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Uma das minhas preocupações com o desenho é capturar paisagem. 
Sendo alguém que viaja muito, valorizo o rápido esboço de uma vista particularmente 
interessante. A série de desenhos “Lost Highways” desenvolve um interesse meu surgido no final 
dos anos 70, como registar a paisagem enquanto passa pela janela de um automóvel em 
movimento – esse elementar veículo do século XX.  
Em 1976, ainda um estudante de arte, fiz alguns esboços de paisagens em movimento captados da 
janela da frente da carrinha de um amigo enquanto viajávamos pela East Coast de Nova Iorque 
para Key West na Florida. Na altura, estava a aprender o processo de gravação em relevo e no ano 
seguinte converti um dos estudos numa gravura colorida de 3 placas. Estava longe de imaginar 
que mais de 30 anos depois estaria a fazer um trabalho similar desenhando estradas em 
movimento.  
 
Actualmente passamos grande parte do nosso tempo metidos dentro de carros e eu, enquanto 
músico e constante viajante, passei longos períodos cruzando as Américas, Europa, Ásia, Austrália 
e outros lugares. Parece um facto da vida moderna que observemos com grande frequência 
paisagens através do pára-brisas de um qualquer veículo a motor. A questão que se coloca é: 
como desenhar uma paisagem em movimento? As minhas primeiras respostas  foram gestuais, 
desenhando meadas de linhas que seguem o horizonte, a curva da estrada e as formas das 
árvores, continuamente sobrepostas sobre si mesmas, formando uma imagem cinética. Com o 
tempo, algumas imagens iconográficas estabeleceram-se, certas curvas na estrada, vistas através 
de quebras nas árvores que já foram vistas vezes sem conta, não importando onde estejamos a 
viajar. A estrada, como o rio, está sempre em mudança, mas permanece imutável.  
 
Fiz estes desenhos no verão de 2012 durante a tour da minha banda pela Europa e Estados 
Unidos, por ocasião do lançamento do álbum Between the Times and the Tides. A primeira série 
foi feita a partir do banco do passageiro de uma carrinha Mercedes Sprinter enquanto viajávamos 
pela Alemanha, e mais tarde, Dinamarca. A segunda resulta duma viagem pela parte oriental dos 
Estados Unidos, de Connecticut para a Virginia, New York City para Ohio. A terceira foi criada em 
Nova Scotia, no Canadá, no percurso entre Halifax  e Cape Breton. 
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