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Está pela primeira vez em Macau para a abertura da exposiçãoo 

“Imaginary beings” hoje na galeria do Taipa Old Village Art 

Space. Ana Aragão traz não seres imaginários e leva consigo 

ideias para a próxima mostra que vai ter como inspiração as 

particularidades do território 

  

 



Da arquitectura à ilustração. Como é que foi este caminho?  

Não foi um caminho planeado. Aconteceu por acaso. Sempre gostei de desenhar. 

Depois do curso de arquitectura ainda experimentei exercer a profissão e percebi que 

não era exactamente o sítio onde me sentia mais à vontade. Era demasiado abstracto 

estar sentada num computador um dia inteiro a olhar para um ecrã, ou mesmo ir às 

obras. A maior parte do trabalho do arquitecto é ser um gestor de recursos, de meios e 

de equipas. Percebi que isso, se calhar, não era talhado para mim e fiquei muito 

indecisa no final do curso. Tinha duas hipóteses: fazer um curso de ilustração ou um 

doutoramento em arquitectura. Por acaso optei pelo doutoramento e nas aulas comecei 

a desenhar mais. Acabei por fazer um blog com os meus desenhos e decidi cancelar 

tudo o que tinha que ver com arquitectura e a dedicar-me só à ilustração. Mas, claro 

que, no meu trabalho, existe sempre uma ponte com a arquitectura.   

Estes trabalhos foram feitos para ser expostos em Macau. Há alguma relação 

com o território? 

Mais ou menos. Esta exposição foi feita para vir para Macau e a relação com Macau 

não é evidente. Sabia que vinha aqui e o que mais me motivou foi poder unir as duas 

linhas de trabalho que tenho: uma a preto e branco com os desenhos detalhados, e o 

meu universo a cores. Nunca tinha conseguido conciliar estes dois mundos e achei que 

esta seria uma boa oportunidade de colocar a mim mesma esse desafio, o de conciliar 

estas duas vertentes. Como sei que há sempre um imaginário, talvez um bocadinho 

infantil, nas minhas ilustrações e que imaginei que seria bem aceite aqui em Macau, 

decidi explorar este imaginário em que uso estruturas como se fossem personificadas. 

Dei vida às estruturas que, se calhar, antes deste momento no meu percurso 

profissional, seriam mais abstractas. O trabalho foi a pensar que vinha para Macau, 

mas o conteúdo não foi literalmente baseado no território, embora saiba que Macau é 

uma fonte de inspiração riquíssima. 

 



Porquê? 

Os edifícios e as paisagens urbanas aqui têm muita informação o que me agrada muito 

e acaba por trazer muitas coisas novas ao meu trabalho. 

Podemos esperar um novo projecto inspirado no que está a descobrir na RAEM? 

Sim. Estou completamente apaixonada por estas formas de construir, esta apropriação 

do exterior através das gaiolas e das grades. Para mim é absolutamente fascinante. O 

engraçado é que, entretanto, fiz outros desenhos que estão no atelier e que não vieram 

para aqui porque estão guardados para outras altura, mas que já têm muito que ver 

com esta realidade. Acho que acabei por encontrar coisas aqui em que já tinha 

pensado antes. É uma grande coincidência. Sinto que, ao olhar para este edifícios, 

estou em casa. Apetece-me guardar as imagens e tudo o que vejo. Muitos destes 

edifícios que parecem muralhas gigantes e vertiginosas poderiam ser o começo de 

uma nova história e de um novo desenho. 

O que mais vai trazer de novo? 

A próxima ideia é utilizar uma técnica diferente. Até agora tenho trabalhado apenas 

com um registo linear. Comecei a fazer coisas com a caneta Bic que me vai permitir 

explorar a mancha. Penso que posso, com isso, fazer coisas mais realistas – estes de 

agora são mais fantásticos. Vão também ser desenhos muito maiores, o que me vai 

permitir adicionar ainda mais detalhes. A ideia é que a próxima colecção venha a 

Macau. 

É a primeira vez que está em Macau. Já falou da casas antigas. E os casinos? 

Como é que os vê? 

Acho que é sempre interessante e enriquecedor perceber como se vive de outra forma. 

Em Portugal não temos este tipo de ostentação que existe nos casinos e que é quase 



obscena. Esta relação com o dinheiro, que é tanto, é quase pornográfica no sentido em 

que revela tudo e acaba por não criar muito mistério. Ali, tudo é revelado, tudo brilha 

e fala. São espaços em que é constantemente de dia, não existe a noite, não existe a 

passagem do tempo, não existe a sujidade. É fascinante, sem duvida, mas parece que 

estamos num outro mundo dentro de outro. Penso que as casas aqui têm espaços 

mínimos e os casinos são imensos. Acaba por ser um contraste. Parece que estamos 

num filme em que, de repente, passamos de um cenário cheio de cheiros, de ruídos 

diferentes e com bastantes marcas do tempo para um mundo que nos tira todas as 

coordenadas espaciais e temporais relativamente ao exterior o que acaba por ser um 

choque  muito grande mas que também me agrada. 

 


