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Na noite de 11 de setembro de 2001, poucas horas depois dos ataques terroristas às torres 
gêmeas em Nova York, transmitidos por TVs do mundo inteiro, em tempo real, Paulo Pasta 
inaugurava uma exposição individual em uma galeria no Rio de Janeiro. "Foi esquisito porque 
as pessoas não falavam nada e, quando falavam, eram comentários sobre o que tinha 
acontecido naquele dia. Ninguém viu a exposição", lembra em meio a risos o artista paulista. 
Hoje, sete anos depois, ele está de volta à cidade, com uma nova exposição. A unidade carioca 
do Centro Cultural Banco do Brasil apresenta uma individual do artista reunindo cerca de 20 
trabalhos, muitos deles inéditos, com curadoria de Ronaldo Brito. O conjunto indica um 
momento de transformação na obra de Paulo Pasta, dando continuidade a uma pesquisa 
iniciada há dois anos, quando ele inaugurou uma exposição de revisão de sua trajetória, na 
Pinacoteca do Estado, em São Paulo.  
 
"Minhas pinturas estão mais fluidas e ágeis na articulação com o espaço da tela, mas mesmo 
com as mudanças esse continua sendo o meu trabalho. A gente precisa mudar tudo para 
continuar sendo o mesmo", explica o artista, que já aos 14 anos decidiu ser pintor. Formado 
em Artes Plásticas na Escola de Comunicação e Artes da USP no final dos anos 70, quando os 
professores embalados pela onda conceitual achavam que, mais uma vez, a pintura não tinha 
competência nenhuma para falar das complexidades do mundo, Paulo Pasta começou a 
aparecer no cenário nacional no início dos anos 80. "Sempre falam que a pintura está em 
crise. Por que só a pintura? A arte está em crise. Penso não na morte da pintura, mas na 
morte na pintura, que de alguma maneira surgiu para falar do mundo que se acaba, para 
celebrar um pouco a extinção", aponta Paulo Pasta, em conversa com a Gazeta Mercantil 
durante a montagem da exposição.  
 
Gazeta Mercantil - Essa exposição apresenta um momento de transformação do seu 
trabalho, que já estava aparecendo da exposição que você fez em 2006 na 
Pinacoteca. Ver essa produção reunida te ajudou a fazer essa passagem?  
 
Eu tinha muito medo de ver a convivência de trabalhos mais antigos com trabalhos atuais, e 
na Pinacoteca isso não me pareceu tão medonho assim. Me ajudou. Não preciso renegar o que 
eu fiz nem ter medo do que eu fui. Todos os trabalhos me ajudaram e me ajudam a fazer o 
novo, o que eu sou hoje. Não tenho que resolver mais nada lá para trás. Já está resolvido. 
Estou em um momento da vida e da carreira em que, para bem ou para o mal, é isso que eu 
faço. O tempo da dúvida acabou. Isso abre a possibilidade de estar na vida de maneira mais 
livre, mais divertida.  
 
Gazeta Mercantil - É difícil para um artista lidar com a produção inicial?  
 
Tinha medo de olhar aquilo tudo e pensar "Que porcaria é essa?!" ou "Que vergonha!." Como 
diz [o crítico norte-americano] Harold Rosenberg, no livro "O Objeto Ansioso", todo começo é 
estereotipado. Para conseguir um resultado em arte, você tem que se colocar em experiência 
com o trabalho. Você vai descobrindo quem você é e as coisas vão aparecendo. No começo, 
ainda não deu tempo. Por isso tem esse estereótipo. Um artista jovem ainda é uma câmara de 
ecos. Não tem como um artista jovem fugir de estereótipos, mas ao mesmo tempo vejo que 
meu pensamento já estava lá, guardado.  
 
Gazeta Mercantil - Como professor, você deve acompanhar esse momento inicial de 
muitos artistas.  
 
