
O PIÃO DO IVAN CRUZ 
Nas artes plásticas o artista Ivan Cruz é um polivalente, além de 

pintar uma grande quantidade de quadros, retratando brincadeiras 
distintas, onde a chamou de “Brincadeiras de Criança”. Incansável na 
procura da imagem e da forma cresceu tanto em sua expressão, que o 
seu projeto passou a reunir outras aventuras plásticas... Instigador, ainda 
se dá por criar, vez ou outra, as “brincadeiras adultas” provocativas nas 
variadas instalações que já realizou. Sendo a última relacionada ao 
cigarro, onde em uma loja no centro comercial da cidade, construiu uma 
câmara escura composta de milhares de maços de cigarro reproduzindo 
um pulmão em deterioração. 

Agora na Galeria AB ele nos traz o detalhe, sem o elemento mote da 
sua criação, a criança... E sim a sua brincadeira mais antiga, o pião Como 
eu acompanhei o efetivo desdobramento dessa produção que demorou 
pelo menos cinco anos, confiro a paciência e a diversidade que ele teve 
em criá-la nos detalhes. Só artistas de aprofundadas raízes na arte entram 
no ramo da pesquisa de apenas um objeto ícone da sua obra, para 
encontrar nele próprio a essência da sua expressão. E foi assim que o 
Ivan Cruz agiu com O Pião. 

A origem remota do pião desde a Grécia Antiga, já estava por 
merecer algo semelhante, até porque o brinquedo nos traz vários tipos de 
possibilidades criativas. Na exposição do artista ele viaja no sentido das 
modalidades de jogar com o pião: caça (jogar e rolar na mão), cela 
(rodando dentro de um círculo) e bata (rodando até bater numa bola até 
uma trave igual ao futebol) e expressar tais representações com arte e 
beleza, é de uma variante incomum no ramo da pesquisa nas artes 
plásticas, aprofundamento muito pouco conhecido por nós. 

E como se não bastasse o desafio dessa pesquisa, o artista 
descarta a cor - que é um dos melhores elementos do seu trabalho -, e 
envereda pelo preto e branco, nos trazendo o abstracionismo da “op art” 
que quando observados no detalhe, ou em cada módulo disposto, nos dá 
a impressão óptica de movimento, clarões ou vibração, ou por vezes 
parecem, deformar-se, rodopiar.... 

O pião balão exposto como um totem aéreo na AB Galeria é a única 
peça, afora o próprio brinquedo que nos remete à magia real do jogo no 
impulsionador voo do brinquedo. Nos outros tantos – e muitos - eles 
estão enquadrados, amarrados, em grades, como cartas de baralho, 
caixas, cartões de créditos, colados, em traves, multiplicados nos planos 
horizontais e verticais criando a ilusão dos rebatimentos descritivos em 
uma magistral simultaneidade geométrica.  

Embalados pela ótima trilha sonora a exposição O Pião, nos faz  
mergulhar  naquela caixa de pretos e brancos a rodopiarmos na 
tridimensionalidade da brincadeira, complementando sensitivamente o 
visual exposto com o vermelho dos nossos “adultos” corações 
brincantes. 

 


