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"Poema Habitado convoca para o presente vários moldes provenientes de diversas épocas,
tornando-se numa espécie de relógio que invertendo o seu trajecto regressa a um tempo que já não
nos é fisicamente acessível.
Assumindo o Impressionismo como um campo infinitamente rico de inspiração visual, pretendo
criar uma visão de fuga para um mundo contemporâneo inquieto. Estas imagens são a memória de
coisas simples que não se manifestam porque não temos tempo para elas, como a contemplação,
tão efémera hoje em dia.
Este trabalho faz habitar em breves poemas visuais, numa viagem repleta de sonhos e sombras que
os cobrem, uma viagem silenciosa e pacífica, que não esforçamos por apressar."
Susana F. Cruz
“Vestidos brancos, figuras femininas, histórias de amor, de partidas e perdas... Porquê insistir em
descodificar este tempo efémero? Todas as nossas incertezas sentimentais e corporais desenrolamse nesta luta do poeta e do cientista. E olhemos para a narrativa de Susana Cruz: somos personagens
da história, do momento, da dor e da paixão.
Nós, seres humanos, amamos mais os reflexos que os corpos reais.
O espelho leva-nos para as nossas fantasias, para os nossos lugares íntimos, pessoais e únicos. As
transparências e reflexos deformam as imagens, deformando personalidades e cada personagem
caminha na nossa mente, sabendo somente que são aparentemente inocentes, femininas e
mulheres (comuns) de trajes brancos. Todas fisicamente diferentes, mas todas igualmente tímidas
olhando o espelho criando as suas fantasias embelezadas de pudor.
Os seus espaços, ocultos e ocultados, transformam toda esta série de imagens num poema
habitado. Onde o reflexo sonoro coabita com a imagem.”
Débora Rodrigues
.................................
Susana F. Cruz nasce em Lisboa, em 1988. Completa a Licenciatura em Fotografia e Cultura Visual
pelo Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing (IADE), em 2010.
No mesmo ano, participou em três exposições colectivas, em Lisboa, e viu uma das suas fotografias
ser exposta na revista Artes e Leilões.
http://susanafcruz.blogspot.com/

