydman, states: “Although we 
do not know what the legacy of social media 
will be for the history of photography. What 
cannot be denied is that photography was 

instantly transformed the moment that 
Instagram inaugurated a new space for 
it." Review (Rever) is a compilation of the 
Gabriela's photographic practice, with 
everyday images which reveal the artist's 
intimacy with artistic processes. It reveals 
the sensitive eye that skilfully plays with 
tones and textures, building a pallet of 
colours and a series of coherent, plastic 
images. Working hand-in-hand with her 
paintings, the photographs function as a 
diary, shuffling scenes which seek a light 
which is sometimes golden, sometimes 
rose or yellow, but always pulsating. This is 
a timeless work where the artist recognizes 
pictorial traces, bringing to the surface 
investigations into two-dimensional 
planes and how to resolve scenes. 

2015
On a trip to Scotland, she visits Kirkwall, in 
the north of the country and sees the circle 
of Brodgar, a mysterious circular formation 
made from large stones during the Neolithic 
era. The arrangement of the stones reminds 
the artist of the work of Alberto Giacometti, 
leading to a new understanding of how forms 
are able to determine their own scale. She 
also visits Iona, a small island in the Scottish 
Hebrides, where she discovers marble 
pebbles which give rise to the work Things 
that fit in my hand. On the same island, 
inspired by the discovery of the walls of 
piled stones which surround the place, she 
begins work on a new series of sculptures.

She launches the book Review (Rever) at 
the Parque Lage School of Visual Arts, in Rio 
de Janeiro, at an event where a conversation 
is staged between Gabriela, the editor 
of the book, Claudia Jaguaribe, and the 
photographer, Wilton Montenegro, exploring 
the process of the book's construction 
and the artistic philosophy behind it.

Under the curatorship of Ligia Canongia, 
she takes part in the exhibition Re-readings 
of Still-life (Releituras da Natureza-Morta), 
at the Galeria Carbono, in São Paulo. She 
stages in individual exhibition at the Galeria 
Celma Albuquerque, in Belo Horizonte.

It seeks to address the matter through 
the "individual memories" of the artists, 
curators and photographers who operated 
in the space. The exhibition includes 
artists such as Ana Linnemann, Antonio 
Manuel, Carla Guagliardi, Analu Cunha, 
Rosana Palazyan and Waltercio Caldas. 

That year, Gabriela frequents the 
workshop of the artist and potter, Dora 
Wainer, where she begins her sculpture work.

2013
She travels to Patagonia and sees the 
glaciers. On her return, she inserts the 
singular blue tones of the region into a 
series of small paintings called Stories I 
want to tell (Histórias que eu quero contar).

At the Galeria 3+1, in Lisbon, she 
stages the exhibition Review (Rever), 
showing her sculptures to the public 
for the first time. She also produces the 
work, We don't see when the wind stops 
(for João Guimarães Rosa) (A gente não 
vê quando o vento se acaba (para João 
Guimarães Rosa), curated by Alberto 
Saraiva, for the Techno Project (Projeto 
Technô), at the Oi Futuro Flamengo 
museum, in Rio de Janeiro. The titled is 
inspired by a section of the book First 
Stories (Primeiras estórias), by Guimarães 
Rosa, and the work shows a sequence 
of photos taken of the same clothes' line 
at different times of the day, illustrating 
how the forms change depending on 
when they are observed. The exhibition, 
Stories I Want To Tell (Histórias que Eu 
Quero Contar), with a text by Marcelo 
Campos, is exhibited in the annex of the 
Galeria Laura Marsiaj, in Rio de Janeiro, 
simultaneously with the exhibition of the 
artist Barrão in the gallery's other space.

She takes part in the group 
shows, Contemporary Approximations 
(Aproximações Contemporâneas), at 
the Galeria Roberto Alban, in Salvador, 
curated by Afonso Costa, with a text by 
Paulo Venancio, with Raul Mourão and 
Paulo Whitaker, among others; From 
the Baroque to the Baroque: Where 

is Contemporary Art? (Do Barroco 
para o Barroco: Onde Está a Arte 
Contemporânea?), curated by Lourenço 
Egreja and Fatima Lambert, Casa de La 
Parra, Santiago de Compostela, Spain.

