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Drawings / West

The text I wrote for ‘Heading West’, 
an exhibition António Olaio presented 
at the Appleton Square gallery in 
2015, includes the following passage: 
‘Olaio is an artist who draws us to 
borderlands, be they or not close to 
that accent on reality that seems 
more apparent in his paintings than 
on the video piece he presents on the 
gallery’s second room. The paintings, 
which explore combinations of grays 
and blacks, depict young people 
(perhaps his students) standing on 
pedestals that are also their projected 
shadows; their facial features, 
however, are out of our sight since the 
figures’ heads are out of the frame. 
These are not headless figures, but 
characters who incarnate the drift 
“Heading West” conveys to us.’ These 
brief lines, which introduced us to 
the paintings in that exhibition, 
presented here in reduced size, serve 
now to situate us in the transition 
from one exhibition to the other. And 
there is indeed a connection between 
them, in the sense that the painted 
figures depict young people, probably 

Desenhos / West

No texto que escrevi para a exposição 
“Heading West”, que António Olaio 
realizou na Galeria Appleton Square 
em 2015, refiro o seguinte: “Olaio é um 
artista que nos arrasta para zonas de 
fronteira, sejam estas próximas dessa 
tónica sobre o real, aparentemente 
mais imediata nas pinturas e mais 
distante no vídeo que apresenta 
na segunda sala da galeria. Nas 
pinturas, marcadas por uma paleta 
entre cinzentos e negros, podemos 
ver figuras de jovens (eventualmente 
captadas por entre o universo dos seus 
alunos) elevadas por pedestais que são 
ao mesmo tempo a projecção da sua 
sombra, mas onde não reconhecemos 
qualquer expressão facial porque a 
figura ultrapassa propositadamente a 
dimensão do suporte e em nenhuma 
delas podemos ver a cabeça. Não são 
figuras decapitadas, mas personagens 
que encarnam essa deriva que 
“Heading West” nos transmite.” Esta 
breve introdução, que nos transporta 
até às pinturas da referida exposição, 
apresentadas aqui em pequeno 
formato, serve para nos situar na 



consists solely of drawings and is 
hosted by a gallery that specialises 
in that art form, a fact that is itself 
surprising when we consider this 
artist’s career. But the drawings 
are themselves quite unique, if we 
think of the paintings to which they 
relate: most of them depict faces 
(heads) drawn in a quick hand, 
as unconcerned with the faithful 
reproduction of the model as with any 
kind of virtuoso finish. 
Other drawings selected for this 
book depict landscapes, as well 
as other elements that are not 
immediately recognisable. These 
are creatures invented by drawing 
itself, transmutations the act of 
drawing engenders, showing how 
the practice of drawing is part of 
the artist’s vocabulary and is more 
present than one might think while 
looking retrospectively at his work. 
In this respect, his painting offers 
a broad field for this archaeological 
approach to drawing, which we 
tend more easily to associate to 
the graphic features it may display, 
often included in what we consider 
ornament, even the words inscribed in 

his students, as already stated, and 
the title of this exhibition resumes 
that notion of freedom and drift that 
wanders among its figures, like a 
projective moment in the life of some 
individual that fulfills itself in the 
presence of another. 
The title is perfectly straightforward: 
‘Young People Thinking About Each 
Other / Cabeças em Trânsito1’, but not 
everything seems what it is in António 
Olaio’s work; the association of two 
languages, English and Portuguese, is 
revelatory of his way of thinking and 
acting. Of thinking in a lingua franca 
that is associated to the music and 
lyrics he plays and which contaminate 
his work, be it painting, video or 
performance art, and in Portuguese, 
his native language, but also his 
means of expression in his work as 
a teacher, and consequently a form 
of intergenerational thinking that 
returns to the Anglo-Saxon discourse, 
in which his references are found in 
transit, in constant motion. 
On the other hand, this exhibition 

