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O universo contido na escala do corpo, dentro da garganta, é o que uma divindade 
indiana  mostrava  quando  abria  sua  boca.  Nesta  exposição  de  Paula  Gualberto,  a 
experiência visual disposta para a fruição do público, não difere em substância deste 
princípio metafórico. Comprimir em um espaço tridimensional reduzido, no formato de 
arquivos que suscitam as organizações dos livros nas prateleiras das bibliotecas e nas 
lojas de tecido, uma diversidade de imagens dobradas e redobradas, constitui a antítese 
das  grandes  configurações  matriciais  bidimensionais  que  se  organizam  apartir  de 
unidades  modulares  quase figuras  de natureza  gráfico-pictórica.  A diferença  entre  a 
ação  expansiva  evidente  nas  grandes  matrizes  e  a  de  compressão  observada  nas 
pequenas prateleiras de acrílico torna-se de imediato,  a base conceitual e a primeira 
camada  de  leitura  que  o  trabalho  permite,  porém,  em  sua  profundidade  estas 
visualidades explicitam outras cargas substanciais.

Se atentar-mos bem a cada unidade modular, podemos reconhecer uma pequena 
pintura ou desenho que trazem em si, todas as questões gramaticais que envolvem as 
linguagens planares. Cada pequeno desenho ou pintura é um fragmento de um todo que 
se situa e escapa das bordas do suporte e que em sua totalidade sempre estará situado 
longe do nosso alcance e dentro do campo restrito e imaginário do autor. Seria como se 
cada fragmento, tratasse e dessa visibilidade a uma boa parte da diversidade imagética 
que se dispõe no mundo como possibilidade. Porém esta diversidade multifacetada e 
descentralizadora  é  condicionada  por  uma  grade  que  organiza  esta  proliferação  de 
sentidos,  em parâmetros  verticais  e  horizontais.  Seria  como  se  Paula  Gualberto  se 
confrontasse e agisse como um cientista, que diante das infinitas possibilidades que o 
mundo disponibiliza à experiência humana, propõe uma ação enciclopedística, ou seja, 
divide e compartimenta estas diferenças para analisá-las por bloco, objetivando uma 
pretensa classificação para uma possível compreensão futura.

Distante destas questões até aqui levantadas, resta nesta exposição a experiência 
da  pintura  levada  às  suas  ultimas  conseqüências  dentro  das  possibilidades  que  este 
corpo e esta imaginação se propõem a alcançar.  Paula Gualberto acredita na pintura 
como meio eleito  para a o seu transbordamento poético,  se submetendo a uma dura 
disciplina  para realizá-la  e para colocá-la  em circulação.  Seu resultado visual  como 
produto do trabalho de atelier, e sua exposição, como desejo de trânsito no sistema de 
arte, trazem em si, a princípio, uma postura política, um gesto de fé na pintura como 
meio expressivo escolhido para a troca entre o seu universo imaginário particular e a 
realidade cultural onde se insere.

Segundo Shopenhauer, “arte é o particular que contem o universal”, e o trabalho 
de Paula Gualberto,  definitivamente,  como pode ser observado nesta exposição,  não 
escapa desta condição.
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