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Pedro A.H. Paixão: O que o desenho trouxe do passado 

Aurora, Desenhos e outros Materiais, 

Galeria 11 1 , Lisboa, 2020 

Uma exposição de Pedro A.H. Paixão, na 

Galeria "', em Lisboa, no primeiro semestre 
de 2020, é aqui revisitada pelo crítico de arte 
José Marmeleira. Em Aurora. Desenhos e Outros 
Materiais, este artista que reside em Milão, 
prossegue um trabalho, tão consistente nos seus 
resultados como na reflexão teórica que o anima, 
num confronto com disciplinas canónicas da 
história da arte, como o desenho e o retrato. 

Aurora, Desenhos e outros Materiais, de Pedro A.H . Paixão 
(1971, Lobito, Angola), assinalou, na reabertura da Galeria 
111, em Lisboa, o aparecimento de um novo ciclo mono
cromático no desenho do artista: o cor-de-rosa da flor do 
oleandro, depois de uma década de «encarnado dourado 
quente» (2007-17) ou de azul-turquesa, num ciclo dedi
cado ao Congo Belga'. Foi com a cor da flor do arbusto 
ornamental e tóxico que quatro desenhos apareceram, 
quais focos intensos de luz na escuridão. Escondidos por 
estruturas de madeira, os desenhos não se davam a ver 
facilmente. O visitante tinha de contornar as paredes, para, 
no interior daquele espaço cinemático, descobrir cada 
desenho, como se este pudesse ser uma aparição, uma 
projecção, uma iniciação. Pedro A.H. Paixão terá aproximado 
o seu desenho com uma intensidade, quiçá, inédita da 
experiência de entrar «numa sala às escuras, a sós ou acom
panhados, e ouvir alguém que tem algo para nos dizer»2. 
Parafraseando o artista e a sua ideia de espectador de 
cinema, foi «como se todos os desenhos comportassem um 
segredo, fossem sussurrados». Sussurrados, não revelados. 

Os desenhos não eram apenas os quatro feitos com 
o lápis da cor da flor do oleandro. Havia-os também a grafite, 
reenviando ao preto-e-branco, de rostos, cenas e paisagens, 
o que conferia à exposição a aparência de um Lichtspiel, 
termo usado para designar, na Alemanha do início do 
século XX, o cinema. Osjogos de luz revelavam desenhos 
de uma intimidade luminosa, apontando à ficção, a algo 
que, palpável, se ia tornando evanescente. Quem tem 
acompanhado o percurso de Pedro A.H. Paixão reconheceu 
a relação que o seu desenho, enquanto arte e medialidade3, 

técnica e puro gesto, estabelece com o exterior na sua 
dimensão política e antropológica. Mesmo quando se 
aproxima da pintura, sem o ser - e é o caso de muitos dos 
seus trabalhos -, o seu desenho propõe pensar algo que 
está para lá do próprio desenho, englobando-o; a saber, os 
processos históricos, o passado biográfico e político, aquilo 
que foi, aquilo que aconteceu. Essa exterioridade torna-se 
por fim desenho, que no entender do artista é uma forma de 
pensar, uma demora das relações e potencialidades entre 
nós e o de fora. Desenvolvimentos que se manifestam na 
produção de imagens que provêm dos fundos monocromá
ticos do escarlate, do turquesa, do rosa da flor do oleandro. 
Para Pedro A.H. Paixão, o monocromo não é limite da pos
sibilidade do desenho, tal como a sua configuração formal 
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não depende exclusivamente das condições físicas da linha, 
mas é um fundo sensível, atmosférico e potencial expandido, 
do qual o desenho se forma trazendo·nos fantasmas do 
passado e permitindo-nos contemplar os espectros, as 
perturbações ou ecos nele. A superfície é uma passagem 
para as aparições que vêm do fundo, as que o desenho 
faz aparecer, arrastando-nos para os seus contornos e as 
suas silhuetas. O desenho, meticuloso e paciente, é arte 
enquanto demora num pensar e, em simultâneo, arte 
enquanto reificação, o que não significa que o artista aban
done a pura opticalidade. Tal experiência permanece, mas 
ao serviço de um encontro com a experiência extrínseca 
e transfigurada da contemplação; daquilo que nos interpe
lou, e continuará a interpelar, a dar ao pensar. 

