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Um café com Saint Clair na galeria Bolsa de Arte (Crédito: Maria Júlia Lledó)

 

De forma discreta, Saint Clair Cemin chegou à galeria Bolsa de Arte. Na organização
cultural, localizada na Vila Madalena, ele exibe obras em uma mostra individual até 16 de
maio (veja mais sobre a exposição aqui). Apesar do clima moderninho de São Paulo, seu
traje chamava atenção. A combinação de terno cinza com tênis parecia ser mais
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traje chamava atenção. A combinação de terno cinza com tênis parecia ser mais
enigmática que um simples modismo. E era.

A roupa de Saint Clair adiantava um pouco de sua personalidade. Por, aproximadamente
duas horas, ele falaria com sobre sua produção e trajetória. Durante as passagens, não
pouparia sorrisos. Com auxílio de uma xícara de café e uma garrafinha de água, contaria
sobre a ida para Paris e o encontro com a escultura.

Saint Clair nasceu em Cruz Alta, município do Rio Grande do Sul.  É um dos artistas
brasileiros que levou o nome do país para o mercado internacional, junto com Waltércio
Caldas e José Resende. Atualmente, mora e trabalha em NovaYork, mas mantém ateliês na
França e na China. A seguir, conheça mais sobre Saint Clair, um artista que acredita no
encontro entre arte e vida.

 

O adeus à Física 

"Quando decidi enveredar pelo mundo das Artes, conversei meu pai. Disse que não queria
ser mais físico e, sim artista. Ele abaixou a cabeça e, depois de uns instantes, disse: "Vou te
dar suporte a vida inteira, mas você tem que ser bom. Não ouse ser um artista ruim". Tive
um grande apoio dele e da minha mãe. Fui para Paris, onde fiz gravura na Escola de Belas
Artes. Depois, me mudei para Nova York em 1978. Em1983, comecei a fazer escultura, o
que foi uma uma grande descoberta. Encontrei minha vocação."

 

O Oriente e o inconsciente

Eu tenho uma formação muito orientalista. Desde minha adolescência, tenho lido livros a
respeito do taoísmo, do zenbudismo.  Frequentei por muito tempo também o templo Soto
Zen no bairro da Liberdade. A maneira de pensar do Oriental é assim, você não força as
coisas, você deixa que elas cresçam e apareçam. Que ela surjam.

Todo processo mental vem do inconsciente. Ele não vem de outro lugar. Você não concebe
nada. É um processo muito natural muito parecido com a natureza. Você não puxa uma
planta para que ela cresça sozinha, aliás, se puxá-la pode matá-la. A mesma coisa ocorre
com o processo criativo.

Eu não sabia que era um escultuor até os 32, 33 anos. Eu tentei por todos meios por fazer
coisas em pintura, gravura e desenho. Foi só aos 32 que percebi que estava tudo
pronto para eu fazer escultura. Tanto é que três anos depois desta descoberta, eu estava
vivendo como escultor. Estava praticamente rico. Antes, eu tinha que fazer trabalhos de
todo tipo para sobreviver."
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Saint Clair posa ao lado de suas obras na exposição "Symbolista", em cartaz na galeria Bolsa de Arte (Créditos: Maria
Júlia Lledó)

 

Verão de 83

"Neste verão, decidi fazer uma experiência. Era um projeto de natureza conceitual. Percebi
que na vida humana, a gente é sempre confrontado com inúmeras possibilidades, onde
você é completamente livre. Você tem toda liberdade, mas você não sabe nem por onde
começar. Para entender um pouco mais disso,  decidi me fechar em um ateliê com alguns
materiais para fazer qualquer coisa, o que saísse das minhas mãos era bom.

O fato é que eu tinha uns vinte quilos de barro e a única coisa que eu fiz foi fazer
modelagens. Me diverti a valer. Fiz cinzeiros, pingüins de geladeiras, coisas pornográficas.
Pensei que estava ficando interessante. No segundo dia, continuei. No terceiro dia, quebrei
minha promessa e fui comprar mais barro e trouxe mais 40 kilos. No final da semana,
pensei que o meu conceito de fazer qualquer coisa é furada. As peças saíram tão
espontaneamente que tomaram conta do processo. Estavam lá. Era como um exército de
formas que tinha a vida delas, as formas. Eu era quase um médium, psicografando."

 

Trabalho

"O meu trabalho não tem uma fórmula. Eu não acredito em fórmulas. Acho que a grande
aventura da arte está em descobrir coisas novas e o artista deve surpreender a si mesmo.
Às vezes, uma coisa aparece e eu penso que é algo novo. Não fujo dela, ao contrário, vou ao
seu encontro. Muitas vezes, tenho também projetos antigos, que eu desenvolvo depois de
anos. A minha obra não tem cronologia, ela é acrônica. Eu posso voltar a fazer coisas que
fazia há 30 anos e não tem problema. Inclusive, há poucos anos, fiz uma uma escultura
que era a expressão de uma gravura que eu fiz em 1974. Era uma gravura muito
escultórica."

 

Combinação de materias

"Eu trabalho com diferentes tipos de materiais, porque eles tem significados muito
diferentes. Com o granito, por exemplo, você tem uma relação física direta. A mesma coisa
acontece com o mármore, a pedra, a madeira. E as combinações? Ferro forjado combina
bem com uma madeira branca e leve, como pinho. Alumínio vai bem com o Carvalho. São
escolhas intuitivas, parecidas com a cozinha. É uma alquimia."

 

Betina Samaia
fotografias
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Vista geral da exposição 'Symbolista' (Créditos: galeria Bolsa de Arte)

 

Um desenhista full-time

"Desde 1978 até hoje, eu desenho todos dias. Algumas esculturas, eu faço diretamente,
mas outras não. Eu desenho muito. Algumas vezes, faço um modelo inicial para poder
entender melhor e continuo a fazer outros modelos e outros desenhos. Algumas
esculturas, eu passo meses concebendo as coisas até realizá-la."

 

 A arte não está em cima do bolo, como uma cereja

"Desde os século 18 e 19, a arte sempre foi justificada como coisa inútil. Um diz que é para
levar o homem ao sublime, o outro diz que é para fazer propaganda política. Eu comecei a
pensar sobre isso e vi o absurdo. A arte não está em cima do bolo, como uma cereja. A arte
é a base. A arte é simplesmente uma elaboração da percepção. Quando você está me
vendo, na verdade, não está vendo um cara em três dimensões. Você está recebendo
imagens pequenas, de ponta-cabeça. Seu cérebro está combinando isso, revertendo e
estabilizando a imagem. É uma coisa fantástica. Se você for pensar, a percepção está
criando uma exposição, está fazendo Arte. O ato de criar imagens é a mesma coisa do ato
de percepção e o ato da percepção é o ato mais fundamental."
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