
Para (além das) e por (detrás de) velas e barcos 
 

Caríssimo Paulo, Paulo Andrade, pandrade... 
 

Ou será que devo te chamar de “Popó”, como nos tempos da 
faculdade? De repente, achei que um texto sobre tua exposição deveria ser 
escrito em feitio de carta. Que tal? Para início de conversa, acho uma coisa 
bem legal essa forma epistolar de comunicação e assim, minha impressão se 
permitirá carregar esse jeito mais descosturado, descompromissado e nada 
acadêmico, pois afinal é sobre Arte (com ‘A’ maiúsculo) que escrevo como se 
estivéssemos em uma mesa do Rosso & Bianco, numa quinta-feira qualquer. 
Nada mais sério, por supuesto... Não é mesmo?  
 

Então vamos lá... Tua pintura, aparentemente simples em sua estrutura 
iterativa, não sofreu mudanças desde que tive pela primeira vez contato com a 
trajetória do arquiteto-pintor a qual rejeita, desde aí, etiquetas sejam elas de 
‘gênero’, ou de ‘estilo’. Queres ser visto, penso eu, como quem opera um 
sistema de trabalho muito próprio, regido por princípio rígido e este, além de 
lógico, é visivelmente centrado __ hoje se diz ‘focado’ __ no projeto enquanto 
processo - resquício, talvez, da (nossa) própria (de)formação em arquitetura. 
 

Digo logo, sem receio de errar (nem de acertar) que a fuga da crítica 
classificatória te empurra na direção das especulações individuais __ e por elas 
passa todo artista __ que, no teu caso, parece uma preocupação, ou possível 
embate com uma ideologia mítica a qual, no meu modo de ver, não vai te livrar 
de classificações da seguinte ordem: cá está um pintor que ali se lança em 
direção ao figurativo, mas, acolá busca o conceitual. Muito bem, seja uma 
coisa ou outra, não anula e só reafirma o caráter, digamos projetual (desculpa 
se há imprecisão no termo, mas é o que de melhor me ocorre) das tuas 
cirurgias plásticas, ou materialidades literais, resolvidas na mesa de operações 
(superfície da tela) e suas adjacências como, por exemplo, nos signos, ou 
marcas, lá e cá (re)velados em meio às pinceladas que parecem começar por 
círculos e se estendem para um centro invisível, talvez, ou se encolhem nas 
bordas, para que o conteúdo da tela seja gestante do seu próprio destino 
(pictórico). A forma parece nascer como decorrência da maneira pela qual a cor 
se distribui na tela, em organizações espaciais de marcante grafismo em 
fragmentos e signos de formalismo arquétipo. A descrição e constantes 
citações parecem caminho decisivo do ato da criação, ou parte da tua aventura 
pessoal. Perceber isso é fundamental, no meu modo de ver. Essa estrutura é 
que te põe no andor da unicidade artística, da arte/composição; arte/expressão; 
arte/emoção contemplativa, ou seja lá o que isso signifique... 
 

E acho bom parar por aqui pra tomar uma gelada! 
 

Em Santa Maria de Belém do Grão Pará, fevereiro de 2014. 
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