O exterior é aquilo que, encontrado fora do desenho, 
desperta o desenho e todo o processo interno, introspec
tivo, que lhe é necessário. O problema dos migrantes no 
Canal da Sicilia, os náufragos de Lampedusa, a colonização 
do Congo Belga, o rosa do florir do oleandro ou o arquivo 
da família do lado paterno, com os seus fragmentos, ima
gens fotográficas, carteios, mapas e outras múltiplas tipo
logias de documentos, restos de memória. Aurora, Desenhos 
e outros Materiais nasceu deste arquivo. O encontro com 
a dimensão mágica do polvo nos escolhos imersos no mar 
e a vista do arbusto a florir - elementos que confluíram 
no desenho The 8eak ofthe Oleander (201 8), exposto na 
Galeria 111 -, numa ilha em Itália, país onde o artista vive 
há duas décadas, coincidiram com o estudo dos materiais 
encontrados e com um desejo de explorar não a História, 
mas a dimensão aberta que é o passado. O passado do 
bisavô, Maurício Marques da Paixão, de origem portuguesa, 
maçom, que construiu a sua vida entre Lisboa e Novo 
Redondo (actual Sumbe)4; e o da bisavó, Aurora Duarte 
de Castro, angolana, cuja história ficou por transmitir, 
permanecendo na condição de tabu. Apesar de uma ou 
duas linhas de um certificado de baptismo, da sua vida 
nada restou excepto o eco num envelhecido retrato foto
gráfico dela ainda jovem; ou melhor, não a fotografia em 
si, mas uma polaróide que captura essa fotografia pousada 
numa estante algures. É essa polaróide fragmentada que o 
artista segura na mão num dos slides, e foi dessa fotografia 
que o artista desenhou La Lupara (2020), uma obra central 
no seu Lichtspiel. 

1. Em trabalhos expostos nas 
exposições Tabou, em 2 0 1 8, na 
galeria Irene Laub, com a curadoria 
de Sofia Lemos, e Mundo Flutuante: 

Trabalhos 1996-2018, com 
a curadoria de Nuno Faria no 
CIAJG - Cen tro Internacional das 
Artes José de Guimarães, também 
em 2018. 

2 . Ibidem, p. 29. 
3. Segundo Ped ro A. H. Paixão, 
a «medialidade» é aquilo que ~(revela 

o lugar de possibilidade adjacente 

aos seres e às coisas, algo que 
lhes permite serem , não apenas 
imaginadas, mas , sobretudo, 

pensadas em correlação, para lá 
dos seus limites de identidade, 
que, normalmente, as capturam em 
matérias próprias e em dimensões 
históricas específicas» (ibidem, p. 72). 

4. Sedes da sua Marques Seixas, 
um império agro-pecuário 
e comercial no Kwanza-Sul , 
centro de Angola. 
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A natureza indexical da imagem fotográfica, apreen
dendo o instante do que alguém foi e como apareceu diante 
da câmara, é cara a Pedro A.H. Paixão. Há documentos 
fotográficos que o artista resgata pelo seu simbolismo 
político - a fotografia de Patrice Lumumba, em Bruxelas, em 
1960, a levantar os braços num gesto de vitória, evocada 
no desenho turquesa The Big Wave Rider (20 17), mostrado 
em Bruxelas e em Guimarães; ou a recordação de Salvatore 
Riina, o famoso chefe do clã dos Corleonesi, que defendia 
estar injustamente encarcerado e que desprezava os arre
pendidos da máfia, evocada no desenho L 'innocente (20 19), 
presente na Galeria 111 -, apenas para lhes acrescentar, 
por via do desenho, outras imagens e a justa atmosfera. 
Os documentos fotográficos e aquilo que aparece na vida 
mundana e social podem ser principios do desenho, mas 
não o tomam. São apenas elementos da potencialidade do 
desenho. Por si só, a imagem fotográfica não é suficiente, 
em alguns casos nem é necessáriaS. Aquilo que a imagem 
pode conter, mas que não se vê nela, é o que o processo de 
pensar-desenhar espoleta, evitando a via do conhecimento 
ou de construção de discurso e racionalidade. Entre 
o documento e o desenhar, dá-se um processo de fabulação 
em que, ao respeitar a tensão evanescente e intrínseca do 
fantasma, o pensamento toma lugar. 

Com o desenho mediativo, lento, evocativo, a imagem 
da bisavó transformou-se, animou-se. Como escreveu 
o artista, numa breve troca de emai/s comigo, «o documento 
fotográfico apenas indiciava alguém de forma genérica
era uma pessoa qualquer que vivera no passado -, mas não 
expunha o seu inteiro fantasma. Apenas o desenho, com 
os estudos que exigiu, pôde abrir-nos à contemplação dos 
problemas que a fotografia tinha em potência, as inquieta
ções de um passado esquecido e esquivo ou não enquadrá
vel na História». 
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Pedro A.H. Paixão, 
Oleander, 2020 