2014
As a consequence of the Honour to Merit 
Art and Heritage Award, IPHAN Bid Notice 
2013, she mounts the exhibition, For the Little 
Green Lake (Para o Pequeno Lago Verde), at 
the Museu do Açude, in Rio de Janeiro, as 
part of the Temporary Exhibition Spaces 
Project (Projeto Espaços de Exposições 
Temporárias), where Gabriela chooses the 
small lake in the garden of the museum to 
install her sculptures, allowing her work to 
interact directly with the space of the lake. 

Curated by Alberto Saraiva, she 
presents the work, Notebook (Caderno), 
at the Oi Futuro Flamengo museum, for 
the Big Field (Grande Campo) public art 
project. In this project, the artist witnesses 
the transformation of one of her smaller 
pictures into a work on a huge public scale, 
as it becomes part of the urban landscape.

She also stages the individual exhibition, 
A Wandering Eye (Um Olhar Viajante), at the 
Galeria Marcelo Guarnieri, Ribeirão Preto. 
In addition to this, she creates a project 
for the window of the Armazém Fidalgo, at 
the Galeria Artur Fidalgo, Rio de Janeiro, 
displaying small porcelain sculptures which 
play with references to the colours of the 
Paintings of Giorgio Morandi and the space 
of sculptor Alberto Giacometti's plaza.

She takes part in the 17th Biennale 
of Cerveira (17ª Bienal de Cerveira), in 
Santiago de Compostela, Spain, and at the 
Museu Guerra Junqueiro musuem, in Porto, 
Portugal; and the group show Honour to Merit 
Art and Heritage Award, IPHAN Bid Notice 
2013, at the Paço Imperial, Rio de Janeiro. 

This same year, she undertakes a 
residency at the Fábrica São Bernardo factory, 
in Alcobaça, resulting in the group show 
Prometheus Fecit: Earth, Water, Hand and 
Fire (Prometheus Fecit: Terra, Água, Mão e 
Fogo), curated by Maria de Fátima Lambert, 
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GABRIELA MACHADOGABRIELA MACHADO nasceu em Joinville, Santa  nasceu em Joinville, Santa 
Catarina, em 1960. Sua produção foi iniciada no Rio de Catarina, em 1960. Sua produção foi iniciada no Rio de 
Janeiro, em meados dos anos 1980, a partir de aulas Janeiro, em meados dos anos 1980, a partir de aulas 
de pintura, desenho, gravura em metal, litografia e de pintura, desenho, gravura em metal, litografia e 
diversos cursos teóricos na Escola de Artes Visuais diversos cursos teóricos na Escola de Artes Visuais 
do Parque Lage, após a formação acadêmica em do Parque Lage, após a formação acadêmica em 
Arquitetura e Urbanismo. A obra da artista tem sido Arquitetura e Urbanismo. A obra da artista tem sido 
exposta em instituições nacionais e internacionais, exposta em instituições nacionais e internacionais, 
como Centro Cultural Banco do Brasil e Paço Imperial como Centro Cultural Banco do Brasil e Paço Imperial 
(Rio de Janeiro), Museu de Arte da Pampulha (Belo (Rio de Janeiro), Museu de Arte da Pampulha (Belo 
Horizonte) e Instituição Carpe Diem (Lisboa, Portugal). Horizonte) e Instituição Carpe Diem (Lisboa, Portugal). 

O processo criativo de Gabriela Machado está O processo criativo de Gabriela Machado está 
intimamente ligado à vivência prática do fazer, da intimamente ligado à vivência prática do fazer, da 
relação com os materiais, e com as linguagens relação com os materiais, e com as linguagens 
resultantes – desenho, gravura, pintura, escultura e resultantes – desenho, gravura, pintura, escultura e 
fotografia. A artista se mantém aberta à inclusão de fotografia. A artista se mantém aberta à inclusão de 
novos meios e ao aprendizado de técnicas, revendo seu novos meios e ao aprendizado de técnicas, revendo seu 
entorno tanto quanto o próprio trabalho, sem perder entorno tanto quanto o próprio trabalho, sem perder 
os fios condutores de suas pesquisas. Uma obra que os fios condutores de suas pesquisas. Uma obra que 
se completa pelo conjunto, desde a ação enérgica da se completa pelo conjunto, desde a ação enérgica da 
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GABRIELA
MACHADO

É UMA COLEÇÃO DE LIVROSÉ UMA COLEÇÃO DE LIVROS  
que documenta a obra de artistas que documenta a obra de artistas 
contemporâneos brasileiros atuantes desde contemporâneos brasileiros atuantes desde 
os anos 1980. Com nove edições publicadas, os anos 1980. Com nove edições publicadas, 
contempla a trajetória de Barrão, Eduardo contempla a trajetória de Barrão, Eduardo 
Frota, Fernanda Gomes, Gabriela Machado, Frota, Fernanda Gomes, Gabriela Machado, 
Livia Flores, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcos Livia Flores, Lucia Koch, Luiz Zerbini, Marcos 
Chaves e Raul Mourão.Chaves e Raul Mourão.

