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A Galeria Superfície inaugura no dia 14 de julho  
a exposição individual de Guga Szabzon intitulada 
‘dia e noite, ainda é longe?’. Com curadoria e texto 
de Diego Matos, a mostra exibe trabalhos inéditos 
produzidos entre 2020 e 2021.

Dando continuidade a sua pesquisa sobre 
lugares imaginados e perguntas sem resposta, 
Guga apresenta uma série de obras em tecido e 
feltro, cujos desenhos bordados estabelecem uma 
relação entre dia e noite, onde a racionalidade 
diurna e o mistério evocado pela noite convivem  
e se complementam.

O aumento de escala dos trabalhos e os 
diversos conjuntos também refletem essa 
relação com o tempo e escancaram não só uma 
nova dinâmica entre a artista e o tempo de sua 
produção, mas também sua própria percepção 
temporal: incerta, marcada mais pelo contraste do 
dia e da noite, do que pela passagem das horas.

Sob a luz da razão e a penumbra do sonho,  
a produção de Guga se manifesta como vazão, 
uma tentativa de controlar o incontrolável.  
Na máquina de costura, seu gesto é intuitivo e 
percorre um caminho sem mapa onde o rumo  
não é traçado, como uma travessia em que não  
se sabe o destino.



DIEGO
MATOS

momento que se afirma por meio do equilíbrio no 
plano horizontal de confecção da obra. Por sua 
vez, ela em suspenso na parede, como retrato ou 
paisagem, alça um movimento aos olhos de quem 
a vê pela primeira vez, insinuando um desequilíbrio 
provável. E essa iminência acontece quando se 
percebe o trabalho novamente ou se retorna 
para um outro vislumbre. Do olhar, imaginam-se 
formas, corpos, contatos, mapas, cidades, astros, 
sistemas complexos, estradas, trilhas, distâncias, 
proximidades em tempo ou espaço, cabeças, 
membros, fluxos, entre tantas coisas abertas  
e possíveis.

O trabalho de Guga Szabzon é uma costura 
contínua e afetiva da sua memória em construção. 
Se há um lastro imediato de passado, cada obra 
engendra um trajeto para o futuro, um movimento 
contínuo de não retorno. É talvez a afirmação do 
tempo aiônico (de Aion), onde está o encontro dos 
sentidos temporários que podemos dar às coisas 
e à linguagem. Memória entendida não apenas 
como um repositório de repertórios e vivências, 
mas como um oráculo precioso que se afirma no 
ciclo diário, do dia à noite, da noite ao dia; uma 
travessia sem caminho de volta. 

De dia, a rotina e a disciplina do ateliê e de 
seu ofício: lugar da reflexão, da experimentação 
e do labor. No caderno, a artista anota e traça na 
escala do papel algo que pode ser uma reflexão em 
forma de desenho ou um estopim para um trabalho 
novo. Já na mesa de costura, com esforço físico 
disciplinado, maneja o feltro, o tecido em algodão, 
as linhas e a máquina de costura, bordando, 
construindo, determinando incisões, costurando 
laços, estabelecendo interrupções, retas, curvas, 
geometrias multifacetadas. Em um dado momento, 
passadas horas, recomeça, tensionando sempre o 
limite do corpo. Há também neste lugar o tempo 
da leitura atravessada, da lembrança anotada ou do 
processo analítico.

De noite, o recolhimento, a leitura e o sonho em 
casa. Aqui, a leitura se prolonga, a palavra ganha 

presença, os afetos se comungam e os sonhos 
tornam-se dominantes. Há também espaço para 
uma observação astrológica ou uma informação 
científica, assim como uma comunicação diária 
com qualquer outro, contato por palavra ou 
gesto. Entretanto, talvez seja o sonho o ambiente 
mobilizador da artista. Dele podem derivar 
palavras e formas que, em certo sentido, demarcam 
intenções em cada peça trabalhada.

A artista configura uma ou muitas geografias 
em suas peças. Cada uma enseja um movimento 
de aproximação e/ou distanciamento que vai 
das entranhas da costura, da ferida entre linha e 
feltro e chega em uma perspectiva externa que 
supõe um possível todo, um todo que não se 
confirma. Pode ser uma mirada com uma lupa ou 
microscópio, pode ser a visão telescópica ou de 
um satélite. Entretanto, se a imagem na ciência 
confirma uma forma, uma informação, o trabalho 
de Szabzon nada nos confirma, mas insinua trajetos, 
permeabilidade, interdições e o entre espaço da 
possiblidade. Os confins de cada cruzamento ou 
de cada curva dos traçados observados em seus 
bidimensionais tecem uma gama de possíveis 
caminhos e descaminhos.

Talvez deambular seja o termo que melhor 
caracteriza esta ideia de movimento que se 
apresenta em cada ciclo de trabalho da artista. 
É o movimento análogo à tessitura musical, uma 
composição que se afirma no fazer e na execução, 
pertinentes ao labor diário da artista. Aliás, é um 
movimento que marca o encontro de duas palavras 
homônimas: tessitura enquanto composição, 
tecitura enquanto arranjo em tecido e costura. 
Sugiro, assim, como exercício de observação, 
vislumbrar o que se interpõe em obras como 
Encarar, Lampejo e Mapa do Céu. Todas elas 
presentes nesta exposição são deambulações que 
se configuram em partituras da vida interior da 
artista posta ao mundo. 

