
 

DA MINHA ALDEIA VEJO QUANTO DA TERRA SE PODE VER O UNIVERSO 

 
“Na cidade as grandes casas fecham a vista a chave, 
Escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu, 
Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, 
E tornam-nos pobres porque a única riqueza é ver.” 
Alberto Caeiro (Fernando Pessoa) 
 
Nas marinhas, o horizonte é marcado pela altura do observador, uma tentativa de domínio sobre a 
gigantesca massa oceânica que lá está desde o sempre e, provavelmente, lá permanecerá, 
independentemente da nossa vontade ou presença. O horizonte é uma invenção humana, 
impalpável, pois a todo instante muda junto com nosso olhar. Mas o artista, afastando-se do 
imaginário clássico do mar, pode submetê-lo à sua vontade, capturar o horizonte e trazê-lo para a 
obra de arte contemporânea, ora libertando-o da imagem, ora confinando-o na geometria, ou 
seccionando-o em fragmentos, ou riscando-o, impetuosa e minimamente, sobre as paredes. Cada 
um se apropria do material que melhor lhe permita expressar sua visão de mar, emitindo seu 
conceito, numa abordagem inteligente e renovada daquilo que domina a Terra, que está presente, 
permanentemente, em nossas vidas e de onde, outrora, emergimos. 
 
Miro Soares, no 7º Salão do Mar, desloca o horizonte da sua marinha para um grupo de peças 
retangulares, feitas em vidro incolor, fechadas e ordenadas de modo não linear contra a parede 
interna do armazém 5: elementos verticais contrapondo-se à natural horizontalidade da paisagem. 
Elas contêm água do mar, sempre no nível de 160 cm acima do solo, pois esta é a altura média do 
olhar humano, sugerindo diferentes profundidades para o observador. Esta água interior nos 
remete a um horizonte longínquo, no entanto, próximo da sensibilidade. A geometria transparente 
mas aprisionada do conjunto parece lamentar o já não visto ou o jamais visto, o não mais 
percebido ou sentido, a saudade aprofundando-se na frieza das cidades verticais que anulam a 
fluidez da linha do horizonte e a reinventam em duro cimento opaco. 
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