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“Puro e Bruto” de Fernando Barros
Exposição de Escultura e Pintura

O autor, Fernando Barros, natural de Amarante apresenta 
nesta exposição um conjunto de obras do seu imaginário, 
que cruza mitologias locais, que tanta importância têm para 
entender a geografia da sociedade, com a genuinidade do 
puro ato e vontade de materializar uma vontade interior, que 
se traduz sempre através de pedaços ou troncos de madeira.

As raízes deste autor começam com o desenho e pintura, 
numa didá�ca fantás�ca e cheia de histórias de atelier, 
orientado pelo Ar�sta Alberto Péssimo, que com a 
naturalidade do correr do tempo, o autor parte do meu 
ponto de vista, de forma imprevisível, rumo a uma nova 
abordagem em direção a escultura.

Tive a oportunidade de visitar algumas vezes o seu atelier na 
Freguesia da Lomba, e todas as vezes que lá cheguei, percebi 
de imediato onde estava toda a aura dos seus trabalhos. 
Percebe-se ni�damente o quanto o ar�sta vai contemplando 
as obras no seu processo de construção e como a não 
hesitação do ato de esculpir é sem dúvida o reflexo da 
personalidade de um desenho sem as regras académicas 
que iden�ficam as escolas. O Fernando Barros, a pertencer a 
alguma escola, pertence à escola da vida, onde a paixão pelo 
trabalho, tem algo a ver com o platónico. E que tal como 
Platão, aquilo que este autor pretende, é chegar à 
verdadeira essência do conhecimento, através desta 
materialização que nunca nos oferece só um lado ou uma 
perspe�va.

A sua visão vai para lá da delimitação desfocada de um 
objeto. Imagens novas, muitos trazem, mas o que autor se 
propõe é transformar a história em poesia e a vida em 
alquimia. Posto isto, ainda que em poucas linhas 
acompanhadas de um chá quente no Outono não traduzam 
a verdadeira essência do mundo que este ar�sta tem vindo a 
criar, proponho  que todos se sintam à vontade para viver 
dentro dele.
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