
 

ITINERÁRIOS IMPRECISOS 

 

 

O jovem Miro Soares vem se afirmando como uma promissora revelação da pintura 

contemporânea. Sua produção começa a romper as fronteiras locais, ao ser aceita em exposições 

de outras regiões, dentro e fora do país. Se o artista declara não ter claro se prefere ancorar seu 

objeto poético no campo da pintura ou no do desenho, isso não parece relevante, se 

considerarmos que tanto o rompimento das fronteiras entre as categorias artísticas, como a 

sobreposição de diferentes linguagens integra as asserções da arte contemporânea. Feita a 

ressalva, preferimos, ainda assim, chamar de pintura as sintaxes do artista, seja por falta de uma 

nomenclatura mais apropriada para referendá-la, seja pela maneira como ele estrutura a sua praxe.  

Miro Soares também assume que transita pela história da pintura, identificando-se, de 

modo especial, com a Abstração Informal. Mas vale ressaltar que, ao dialogar com uma linguagem 

pictórica que se tornou importante veículo da cultura e dos anseios de uma época extremamente 

significativa para a história da humanidade, o artista não quer resgatar, simplesmente, as 

concepções ou a fatura que pautou a Abstração Informal. Ao lançar sobre essa pintura um olhar 

contemporâneo e ao estabelecer com ela uma reflexão renovada, submete-a, também, a outros 

conceitos e questionamentos, ao mesmo tempo em que retira a pintura do passado do 

esquecimento e a recodifica.  

O artista tem consciência que cada fazer artístico específico, ou cada transformação da 

cultura se estabelece como um jogo de referência recíproca entre o hoje e o ontem, o que vemos e 

o que já vimos, o que conhecemos e o que imaginamos, entre a percepção e a referência, isto é, 

entre o que apreendemos diante das coisas e o que podemos formular na ausência delas.  

Através da reflexão, da sensibilidade e da experiência, o artista estabelece uma relação 

única com o mundo, que se diferencia do olhar comum, no sentido de que escapa dos esquemas, 

do óbvio e do caótico. Vistas por essa ótica, podemos admitir que a intenção e o gesto poético de 

Miro se tornam singulares, pois diferem de tudo aquilo que produziram os pintores que o 

precederam.  

E para que o gesto expressivo não tenha o seu ímpeto atenuado, ele realiza a ação 

simultânea de desenhar enquanto pinta e de pintar desenhando, praxe que admite herdada dos 

abstracionistas informais ou até do “dripping” pollockiano.  



 

O modo de investigação do artista abre-se, assim, a novos sentidos, a outras propostas e 

avaliações, ciente de que a arte é uma eterna procura, mas, também, a evocação do desejo e uma 

cartografia de “mim” e do “eu”. Por esse viés talvez se possa compreender porque o artista 

experimenta uma gama variada de matérias pictóricas inusitadas ou até insólitas, entre as quais o 

seu próprio sangue.  

No que tange à escrituração poética, Miro Soares deixa-se contaminar por certas 

formulações de alguns informalistas históricos, de modo especial daqueles que adotaram a 

economia de signos e a clareza sintética das composições, como de outros que substituíram o 

colorido orquestral, exasperador ou trágico pela monocromia, para melhor explorar as 

possibilidades expressivas de uma única cor. E mesmo que o jovem artista adotasse, até aqui, 

suportes de dimensões mais modestas que a maioria dos informalistas que o antecederam - o que 

lhe permite estabelecer uma relação mais intimista com o gesto -, nos trabalhos mais recentes 

detém-se em experimentos pictóricos que parecem apontar em outras direções.  

A escritura do gesto monocromático era mais sintética e apresentava-se de maneira quase 

uniforme, agora começa a expandir-se em campos mais amplos, o que possibilita ao seu autor tirar 

partido da fluidez da matéria em determinadas áreas e adensar ou sobrepor as camadas matéricas, 

em outras. Isso potencializa as formas - que resultam da manipulação da cor - e faz com que os 

seus monocromos anteriores, se transformem, agora, numa explosão de gradações. E dependendo 

da maior ou menor densidade da camada de matéria pictórica, esta provoca sobre a trama do 

suporte uma gama variada de efeitos e de acordes tonais - dos mais sutis e translúcidos aos mais 

soturnos e fechados -, gerando diferentes valores e sensações visuais que se renovam a cada 

mirada. Assim, os gestos ganham em expressividade e tornam-se mais amplos e pulsantes.  

Embora Miro continue firme na sua preferência pela monocromia, poderá, quem sabe, a 

partir dessas experiências, sentir também necessidade de amplificar a escala cromática, sem que 

pretendamos fazer, aqui, qualquer prognóstico sobre o seu trabalho futuro.  

Em outras obras, as escriturações poéticas resultam do gotejamento ou de chapinhados de 

uma única cor, e geram estruturas formais, mas, também, linhas ondulantes, saltitantes ou 

ziguezagueantes. Esses arcabouços transitórios ou em formação, embora pareçam nascer 

espontaneamente são controlados e impedidos de seguir o seu curso fugidio ou falacioso, para se 

ajustarem à vontade formadora e à percepção aguçada do seu autor.  

As linhas sugerem resultar da associação de pontos luminosos de uma mesma cor, que 

tanto triscam e chicoteiam, como deslizam e acariciam a superfície do suporte, desenhando sobre 



 

ela cartografias imprevistas, que desafiam, dinamizam ou problematizam a relação que 

estabelecemos com o espaço.  

O resultado plástico desses itinerários imprecisos parece preconizar que a arte é sempre 

um campo de embate entre a certeza e a dúvida, o equilíbrio e o desequilíbrio, o que a situa como 

o lugar do transitório e do contingente, afirmando que também o artista é “uma criatura em 

trânsito num mundo transitório, onde é passageiro e lugar de passagem”, emprestando a reflexão 

de Jean-Michel Maulpoix.  
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