Os volumes abordam com profundidade Os volumes abordam com profundidade 
as obras selecionadas. São edições as obras selecionadas. São edições 
bilíngues, ricamente ilustradas, com texto bilíngues, ricamente ilustradas, com texto 
crítico inédito, fortuna crítica, entrevista, crítico inédito, fortuna crítica, entrevista, 
cronologia e referências bibliográficas.cronologia e referências bibliográficas.

Com linguagem dinâmica e textos Com linguagem dinâmica e textos 
escritos por importantes pesquisadores, escritos por importantes pesquisadores, 
como Agnaldo Farias, Glória Ferreira, Moacir como Agnaldo Farias, Glória Ferreira, Moacir 
dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania Rivera, dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania Rivera, 
Paulo Venancio Filho, Felipe Scovino, entre Paulo Venancio Filho, Felipe Scovino, entre 
outros, ARTE BRA disponibiliza um rico outros, ARTE BRA disponibiliza um rico 
material de referência para profissionais, material de referência para profissionais, 
estudantes e leitores que desejam conhecer estudantes e leitores que desejam conhecer 
e se aprofundar nesse campo da produção e se aprofundar nesse campo da produção 
contemporânea.contemporânea.

A coleção é coordenada pelas historia-A coleção é coordenada pelas historia-
doras Luiza Mello e Marisa Mello, diretoras da doras Luiza Mello e Marisa Mello, diretoras da 
Automatica, produtora e editora que atua na Automatica, produtora e editora que atua na 
elaboração, produção, gestão, coordenação, elaboração, produção, gestão, coordenação, 
pesquisa, edição e consultoria de projetos pesquisa, edição e consultoria de projetos 
culturais, tais como exposições, publicações, culturais, tais como exposições, publicações, 
programas educativos e outras atividades programas educativos e outras atividades 
ligadas ao universo da arte contemporânea. ligadas ao universo da arte contemporânea. 

IS A COLLECTION OF BOOKSIS A COLLECTION OF BOOKS  that   that 
documents the output of contemporary documents the output of contemporary 
Brazilian artists working since the 1980s.Brazilian artists working since the 1980s.

In richly illustrated bilingual editions, the In richly illustrated bilingual editions, the 
selected works are investigated in depth, selected works are investigated in depth, 
each volume containing one previously each volume containing one previously 
unpublished critical work, reproductions of unpublished critical work, reproductions of 
past critical texts, an interview, a timeline, past critical texts, an interview, a timeline, 
and bibliographical references.and bibliographical references.

Using dynamic language, the books Using dynamic language, the books 
showcase texts by respected researchers, showcase texts by respected researchers, 
including Agnaldo Farias, Glória Ferreira, including Agnaldo Farias, Glória Ferreira, 
Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Tania 
Rivera, and Paulo Venancio Filho. The ARTE Rivera, and Paulo Venancio Filho. The ARTE 
BRA collection provides a rich reserve of BRA collection provides a rich reserve of 
reference material for professionals, reference material for professionals, 
students, and the general public to learn students, and the general public to learn 
about and deepen their knowledge of this about and deepen their knowledge of this 
field of contemporary art.field of contemporary art.

The collection is coordinated by art The collection is coordinated by art 
historians Luiza Mello and Marisa Mello, historians Luiza Mello and Marisa Mello, 
directors of Automatica, a production directors of Automatica, a production 
company and publishing house that designs, company and publishing house that designs, 
produces, manages, coordinates, research-produces, manages, coordinates, research-
es, publishes, and provides consultancy for es, publishes, and provides consultancy for 
cultural projects as diverse as exhibitions, cultural projects as diverse as exhibitions, 
publications, collections, educational publications, collections, educational 
projects, and other activities linked to the projects, and other activities linked to the 
realm of contemporary art. realm of contemporary art. 

projeto e projeto e 
produçãoprodução