Ser professor para mim é um pouco estar junto desse momento de descoberta da vocação, 
quando você faz a promessa a você mesmo. É um momento importante de troca com o 
mundo. Ver esse momento me anima, me estimula, faz eu me reencontrar comigo mesmo, 
voltar ao que eu era, refazer essa promessa, estreitar esses laços que a vida vai afrouxando. 
Sabe aquele brinquedo que você tem que soprar para manter a bolinha no ar e se você parar 
de soprar ela cai? Ser artista é isso: manter essa bolinha no ar. Estou sempre procurando isso.  
 



Gazeta Mercantil - Na sua produção, como essa procura se orienta?  
 
Meu trabalho funciona muito pela intuição. Depois é que entra a intelecção, a pesquisa mais 
direta. Um arquiteto é um homem muito estranho para mim, no bom sentido. Fico fascinado 
por essa crença, essa certeza da sua ação direta no mundo. Eu não conseguiria. É como os 
expressionistas abstratos, que acreditavam no gesto, no ato afirmativo de colocar tinta na 
superfície da tela. Eu não me reconheço nisso. Minha pintura tem uma fisicalidade sim, mas 
ela vai ganhando uma espécie de transcendência. Ela não é só física. Ela tem esse momento 
de uma evocação, de uma transcendência.  
 
Gazeta Mercantil - Amilcar de Castro chegou a dizer que seu trabalho é uma reza...  
 
Ele me falou: "Seu trabalho é uma reza, sô. E você está dentro da catedral". Foi em 1998, 
quando lancei um livro pela Edusp. Ele leu, fez anotações no livro inteirinho e me devolveu. 
Escreveu em uma das páginas um poema que fala do silêncio e da cor como moradia do 
silêncio. Meu trabalho tem isso. Gosto quando ele faz silêncio.  
 
Gazeta Mercantil - É um momento de parar para rever, ver de novo.  
 
É o momento que interrompe o fluxo normal do mundo, momento quando você está se 
perguntando pelo mundo. Arte é reflexão e o momento da reflexão é um momento de crise. 
Então é do meu tempo. Não estou me furtando a nenhuma das crises. Não estou buscando 
nenhum lugar confortável nem passadista. De jeito nenhum. Muito ao contrário. Estou me 
colocando no olho do furacão, mas o mainstream está indo para o outro lado.  
 
Gazeta Mercantil - Então o tempo é outro fator importante na sua produção.  
 
A pintura tem uma lentidão que é própria. Ela e o pintor precisam de tempo para assimilar as 
experiências, entender o que está fazendo. No meu trabalho essa questão ganha uma inflexão 
mais forte. Sou uma pessoa muito ligada à memória. Já fui mais - e talvez aí também esteja 
acontecendo uma mudança no meu trabalho. O ato de lembrar para mim é muito intenso.  
 
Gazeta Mercantil - Um crítico escreveu que ver seus trabalhos era como olhar para 
objetos pessoais, gastos pelo tempo. O próprio Ronaldo Brito fala de uma "biografia 
íntima".  
 
São objetos da experiência, senão eu não me reconheço neles. Só me reconheço nas coisas 
quando posso me lembrar delas. O ato de pintar todo dia é isso. Eu gosto de repetir as coisas, 
porque é um jeito também de ir me identificando com elas. As coisas só têm presença para 
mim de certa maneira quando elas tiveram uma duração no tempo. Duraram, se repetiram. 
Me sinto muito exilado. O mundo para mim não é ficção. É exílio.  
 
Gazeta Mercantil - Os anos 80 foram marcados por uma espécie de revalorização da 
pintura em todo mundo, e aqui no Brasil o mercado e a mídia se abriram fortemente 
para os jovens artistas. Você vê um paralelo entre aquele momento e o que temos 
hoje?  
 
