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O PARAÍSO EDITADO  
DE MICHAEL ARMITAGE 
Texto e fotos Maria Hermínia Donato 

Untitled – Brother wise 
hooking wisdom  
& freedom (Sem título – 
Irmão sábio ganhando 
sabedoria e liberdade), 
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O “Freedom Day” (Dia da Liberdade) chegou no Reino 
Unido acompanhado da pingdemic (um jogo de palavras 
compostas pelos termos "pandemia" e "ping"‐ som do 
aplicativo). Quando "pingado", você é aconse‐lhado a 
se isolar por 10 dias. Nas últimas semanas, o número 
de pessoas "pingadas" aumentou e, apesar da “nova 

liberdade”, somos aconselhados a agir com precaução. 
Há muita controvérsia sobre a abertura total do  
lockdown. Nunca se agradou gregos e troianos, o que 
dificilmente aconteceria agora, quando todos procu‐
ram ganhar o “tempo perdido” e aproveitar o verão. 
 
Mascarada – apesar do uso não ser compulsório por 
aqui – fui ver a exposição Paradise Edit (Paraíso Edi‐
tado) do artista Michael Armitage, na Royal Academy 
em Piccadilly, na região central de Londres. 
 
A mostra foi organizada pela Haus der Kunst, grande  
instituição de arte contemporânea em Munique, con‐
tendo 27 pinturas, além de desenhos e litografias. A 
versão da RA, entretanto, é reduzida, mas mantém a 
força visual do jovem artista, reafirmando sua a im‐
portância no universo da arte. 
 
O título da exposição se refere não só à edição das obras 
de uma instituição para outra, como também questiona 
o clichê que o Ocidente tem da imagem do Paraíso 
Africano. Os estereótipos reduzem a cultura e só pro‐
movem uma imagem exótica das paisagens e dos animais. 
 
As pinturas do artista questionam os legados do colo‐
nialismo e o objeto de desejo ocidental de exotizar cul‐
turas africanas. Para ele, a ideia de exotismo sempre 
foi importante, uma questão fundamental de identi‐

Mydas (Midas), 2019          



dade, de fora e de dentro. Enquanto crescia, o lugar 
exótico não era o Quênia, era o Reino Unido.  
 
Michael Armitage nasceu em 1984, em Nairóbi.  O pai 
inglês, a mãe da cultura Kikuyu. Treinou na Slade School 
of Art e na Royal Academy of Arts em Londres. Trabalha 
entre Londres e Quênia: na capital inglesa, geralmente 
cria as suas pinturas, no país africano desenha e 
pesquisa para as suas obras baseadas na sociedade 
política e cultura da África Oriental. 
 

As pinturas do artista, coloridas e instigantes, são feitas a 
óleo em tecido de casca de Lubugo, material usado tradi‐
cionalmente em rituais funerários pela tribo Baganda de 
Uganda. O pano é extraído da casca da árvore, surrado 
durante um período de vários dias, resultando num 
tecido fibroso que quando esticado tem buracos ocasio‐
nais e costuras marcando recuos grosseiros na tela. 
 

Segundo Armitage o uso de Lubugo (material que ele 

descobriu em um mercado turístico em Nairóbi) é ao 
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mesmo tempo uma tentativa de localizar e desestabi‐ 

llizar o tema de suas pinturas. Suas obras revelam as  

desigualdades sociais e a violência no Quênia, mas são 

realizadas com um colorido diferente das represen‐

tações tribais com as paletas terrosas. 
 
A influência de mestres como Goya, Ticiano, Manet e 
Gauguin pode ser encontrada na composição e com‐
binações de cores das obras. O olhar do expectador é 
levado através dessa familiaridade a ver múltiplas nar‐
rativas que são históricas e atuais das lembranças do 
Quênia pelo artista. 
 
Animais estão presentes em suas pinturas, e os maca‐
cos, associados com diabruras, também evocam es‐
tereótipos racistas de homens negros, fato infelizmente 

comum até hoje, como recentemente demostrado na 
mídia após o jogo entre Inglaterra e Itália, no Campe‐
onato Europeu de Futebol.  
 
Em Baboon (Babuíno 2016), o artista mostra o animal 
na pose reclinada tradicional da arte e usada por  
Ticiano ou Ingres. Uma penca de bananas cobre a 
virilha do babuíno protegendo e escondendo seu 
pênis, quase como uma paródia ao pudor cristão. 
Armitage teve uma educação cristã muito comum 
nas famílias do Quênia. 
 
As pinturas de Paradise Edit se baseiam no interesse do 
artista sobre as relações de poder de um líder e seus 
seguidores. Sua pesquisa foi feita quando acompanhou 
uma equipe de televisão do Quênia na cobertura de um 
comício para o presidente em exercício, Uhuru Kenyatta, 
na sua campanha eleitoral (2017). 

 
A experiência e os desenhos criaram um número 
enorme de protagonistas para várias de suas obras. E 
muitos se assemelham aos protagonistas encontrados 
nas pinturas  contemporânea brasileira. 

 
The Fourth Estate (2017), um dos trabalhos inspirados 
pelo comício, tem como referência uma gravura de 
Goya. Tanto a pintura de Armitage quanto a gravura de 
Goya – Los Disparates – retratam um grupo de figuras 
sentadas no alto de uma árvore olhando um evento 

Baboon (Babuíno), 2016         



que ocorre em segundo plano, distante. As duas obras 
criticam  as condições políticas dos seus respectivos 
países em diferentes épocas.  A História se repete. 
 
ODE À TRADIÇÃO  
Armitage cede uma sala da exposição para artistas mais 
velhos da África Oriental: Meek Gichugu, Jak 
Katarikawe, Theresa Musoke, Asaph Ng’ethe Macua, 
Elimo Njau and Sane Wadu, que o influenciaram e 
mostram a tradição modernista não europeia à qual 
suas obras pertencem. 
 
A generosa escolha de compartilhar seu espaço reflete 
claramente sua própria visão e importância da arte. Em 
Nairóbi, por exemplo, o artista criou um espaço sem 
fins lucrativos,  o Nairobi Contemporary Art Institute 
(NCAI), para expor e promover cenas de arte contem‐

porânea. O espaço também possui um arquivo cres‐
cente com o objetivo de contar a história da arte e dos 
artistas da África Oriental. 
 
Tive a oportunidade de visitar seu estúdio antes de 
seu sucesso (exposição no White Cube em 2015, na 
South London Gallery em 2017, sua inclusão na Bienal 
de Veneza 2019, Figuras Radicais na Galeria 
Whitechapel em 2020).  
 
Na ocasião, falava sobre o uso do pano do Lubugo e 
as mudanças que precisou fazer para adaptar sua téc‐
nica. A importância do seu legado africano. A imagem 
que tenho da visita são os desenhos colocados de 
maneira informal em uma das paredes. O começo dos 
seus protagonistas.

The fourth estate (O quarto espólio), 2017 e detalhe da obra

Elimo Njau,  
Dream Landscape  

(Paisagem de sonho), 
1968


