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Luís Almeida  

"(...) little memories marching on
Your little feet working the machine 
Will it spin, will it soar?
My little dream working the machine (...)"
Gorillaz (Empire  Ants)

Nestes desenhos sempre a preto e branco (como tem sido até aqui a sua 
pintura em que o uso de cores vivas indica sobretudo uma permanente 
construção de composições em claro-escuro), o Luís atira-se freneticamente 
à elaboração de uma complexa rede de múltiplos planos, exibindo com 
humor os alicerces de improváveis e mirabolantes arquitecturas. 

Nas escalas maiores, gestos de conquista de usurpação sobrepõem-se ao 
mundo visível. Nestas, pressente-se a invocação velada de pinturas 
históricas, composições elaboradas e retorcidas, grandiloquentes, mas 
elaboradas através de memórias banais, snapshots de situações mundanas: 
o espaço da casa dos pais, um jantar familiar, uma cena (idealização 
irónica?) de um casamento; também, composições deliberadamente 
absurdas, como a cidade futurista cuja construção depende da repetição de 
linhas redondas, numa escrita de semi-círculos indicando múltiplos sentidos: 
redomas, cúpulas, escafandros, capacetes intergalácticos, etc; ou ainda, o 
que seria uma mera acumulação de corpos refastelados na praia mas que 
nos lembra televisivas cápsulas de criogenia numa qualquer série de sci-fi.

Sobre as escalas mais pequenas, poder-se-ia falar de uma caligrafia onde se 
esconde um nível mais leve de inquietação. São composições bem boladas, 
de  traço decidido, sem espaço para correcções, reflectindo uma ambição 
equilibrada por detalhes mínimos onde a intuição revela a ossatura 
transparente dos corpos num torpor contínuo. 

As inscrições de grafite retiram novelos energéticos, mais ou menos 
delirantes, da falsa passividade do papel. 

Ao aceder ao mundo das formas, dá a ver uma coisa que é coisa entre outras 
coisas. Coloca-se uma peça a mais. É uma enormidade em pequena escala.

André Almeida e Sousa 