Se preenchêssemos os espaços entre linhas, 
curvas e figuras que habitam cada peça de feltro 

De sobrevoo, o lugar da iminência é o ponto de 
partida, a chegada, a rota e o desvio da produção 
artística de Guga Szabzon. Em sua maioria, os 
trabalhos agora expostos ensejam uma aguda 
vontade de arranjo que se contrapõe de forma 
intermitente, mas continuada, à uma aposta no 
risco encontrado na dança das formas e das cores, 
nas matérias e nas geometrias, nos impulsos e nos 
desejos, nas reflexões e nos sonhos. É o reflexo  
de um trabalho solitário, amparado no cotidiano da 
artista, que se vive no presente, no restauro  
do passado e na vida onírica e política que 
entrelaça tempos.

A iminência, portanto, é um porvir de algo 
que ainda é dúvida, um limiar da transformação 
ou a identificação de um possível limite. E claro, 
na situação de cada trabalho, é eventualmente um 

Na impossibilidade das palavras,
na palavra não dita
que asfixia,
eu me encontro.

Paul Auster

costurada poderíamos talvez vislumbrar uma 
aproximação com o que alguns artistas da  
primeira metade do século XX fizeram.  
Dando amplitude imaginativa, o trabalho de 
Szabzon me faz pensar em uma raiz histórica da 
arte que está um pouco nas expressões cubistas, 
abstratas e em suas derivações, como também na 
tradição de uma matriz construtiva da arte.  
Posso até forçar um pouco mais e dizer que há 
alguma proximidade com os trabalhos construtivos 
de Judith Lauand e Ivan Serpa ou mesmo nas 
pinturas desinibidas de Le Corbusier. Porém, a 
artista nos confronta essa percepção nas próprias 
geometrias indeterminadas e descontinuadas que 
se afirmam em suas produções. 

Portanto, tendo em vista analogias e metáforas 
prováveis em consonância com outras produções 
poéticas, pode ser mais pertinente falarmos de 
referências e paralelos com produções que estão 
na margem da tradição plástica. Em uma das 
conversas entre artista e curador surgiram menções 
literárias e cinematográficas. E aqui, destaco o 
filme ensaio “Viajo porque preciso, volto porque te 
amo” (2009), de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes. 
Nele, o personagem que no filme não ganha feição 
realiza uma jornada com duplo valor escalar: um 
roteiro físico pela imensidão do sertão nordestino 
e um atravessamento interior de dor, luto e 
reinvenção. Nesses caminhos sem o conforto da 
volta — pautados pelo assombro, o medo, a solidão 
e a descoberta — não há lugar de chegada ou  
um fim.

Analogamente, desta dupla jornada, dia e noite,  
Guga Szabzon nutre as contingências de 
sua prática poética, onde dito e visto podem 
eventualmente coincidir. Se no filme  
há o salto em Acapulco ou na beira do Rio São 
Francisco, nos trabalhos de Szabzon há um salto, 
um corte ou mudança que liberta e gera impulso; 
algo da ordem do indizível. Por isso, na busca 
atormentada da significação, fica inevitável lançar a 
pergunta: ainda é longe?
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Aldeia

2021
Costura sobre feltro
115 × 99 cm



©Claudio Libeskind
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Nós

2020
Costura sobre feltro
182,5 × 156 cm



©Claudio Libeskind
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Explosão

2021
Costura sobre feltro
Díptico, 91 × 120 cm cada



©Claudio Libeskind
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Sem Título

2021
Costura sobre feltro
35,5 × 28 cm
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Trovoa

2020
Costura sobre feltro
129 × 150 cm



©Claudio Libeskind
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Quedas

2020
Costura sobre tecido
Díptico, 46 × 38 cm 
e 41 × 37,5 cm
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Cabeção

2020
Costura sobre feltro
145 × 100 cm

©Claudio Libeskind
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Tudo Se Encaixa

2021
Costura sobre feltro
Tríptico, 36 × 29 cm cada
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Tentando

2021
Costura sobre feltro
46 × 29,5 cm
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Encarar

2021
Costura sobre feltro
165 × 184 cm



©Claudio Libeskind
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Equilibrista

2020
Costura sobre feltro
160 × 180 cm



©Claudio Libeskind
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Encontrei Perdi

2020
Costura sobre feltro
46 × 36 cm 
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Mapa do Céu

2021
Costura sobre tecido
108 × 100 cm
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O Sol, a Lua, a Chuva

2020
Costura sobre feltro
Tríptico, 80,5 × 68 cm cada



©Claudio Libeskind
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Lampejo

2020
Costura sobre feltro
148 × 151 cm



©Claudio Libeskind
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Estrada Breu

2020
Costura sobre feltro
68 × 173 cm



©Claudio Libeskind
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Pega Varetas (A Sorte 
Não Está com a Gente)

2020
Costura sobre feltro
Tríptico, 59,5 × 32 cm,  
59,5 × 58 cm e  
60 × 56 cm



©Claudio Libeskind
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Anatomia

2021
Costura sobre feltro
158 × 183 cm



©Claudio Libeskind
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