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Jogo das escondidas. Contar ate 10:

1. Ha um permanente jogo das escondidas entre Paulo Ansiaes Monteiro (PAM, Porto, 

1957) e o espectador dos seus trabalhos. Onde comec;am os textos e acabam os 
desenhos? Textos e desenhos sao a mesma coisa? 0 que esta mais vivo: o papel ou a 

t1nta? E este Jago estende-se a outros nive1s, digamos, mais profundos. 0 espectador 
transforma-se numa especie de arque6logo: uma camada esconde outra camada e esta 

outra ainda. 2. 0 trabalho de PAM possui uma urgencia e energia muito particulares. 
Ha qualquer forc;a que nos empurra para o tempo mais primitivo da arte, qualquer forc;a 
profundamente organica, profundamente humana. Qualquer forc;a que sublinha a nossa 

incontrolavel necessidade de comunicar, de conferir mater1a ao pensamento. J. Os 

desenhos parecem vivas, pulsam coma se tivessem veias, falam-nos coma se tivessem 
voz. Vibrantes, sinuosos, muitas vezes grotescos, construidos,segundo a mesma mecanica 
que comanda a imaginac;ao, usando talvez a mesma linguagem secreta de certos desenhos 

de Otto Dix, Mangelos, Basquiat ou Batarda. 4. Um desenho nunca e apenas um 
desenho. E, sob a tinta, nunca ha apenas um simples papel. PAM usa suportes curiosos, 

coma folhas de jornal, revistas, livros, folhetos, caixas de cartao, sacos de supermercado, 

boletins de totobola e totoloto. 5. Os desenhos apropriam-se do suporte mas nao 
apagam o que esta por baixo. Um boletim de totoloto - simbolo, par excelencia, dos 

jogos de sorte e azar - transforma-se num poema, num aforismo ou num retrato. Um 

banal saco de compras converte-se num belissimo cartaz. 6. 0 Jago nao para: o que se 

esconde par baixo do desenho? 0 artista faz tabua rasa das imagens e textos originais ou 
convoca-os para integrarem os novas desenhos? E qual e o grau de importancia de cada 

um deles? Existe uma hierarquia entre esses elementos? 7. 0 fascinio dos trabalhos de 
PAM baseia-se justamente nesse jogo entre o velho e o nova, entre o que permanece por 

ba1xo e o que lhe e sobreposto, entre aquilo que se ve e o que esta para alem da superficie, 

entre o suporte original e o resultado da sua apropriac;ao artistica. Como se cada obra fosse 

pelo menos duas: a que se esconde sob a tinta e a que e criada pelo artista. 8. PAM 
produz livros de forma inteiramente artesanal (veja-se o notavel trabalho em torno do 

projecto "Errata"), comp6e cartazes, capas e ilustrac;oes para livros (Objecto Cardiaco, 
Douda Correria ou Helastre), desenha discos (Osso Vaidoso, Bruta, Roupa Anterior), realiza 

performances, etc., etc. 9. Esta ausencia de fronteiras entre as varias dimens6es - ou 

camadas - do seu trabalho e a melhor ilustrac;ao da sua obra. Uma especie de errancia 

permanente entre diferentes mundos, feita de avanc;os e recuos, de experiencias e erros, 

num movimento continua que o autor designa por "Erradia". 10. "Erradia" e um termo 
criado a partir de varias palavras - errancia, erro, errado, dia, irradia -. tambem elas 

sobrepostas coma camadas de tinta num papel usado. Uma palavra esconde outra e 

esta, par sua vez, esconde a seguinte. E ocultar e a forma mais engenhosa de mostrar. 
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