1 Heads in Transit (translator’s note).

em trânsito, num movimento 
permanente.
Por outro lado, esta exposição é 
somente constituída por desenhos 
e apresentada numa galeria 
especializada nessa disciplina 
artística, o que por si só tem algo 
de surpreendente quando olhamos 
para o percurso deste artista. Mas 
os desenhos são também muito 
singulares, se pensarmos nas 
pinturas com os quais se relacionam: 
a maior parte deles representam 
rostos (cabeças) desenhados por 
uma mão rápida e descomprometida 
com a fidelização ao modelo, e ao 
mesmo tempo despreocupada com o 
acabamento e a finalização virtuosa. 
Outros desenhos seleccionados 
para este livro representam 
paisagens e outros elementos cujo 
reconhecimento não é imediato. 
São espécies que o próprio desenho 
inventa, como transmutações que 
o acto de desenhar cria, o que é 
demonstrativo de que a prática do 
desenho pertence ao vocabulário do 
artista e está mais presente do que 
aparentemente podemos pensar ao 
olharmos retrospectivamente para 

passagem de uma exposição para 
outra. E na realidade há uma ligação, 
no sentido em que as figuras pintadas 
representam jovens, eventualmente 
seus alunos como já referi, e o título 
desta exposição retoma essa ideia de 
liberdade e de deriva que transita por 
entre os seus intervenientes, como 
um momento projectivo da vida de 
qualquer indivíduo que se realiza na 
presença do outro. 
O título não pode ser mais claro: 
“Young People Thinking About Each 
Other / Cabeças em Trânsito”, mas 
nem tudo parece o que é na obra de 
António Olaio; a associação das duas 
línguas, o inglês e o português, é 
reveladora da sua forma de pensar e 
de agir. Pensar numa língua franca, 
associada à música e letras que canta 
e que contaminam a sua obra, quer na 
pintura, no vídeo ou na performance, 
e o português que é a sua língua 
nativa, mas é simultaneamente o 
canal que lhe permite expressar-se 
na sua actividade lectiva enquanto 
professor, e desta forma enquanto 
pensamento intergeracional que 
regressa à expressão anglo-saxónica 
onde as suas referências se encontram 



these paintings, which are essentially 
creations imbued with a powerful 
plasticity, a plasticity they in turn 
demand from the viewer’s gaze, 
all the while keeping in mind that 
these words are the coordinates of a 
multifarious universe.    
Drawing, thinking, publishing, 
painting, composing, singing, 
playing, articulating and acting his 
body and voice in the performativity 
they continuously draw from his 
artistic production may very well all 
be creative forms that, within the 
scope of Olaio’s work, cross referents 
with ideas that apparently remain 
incomplete, or sometimes unfinished, 
but do not reduce themselves to the 
condition of sketches or preparatory 
studies. They are always forms whose 
contents are constantly in transit.  
This is visible in this artist’s book, 
produced by a publishing house 
that takes particular care with each 
author’s edition it brings out: here, the 
drawings develop across the pages’ 
layout as a challenge to the artist’s 
memory, which is not in thrall to the 
need to portray any one of the drawn 
figures or images that, in his poetics, 

interact with the ‘heads in transit’. 
Now, I return to the ‘Heading West’ 
exhibition, and to the video shown 
in its second room. A head filled the 
whole screen, in a close-up shot that 
caused it to exceed the image field and 
nearly made it unrecognisable, and 
perhaps also seemingly incomplete, 
transcending the demands of the 
portrait. Or, more precisely, of one 
of the possible self-portraits Olaio 
produced throughout his career 
without resorting to other models 
of influence through which a 
Duchampian pose might eventually 
emerge. His voice, singing a song 
written with João Taborda, and the 
sound of the guitar were already in 
themselves an Other that displayed 
himself before him. This head is 
a head/body, voice, flesh, motion, 
excess, dream, words and desire. 
All this runs subtly, without any open 
irony, through the drawings in this 
book as the heads, (absent) bodies 
and landscapes confront us with that 
ambiguous title, which the drawn 
figures do not clearly reflect: “Young 
People Thinking About Each Other 
/ Cabeças em Trânsito” refers, in the 

