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A minha homenagem a Cruzeiro Seixas

O SONHADOR IMPENITENTE DO AMOR EM LIBERDADE  
“Que Deus tenha um sonho em carne viva” –Herberto Helder

Ao recortar, colar e associar livremente fragmentos de imagens 
serigráficas e fotográficas de desenhos e pinturas da sua autoria, 
por vezes conjugados com pormenores de obras de arte de outros 
autores, antigos e modernos, Cruzeiro Seixas experimenta os 
múltiplos sentidos que esta actividade promove.
A sua imagética surrealista recorre frequentemente ao desenho 
e à colagem, que são os seus modos de intervir na recriação da 
visão onírica e transfigurada do mundo. 
Na descendência de Jerónimo Bosch, notável pintor fantástico do 
séc. xv, Cruzeiro Seixas cria personagens semi-humanas, semi-
animalescas, tão demoníacas quanto angelicais, em cenários de 
abismo e vertigem. A sua obra devolve-nos a costela satânica, 
neo-primitiva e neo-romântica do Surrealismo que, através das 
vias abertas pela imaginação, faz da rebeldia, do desregramento 
e do humor a razão da sua permanência. 
Cruzeiro Seixas relaciona-se com o que faz, ou melhor, com a 
imagem que paciente e meticulosamente elabora, de um modo 
tão imprevisível e inexplicável quanto põe á prova a sua 
capacidade de transgressão e transformação. 
Desenhar, pintar, recortar e colar o que desenha e pinta, é o 
seu processo de trabalho implicado no acto livre que, a partir 
da exploração do acaso, proporciona o alargamento e o 
aprofundamento de uma linguagem, enraizada na vida oculta 
do inconsciente. 
Em termos psicanalíticos freudianos, o princípio do prazer subverte 
o da realidade, pelo que, no seu caso, a beleza convulsiva adquire 
uma dimensão teatral tão impetuosa e dramática quanto lúdica 
e provocatória. 
Com figuras repetitivas, retiradas da reprodução em série de 
provas serigráficas de desenhos seus, inseridos em novos contextos, 
estas colagens não só transformam o múltiplo em obra única, 
como acentuam a vocação expressiva de todos os  elementos 
que constituem a sua imagética delirante, tão capaz de tactear o  
desconhecido como de alterar o conhecido, enchendo de infinito 
o finito, tornando metafísica a sensualidade de repentinos corpos 
adolescentes que, em ascensão, pairam no espaço onírico. 
A sua aventura poética não se delimita, antes se assume no 
fazer e no desfazer de situações insólitas, estranhamente 
contagiantes. 
Na sua imagética delirante, nada é calculado ou premeditado, 
tudo se desencadeia súbita e inesperadamente como no sonho. 
Seres alados invadem o espaço e descrevem curvas harmoniosas 
em arabescos que envolvem sensuais corpos entrelaçados, ávidos 
de subirem nas alturas e daí avistarem o que se passa cá em 
baixo: alongados aquedutos em extensas planícies com horizontes 
longínquos; movimentadas cenas teatrais com transfigurados 
personagens e objectos dispersos como caixas, cubos, pirâmides, 
esferas coloridas, ornatos, leques, bandeiras e improvisadas 
embarcações de náufragos à deriva...  
Numa sucessão imprevisível de figuras, a obra de Cruzeiro 
Seixas casa a Poesia da Imagem com a Imagem da Poesia, de 
uma forma tão tumultuosa quanto obsessiva e fascinante. 
O autor reconhece que é na juventude que tudo se afirma e 
se interroga, com natural inquietação, ansiedade, encanto, 
amor e paixão. Ao evocar essa época d’ouro, o velho pintor 
“voyeur” é um coleccionador de imagens, com que se entretém a 
reconstituir pacientemente cenas amorosas e a recriar outras não 
menos surpreendentes, plenas de mistério e fascínio, em colagens 
e remontagens, que exaltam o seu poder metafórico. 
Velho pintor “voyeur” foi Picasso, quando, octogenário, realizou 
uma notável série de desenhos eróticos. Dizia ele: “Com a idade 
avançada, deixei de fumar e de beber. Mas, em relação ao 
amor, a ideia persiste”. 

Também Cruzeiro Seixas, apesar dos seus noventa 
e um anos de idade ou talvez por isso, persiste na 
ideia e nas audácias da imaginação motivada 
pela memória do amor na juventude. 
O que de melhor nos acontece na vida merece ser 
lembrado e enaltecido. 
Tanto na Pintura como na Poesia, “Acho natural 
que Seixas queira repor o seu próprio discurso 
juvenil” -diz Rui Mário Gonçalves, que acha 
natural porque muitos dos pontos altos da sua 
obra, conhecidos e admirados, “podem agora ser 
melhor entendidos, mesmo nas suas pessoalíssimas 
subtilezas; e também porque a reconstituição da 
sua juventude é para ele necessária, como um 
auto-esclarecimento dos seus sonhos”. 
“A enumeração de corpos e de objectos (...) não 
definiria a melhor expressividade do desenho, 
se não reparássemos no modo como aparecem. 
Os seus contornos nítidos engendram-se uns aos 
outros, mercê do poder orgânico da linha que 
os abraça a todos. É uma linha contínua que 
liga os corpos metamorfoseados. Pode admitir-se 
que o seu arrebatamento é que fez germinar as 
figuras”- conclui Rui Mário Gonçalves. 
Nada impede que a linha possa caprichar ao passar 
de uma figuração para outra completamente 
diferente. É o ritmo gráfico que aceita todas 
as metamorfoses da imagem que, recortada 
e fragmentada, proporciona, na colagem, a 
possibilidade de provocar rupturas ou cortes 
voluntários na leitura habitual do mundo visível, 
promovendo novas leituras, novas interpretações, 
através da desmontagem e remontagem dos 
mesmos elementos, que adquirem significados 
diversos em diversos contextos. 
Repetições obsessivas, que ocorrem nos sonhos, 
fazem parte de um vocabulário interiorizado 
e dominado pelo autor de uma linguagem 
pessoalíssima e universal. 
Nos seus desenhos e colagens, como estas agora 
reunidas em exposição, a linha do horizonte é 
sempre longínqua e demasiado baixa, fazendo-
nos sentir que olhamos tudo de um ponto de 
vista muito alto. Temos a sensação de pairar 
vertiginosamente sobre a extensa planície. Entre 
o céu e a terra, a movimentação de corpos e 
objectos cresce, em ritmo ascensional, em direcção 
ao infinito. 
O dia desvenda o que a noite oculta. Da treva 
emerge a luz. Sobre fundos negros cerrados ou 
em obscuros azuis translúcidos, recortam-se 
esculturais corpos iluminados, lívidos de tanto 
sonharem, conjugados com objectos voadores e 
astros fulgurantes como luas e sóis multicolores, 
que anunciam um Novo Mundo, onde o Amor 
renasce constantemente, pleno de sentido e de 
verdade. Verdade rima com Liberdade. Dor rima 
com Amor. A Invenção do Novo Dia rima com 
Poesia. 
“LIBERDADE, AMOR E POESIA” é a trilogia 
proclamada, desde sempre e para sempre, pelos 
arautos do Surrealismo.
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