Mediante um processo de cumulação, quase barroco, 
do desenho, a bisavó transformou-se numa personagem, 
moldada por referências subtis, na serpente que desliza 
pelo corpo, contornando o colarinho, à fundação de Roma 
(a tatuagem nos dedos, «RHEA SYLVIA», e a inscrição 
«Larentia» na arma apoiada ao colo), Nina Simone (a cadeira 
colonial onde se senta, que evoca uma série de fotografias 
da cantora antes de um concerto em 1968 no Festival de 
Jazz de Montreux), às sociedades secretas como a «cosa 
nostra» (a /upara ou caçadeira de canos cerrados, usada 
pelo clã dos Corleonesi nos homicídios) ou, também, à sen
sualidade e toxicidade do oleandro (os rebentos e flor que 
lhe prendem o penteado). Já não é Aurora Duarte de Castro 
quem está ali, mas um ser do desenho, para o qual o pensar 
fez confluir uma série de significados políticos, culturais 
e literários. A figura em estado contemplativo, mas violen
tada, camisa aberta e botões arrancados (restam apenas as 
linhas, laceradas), deixa de ser objecto de um mero retrato 
fotográfico, para ser retrato feito por aquilo que o desenho 
foi libertando, mesmo na dimensão moral: correspondên
cias, nexos, espectros que, precisamente, circulam entre 
o plano do desenho e o passado da História, em particular 
o da colonização portuguesa de Angola, embebido na ideia 
de império, e o da violência sobre os cidadãos das diásporas, 
em particular os afro-americanos nos EUA. 

5. Há desenhos que nascem 
apenas da imaginação reprodutiva 
de uma experiência visual ou 
também pessoal, como, por 
exemplo, The Heart oJLightness 

(2019), também presente na Galeria 
111, no qual o artista evoca uma 

cena a que assistira no prédio 
onde vivia em Chicago quando lá 
estudou: homens no andar de baixo 
que se reuniam diariame nte em 
torno de uma mesa e que, soube-se 
mais tarde, planeavam algo que os 
levaria meses depois à cadeia. 

Pedro A.H . Paixão, 
The heart of lightness, 2019 

Não há, contudo, uma chave que abra o sentido àquele 
e a outros desenhos. Mesmo se se prestam a uma duração, 
isto é, a um olhar demorado sobre os detalhes, cada um 
solicitando um close-up, não dizem nada, não fornecem um 
discurso, permanecem crípticos. Alguns ofuscam a vista 
com o branco do lápis ou intensificam, delicadamente, 
o mistério da sua polissemia visual. Todos se encontram 
em relação, elementos do mesmo pensar, isto é, do mesmo 
desenho, com a sua temperatura e radiações. 

Tal como La Lupara, o desenho /I Pentito (2018), pre
sente na exposição, consiste num retrato ou, corrija-se, no 
que parece ser um auto-retrato do próprio Pedro A.H. Paixão, 
não frontal, de viés. Envergando um casaco antiquado, 
reminiscência de outra época, a figura masculina segura 
nas mãos uma réplica da sua cabeça, metáfora de um 
duplo incompleto, do fantasma sanguíneo do ascendente 
familiar, de uma hereditariedade fís ica e moral, obscura 
e inapelável. O título, que faz referência aos arrependidos 
da máfia, vai introduzindo a exposição num domínio cada 
vez mais ficcional, compondo um palimpsesto não apenas 
visual 6, mas também pessoal e histórico. Quase não sensível, 
apenas murmurada, apreende-se uma relação, inacabável, 
com um passado biográfico e colectivo que o desenho faz 
repensar e aparecer. O passado é o de Angola, de uma 
Angola que poderia ter sido, de como uma colonização 
poderia ter sido. É aí que intervém a ficção poética do 
desenho, sem julgamentos ou sentenças morais, sem estar 
determinada pela impaciência ideológica e utópica, antes 
abarcando todas as possibilidades, contingências, desvios 
que o passado ainda acolhe e desperta ou sobre os quais 
nos permite pensar. O conjunto de trabalhos a grafite 
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sublinha esse carácter, aludindo nos retratos a formas menos 
tradicionais ou secretas de organização política, à violên 
cia quê aquelas imprimiram ou de que foram objecto e, de 
novo, ao passado que se esconde sob a História, às suas 
narrativas falhadas, ao que voluntariamente se quis ocultar 
ou esquecer, às fundações interrompidas. Os desenhos 
deixam-nos na companhia de personagens cujos olhos, 
roubados pela luz, parecem não ver, ou que, dignas na sua 
plácida secura, nos parecem fitar; signos e fantasmas que 
o desenhável trouxe do passado, quebrando a História. Para 
todas, Pedro A.H . Paixão solicita uma atenção, a mesma 
com que segura as imagens fotográficas, gesto que vemos 
retratado nas projecções de s/ides. É a sua mão que, firme, 
mostra a fotografia da bisavó, as imagens das roças em 
Angola, da empresa do seu bisavô, e os rebentos em flor do 
oleandro, arbusto tóxico e doce, mortal e sensual. Não para 
vermos como ele vê, mas para contemplarmos ou ponderar
mos, com ele, numa dada atmosfera, sobre o mistério que 
expõem e escondem. E que ainda nos interpela. 

6. Havia duas trilhas sonoras 
na expos ição, uma de fu ndo, 
de cigarras, em colunas por 
todo o espaço, evocando o som 
ensurdecedor de d ias estivas que 
encobre as conversas, outra com 
grilos, localizada num antigo leitor 
de banda m agnética, trazendo 
a noite que exige o segredar. 
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