a sua obra. A sua pintura é neste 
aspecto um campo amplo para esta 
arqueologia do desenho, que mais 
facilmente ligamos ao aspecto gráfico 
que este pode revelar, muitas vezes 
subjacente ao que entendemos 
como ornato, mesmo nas palavras 
inscritas nessas pinturas, que 
são essencialmente um trabalho 
imbuído de uma forte plasticidade 
que as mesmas exigem ao olhar do 
espectador, sem nos esquecermos que 
essas palavras são as coordenadas de 
um universo multifacetado. 
Desenhar, pensar, editar, pintar, 
compor, cantar, tocar, agir e 
articular o seu corpo e a sua voz 
na performatividade que resgatam 
continuamente à sua produção 
artística podem muito bem ser 
formas de criar que na obra de 
Olaio cruzam referentes com ideias 
que aparentemente permanecem 
incompletas, ou por vezes inacabadas, 
mas não se reduzem à condição de 
esboço ou estudo preparatório. São 
sempre formas cujos conteúdos estão 
em trânsito, e assim continuam. 
Como neste livro de artista, 
produzido por uma editora que dá 

uma particular atenção a cada edição 
de autor, em que os desenhos se vão 
desenvolvendo sobre a paginação 
como um repto à memória do artista 
que não fica refém da necessidade de 
retratar qualquer uma das figuras ou 
imagens desenhadas que remetem 
para elementos que na sua poética 
convivem a par das cabeças em 
trânsito. 
Regresso agora à exposição “Heading 
West”, e ao vídeo que ocupava a 
segunda sala da exposição. Uma 
cabeça preenchia a imagem no 
ecrã, num grande plano que a fazia 
exceder o campo da imagem e quase 
a tornava irreconhecível, talvez 
também aparentemente incompleta, 
sobrevivendo à necessidade do 
retrato. Ou melhor, de um dos 
possíveis auto-retratos que o 
artista produziu ao longo da sua 
carreira sem se socorrer de outros 
modelos de influência em que a pose 
duchampiana poderia eventualmente 
espreitar. A sua voz, interpretando a 
música composta com João Taborda, 
e o som da guitarra eram já em si 
mesmos um outro que se expunha 
perante si. Esta cabeça é uma cabeça/



end, to the poetical form António 
Olaio delineates, regardless of the 
age of those who, as they think, think 
themselves along with the others. An 
idea of community, expressed in the 
pleasure of drawing and recording 
in a single action a universal way of 
being and living. While his painting 
focused on the bodily mass of its 
figures, his drawing highlights the 
dynamic, nearly fleeting quality, 
present even in the thickest lines, of 
the ecumenic fluidness of thought.  

João Silvério
April 2016

corpo, voz, carne, movimento, 
excesso, sonho, palavra e desejo. 
Tudo isso percorre os desenhos 
deste livro de um modo subtil, sem 
ironia declarada, com as cabeças, 
os corpos (ausentes) e as paisagens 
a questionar-nos sobre esse título 
ambíguo, que não se revela nas 
figuras desenhadas de uma forma 
clara: “Young People Thinking About 
Each Other / Cabeças em Trânsito” é 
afinal a forma poética que António 
Olaio desenha, independentemente 
da idade daqueles que pensando se 
pensam com os outros. Uma ideia de 
comunidade, expressa no gosto de 
desenhar e registar num acto único 
uma forma universal de estar e viver. 
Se a pintura exaltou a massa corpórea 
das figuras, o desenho clarifica essa 
qualidade dinâmica, quase fugaz, 
mesmo no traço mais forte, da fluidez 
ecuménica do pensamento. 

João Silvério
Abril 2016




