
Nunca se escolhe fazer arte; ela nos escolhe.
Após as matinês do único cinema da cidade, corria para casa à
procura  do  meu  caderno  e  lápis  para  reproduzir  alguma  cena
marcante do filme assistido. Surgiam esboços tendendo a garatujas,
no entanto, bem originais.
Posteriormente, comecei a desenhar locomotivas a vapor que eram
manobradas, dia e noite, na ferrovia em frente à minha casa.
Um  dos  maquinistas,  Manuel,  que  passava  semanalmente  pela
cidade,  namorava  Nené,  a  vizinha  bonita,  misteriosa  e  de  seios
fartos.
Para ficar a sós com a amante, deixava-nos - eu e meus amigos -
entrar na Maria Fumaça para brincar de condutor.
Aproveitava esses momentos para desenhar as inúmeras peças da
cabine.
Palmiro Ortolan,  um vizinho iniciado na pintura a óleo,  viu meus
desenhos e convidou-me a participar das sessões de pintura que
ocorriam todas as tardes de sábado e domingo.
Fiz alguns quadros a óleo que se perderam com o tempo, alguns
aceitáveis pela idade que eu tinha, na época dez anos.
Veio  a  adolescência  e  a  exigência  familiar  para  optar  por  uma
profissão era muito forte. Eu gostava de arte e biologia. Um amigo
sugeriu que eu fizesse odontologia, unindo essas duas matérias.
Destaquei-me em Desenho e Anatomia Dental e também fui monitor
de Anatomia Humana.
Em 1975, já trabalhando como dentista em São Paulo, conheci o
mestre  José  Rios  Pinto,  pintor  impressionista  que  me  ajudou  a
desembaraçar os rudimentos da pintura que me perseguiam desde
a infância.
Foram belos anos, ricos em convívio amigáveis e visitas impagáveis
às exposições na Galeria Preste Maia.
Longe da minha cidade natal,  reencontrei o emocionante silêncio
das cores e formas que se encontravam guardadas no inconsciente.
O prazer sutil de retomar esse contacto após longas ausências, fez
com que a sensação sentida parecesse novamente casta.
Interrompi  depois,  por  alguns  períodos,  as  atividades  artísticas;
algumas vezes por perder o gosto de criar  imagens, noutras por
necessidade, no entanto tornei a encontrá-las no decorrer dos anos
que se seguiram.
A força que me impulsionava a criar algo, nos momentos em que
deveria me dedicar à família, ou me entregar ao ócio, nada devia ao
desejo de glória porque desde cedo sabia que ao artista o triunfo
não assenta  senão aos que já  morreram;  aos vivos,  há  sempre
alguém para censurá-lo, reprová-lo.



Tive vontade de recomeçar em outra área das artes plásticas, uma
vez que,  na arte  da odontologia  o  campo e os movimentos são
restritos; eu queria mais liberdade.
Durante esse tempo procurei me proteger de informações inúteis,
de  cursos  vagos  e  excessos  que  ameaçariam  sobrecarregar
qualquer  artista  fatigado  pela  abundância  de  imagens  incapazes
ainda de produzir algum resultado.
Estava ciente que quase tudo que nosso gosto se dispõe a tentar, já
foi realizado no mundo da forma e das cores, tais como o vermelho
intenso  das  artes  japonesas,  que  na  minha  juventude  assistia
boquiaberto nas sessões de cinema.
Desejei viajar o máximo possível entre a cor e a forma, sustentado
pela experiência dos mestres do passado, reencontrando o sentido
das intenções.
Em 1985 inscrevi-me no curso Desenho Com o Lado Direito  do
Cérebro.
Antes dessas aulas ministradas pelo arquiteto Dalton de Luca, já
havia  percorrido  a  terra  de  Pitágoras  e  me  deslumbrado  com a
teorização da Proporção Áurea, com o magnífico Partenon e com
os números mágicos de Fibonacci.
O  reencontro  com  a  arte  tornou-se  uma  espécie  de  operação
silenciosa  capaz  de  evocar  uma  década  perdida,  com todas  as
formas situadas um pouco além dos limites do mundo conhecido.
Em 1996,  conheci  Carlos  Árias  e  Giuliana  Perosa.  Iniciei-me na
escultura  abstrata.  A  minha  ingenuidade  fez-me  acreditar  que
alcançaria através do mundo dos sentidos, a esfera do divino puro
com a qual sonhou Platão.
O trabalho incessante no ateliê dos mestres da Rua Cerro Corá,
não era para mim senão uma forma de volúpia .
Em 1997 fiz também um curso de escultura em ferro na FAAP, São
Paulo.
Dois anos depois em Madri,  vi um filme em que Picasso fazia o
desenho perfeito de uma bela mulher, e depois a deformava em seu
fascinante e criticado cubismo, que tanto fere aos puristas da arte
helênica. 
Entendi  que,  por  traz  de toda nova criação  havia  uma estrutura
acadêmica, uma anatomia perfeita, que gera a única probabilidade
de  expansão,  como  a  das  plantas,  suas  sementes,  sêmen  das
idéias.
Despojado de toda vaidade tola procurei me alicerçar com o curso
de  modelagem  de  corpo.  Tive  aulas  com  o  professor  Israel
Kinslansky,  e  Newton  Santana  Junior  entre  os  anos  de  2000  a
2003.



Voltei ao estudo de anatomia humana, da qual fui monitor em 1969
na faculdade de Odontologia de Araçatuba, agora sem a finalidade
de  examinar  seriamente  a  estrutura  do  corpo,  como  o  fazia  na
juventude, com pinça e bisturi incisado na peça anatômica.
O prazer pela arte mais uma vez retomara seu lugar em minha vida.
Era mais uma dessas renovações inerentes à natureza de todas as
coisas.
No curso de modelagem ressurgiu a arte clássica que se limita às
proporções da figura humana, onde se encontra tudo, até o eterno.
Em  seguida,  no  ateliê  da  artista  plástica  Yolanda  de  Godoy,
mergulhei  com certa  determinação  nas  vãs  regiões  dos  sonhos;
possuo ali alguns segredos que, com facilidade, afloram. Voltaram
as imagens dos engates de trens e do maquinista abraçando de
forma  sensual  a  vizinha  sedutora.  Surgiram  também  estranhas
figuras,  que  pareciam  feitas  da  própria  substância  dos  meus
sonhos, oscilantes, deixando-me a sensação de uma semelhança
com o rosto conhecido e vivo.
Em 2004, para não perder o contato com a arte da figura humana,
participei  de  um grupo de  estudo  de  desenho com modelo  vivo
organizado, também, pelo professor Newton Santana Junior.
Posteriormente,  na  inauguração  do  meu  ateliê  em  fevereiro  de
2006,  embora  estivesse  em  ordem  como  planejara,  eu  me
apressava como se cada uma daquelas horas fosse a mais bela e a
última.
No  silêncio  do  novo  reduto  parecera-me  possuir  uma  liberdade
quase divina,  sensação de intimidade humilde quase semelhante
àquilo que se experimenta num museu de belas artes, no meio da
semana de pouco movimento.
Na harmonia do novo atelier evito fazer arte que reproduz a miséria,
a brutalidade, como outros tantos insultos ao corpo.
Por isso modelo minha argila tornando minhas figuras com os olhos
voltados  para  o  seu  interior,  para  seu  inconsciente,  evitando  o
quanto  posso  reproduzir  e  expor  os  olhos  fugidios  fundidos  em
bronze, e ou, em resina, porque sei que metade da imagem criada
pelo artista, pertence às suas mãos; a outra metade, a quem a vê.

                                                                          A.B.Gavira