Durante a Geração 80, foi a primeira vez que os jovens tiveram mercado. Estava tudo 
mudando, ganhando outra cara. De certa maneira, as coisas foram ficando mais fáceis. Antes, 
um artista fazia a sua primeira exposição individual aos 50 anos. Agora não. O meio de arte no 
Brasil hoje está mais sólido, mais consistente, mais complexo. Isso é bom, mas temos que 
chegar a uma equação do que é arte, o que é mercado e o que é sistema de arte. Você não sai 
da escola de arte um artista pronto. Vejo isso como uma academia do contemporâneo. Muitos 
artistas acham que aprenderam na faculdade umas técnicas, umas táticas, e reproduzem isso. 
Eu não concordo. O artista é o cara do "não". Ele vai colocar um ponto de interrogação em 
tudo isso.  
 
Gazeta Mercantil - Então ao mesmo tempo em que é mais fácil, é mais difícil 
também?  



 
Exatamente. Hoje circula a idéia de que pode tudo e de que a institucionalização do artista já 
pode pegar jovens artistas. Isso pode fazer muito mal. Você não sai pronto da faculdade. 
Precisa de tempo. E aí aparece a idéia de mercado, de mercadoria. A arte tem um tempo 
diferente da mercadoria. Ela é mercadoria, mas uma mercadoria muito especial, diferenciada. 
Não dá para confundir as coisas. Se o artista não tiver esse discernimento, está perdido.  
 
Gazeta Mercantil - Parece que hoje o artista que escolhe a pintura precisa de uma 
boa justificativa. Vi uma entrevista na qual artistas jovens eram questionados sobre 
por que eles escolheram essa técnica se eram tão jovens.  
 
(risos) É a academia do contemporâneo. Quem propõe a idéia da necessidade da novidade o 
tempo todo é o mercado. Quem tem modelo, quem tem obsolescência programada, é o 
mercado. Nada contra usar a tecnologia, mas usar com recuo, com senso crítico, e que parta 
do artista a vontade de usar e não de um contexto. E muitas vezes a crítica à pintura é rala. 
Mesmo. Quem articula uma pergunta como essa não percebe que só está reproduzindo uma 
estratégia do mercado. E eles têm que responder. Vão fazer o quê?  
 
Gazeta Mercantil - Ser do seu tempo não significa se enquadrar às limitações dele.  
 
O artista é aquele cara que não se enquadra. É o cara que gosta do "não". Basta você falar "É 
isso" e ele vai pelo caminho contrário. Hoje está todo mundo meio conformado, seguindo a 
manada. Por isso que falar da morte da pintura é falar na conversa da manada. Existe uma 
cobrança para que o artista seja do seu tempo. Falo muito para os meus alunos: "vamos 
desconfiar um pouco disso". Claro que estamos no nosso tempo. Não me furto a ele. Tento 
entender todas as contradições do meu tempo, mas eu também diferencio esse tempo do 
tempo da mercadoria. A pintura não vive de tema, e a arte hoje está muito temática. Para um 
curador isso é um prato cheio: para montar uma exposição, você pega um tema, um gancho. 
E aí o artista se coloca nessa posição também de ter que falar de questões políticas, sociais, 
antropológicas. Isso leva a um empobrecimento na questão. Não é uma crise real. É uma crise 
fabricada.  
 
Gazeta Mercantil - Você tem acompanhado uma geração nova, que tem se dedicado à 
pintura e está em exposição no Sesc Pinheiros, em São Paulo. O que tem a dizer 
sobre estes artistas?  
 
É a primeira vez, nesses mais de 20 anos dando aula, que vejo surgir um grupo sério, que 
desconfia da arte, que desconfia das seduções fáceis da cena contemporânea. Isso me anima 
porque vejo que as coisas não estão perdidas. Existe vida inteligente, séria no mundo. Eles 
estão pintando, cada um buscando a sua linguagem, sem essa "discurseira" ideológica contra a 
pintura. Eles não levantam nenhuma bandeira de volta da pintura. Esse poderia ser um slogan 
muito fácil, mas há uma crítica em relação a isso. Acredito muito neles. Estão dando a cara 
para bater. Vejo com muita esperança esse aparecimento.  
 

 
 



Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15, 16 e 17 ago. 2008, Exposição, p. D4. 


