
MUNDOS LUSÓFONOS V
Óleo, folha de ouro e prata s/ tela, 127x100 cm • 2012

MUNDOS LUSÓFONOS III
Óleo, folha de ouro e prata s/ tela, 127x100 cm • 2012

MUNDOS LUSÓFONOS VI
Óleo, folha de ouro e prata s/ tela, 127x100 cm • 2012

LUSÓFONIAS VI
Óleo e folha de ouro sobre tela, 45x45 cm • 2012

LUSÓFONIAS II
Óleo e folha de ouro sobre tela, 45x45 cm • 2012

LUSÓFONIAS III
Óleo e folha de ouro sobre tela, 45x45 cm • 2012

Uma exposição de Miguel Barros é sempre um convite para regenerar o nosso espírito exilado 
da poesia pelo gigantismo tecnológico.

O cromatismo e riqueza plástica da sua pintura, animada de uma real qualidade de criação, é um 
combate em defesa da poesia. Pintura intensa e mágica, possuída de sortilégio e de reflexões 
subtis, disciplinada na sua experiência formal e muito própria. Miguel Barros é um pintor-poeta, um 
cronista do imaginário, vivendo a visão livre da sua figuração psicológica, inebriada por um clima 
ameno de luz e sonho, celebrando um amor inocente por uma alma em liberdade, como num certo 
modo de espiritualidade ou de vida interiorizada, voltada para a integridade do ser existencial. 

A sua pintura, onde os ritmos são um elemento estilístico, afirma a autonomia da cor, de uma 
importância fundamental.
Uma pintura da apreensão do espaço e da tenuidade do existir, restituindo-nos a história perdida 
e criando um outro modo de educação do olhar. A arte de Miguel Barros, extraordinariamente 
sensível na fluidez da luz e do lirismo, na vigorosa desmaterialização da cor, na força e no encanto 
da sua evasão e do seu êxtase, é uma fascinante e esplêndida aventura espiritual e técnica.

A cor é tratada como um jogo de acordes, em sucessões de ritmos intensos e tenazes que ecoam 
no olhar e na memória de um inconsciente esquecido, mas latente em todos nós.

Nas suas obras, encontramos a inserção de anseios e de sonhos, que são notas de realce, na 
Pintura Portuguesa Contemporânea.

A devoção e o enorme profissionalismo, a continuidade e o grande empenho que Miguel Barros 
nos transmite nas suas obras, revelam-nos estar perante um grande pintor e um excelente artista, 
reconhecido não só em Portugal como internacionalmente. 

Zeferino Silva
Director do MAC

Movimento Arte Contemporânea

A pintura de Miguel Barros, entre as harmonias e as dissonâncias, faz surgir da sua obra o 
espírito moderno do questionamento formal, a quebra do espelho fácil da realidade, substituído 
pela emergência de um “mundo interior”, colorido e de formas da alma que traduzem um olhar 
aguçado sobre a vida e sobre as coisas.
De ano para ano, Miguel Barros, mercê de uma entrega total à sua arte, a pintura, tem vindo a 
definir-se tanto pela necessária maturação da sua técnica, como pela feição caracterizadamente 
pessoal que consegue imprimir a todos os seus trabalhos.
Essa conquista, em qualidade e sensibilidade plástica, foi-se tornando notória ao longo das 
inúmeras exposições em que participou, o que justifica o sucesso obtido, passando a ser uma 
excelente referência para todos nós.
A sua trajectória artística, mostra-nos com clareza uma ligação fundamental com a pintura. Todo o 
seu trabalho é como uma caligrafia do espírito, transmissão directa de reflexões, de sentimentos 
que pouco a pouco se transformaram em matéria, de pensamento plástico.
As suas obras adquirem uma extraordinária dimensão, para a consciência emotiva, criando um 
mundo de expressão, movimento e visualidade, onde as linguagens se encontram num místico e 
misterioso prazer.
Toda a sua obra confirma, expressivamente o seu talento e sobretudo a sua técnica, através de um 
estilo próprio, visão original das coisas, concebendo com toda a sua sensibilidade e criatividade, 
superfícies que só por si, falam e vivem. 
O que Miguel Barros nos propõe nesta sua nova exposição, intitulada “Gold & Silver” agora 
presente no MAC - Movimento Arte Contemporânea, são ideias, pensamentos e conceitos plenos 
de paixão e energia, contundentes na sua construção e morfologia, uma forma de renovação da 
arte através de uma obra responsável levada com directrizes dirigidas a deveres artísticos.
Observando estas suas novas obras, encontramo-nos perante enigmas, fascínios, universos 
simbólicos para serem apreciados pela meditação.
O entusiasmo e a verdade que Miguel Barros nos transmite, são o sinal com que eu mesmo me 
identifico e daí ter conhecido, um grande artista e um excelente companheiro nos campos da 
imaginação

Álvaro Lobato de Faria
Director Coordenador do MAC

Movimento Arte Contemporânea


