Guido Dettoni della Grazia

Desde a sua juventude, Guido Dettoni
della Grazia pesquisou a representação
de Jesus Cristo através da pintura e
escultura. Com o passar do tempo,
chegou a acreditar que Cristo só
poderia ser imaginado por cada um
de nós.
Percebeu, então, que a imagem do
"filho do homen" era algo pessoal e
intrasferível, fruto da trajetória e das
experiências individuais. Por isso,
desistiu de representá-lo na tela ou
por meio da escultura. Muitos anos
depois, percebeu que a representação
de Cristo é necessária para evocar e
despertar a sua presença. Foi então
que ele criou esta obra, exclusivamente
táctil.

ROSTO DE CRISTO

Em frente á cruz, colocamos nossas
mãos debaixo da tela e tocamos
o rosto de Cristo.
Por trás o tocamos e abraçamos
a cruz. A tela reflete suavemente a
imagem da mulher ou do homen que
a toca.
De olhos vendados, Guido Dettoni
della Grazia modelou O Rosto de Cristo
em cera, no domingo de Páscoa de
2000. Reproduziu o trabalho em
madeira, incorporando-o na cruz.
O artista propõe uma experiência
espiritual individual, que nos permite
ver com as mãos aquilo que a tela nos
impede de ver com os olhos. Tocandoo, sem algum tipo de influéncia ou
auxílio visual, o imaginamos e o
sentimos.
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No dia cinco de Julho passado, Guido Dettoni della
Grazia apresentava a sua obra Rosto de Cristo, na
Basílica Santa Maria em Montesanto de Roma, a igreja
dos artistas, com o patrocínio da organização NESHER
e da Associação Cultural para a Arte Cristã, ANASTASIS.
Trata-se de um evento cuja importância merece uma
menção especial, porque este Rosto supera a arte para
entrar completamente na experiência religiosa e sugere,
como as outras manifestações artísticas que pertencem
ao passado deste autor, um comentário teológico, se me
permitem a expressão.
Antes de entrar na matéria, gostaria de dizer algumas
palavras sobre Guido Dettoni e a sua obra.
É um artista italiano, nascido em Milão no ano 1946
que, mesmo viajando pelo mundo todo, estabeleceu-se
desde muito jovem em Barcelona, onde entrou em contacto
com a cultura catalã e aprendeu a língua.
Sua obra não se desloca nos circuitos da arte
contemporânea. A sua pesquisa artística origina um
conjunto de obras que, no ano 1989, foi por ele chamado
Yada, um verbo hebraico formado pela palavra YAD 
mão  e AYN  olho  que significa conhecer, o conhecer
concreto, aquilo que é fruto da experiência dos sentidos:
aquilo que os olhos vêem, as mão o tocam. A partir deste
momento origina-se um processo que permite inverter os
termos, ou seja, as mãos vêem e os olhos tocam. As
obras que nascem das mãos do autor são concebidas,
desde a sua origem, para chegar às mãos de todos. Suas
imagens de Maria e do Rosto, portanto, são esculturas
criadas para serem tocadas.
Alguns anos atrás tive a satisfação de apresentar aos
meus concidadãos de Maiorca a imagem de Maria que
Guido Dettoni plasmou definitivamente ao 8 de Janeiro
de 1998 na Cidade de Maiorca. Maria é uma imagem
única, feita à medida das mãos e reproduzida em trinta
e três madeiras diferentes, que forma uma montagem
consoante ao desenho que o autor realiza para cada
igreja ou ambiente onde é exposta. O sucesso desta
pequena imagem é tão grande que num ano e meio foi
visitada e admirada em todas as cidades onde esteve
exposta: Barcelona, Vic, Tarragona, Roma (duas vezes:
na Universidade Gregoriana e na Basílica de São
Clemente), Tortosa, Girona, Assis e Verona. Em breve
será instalada em Saragoça (Outubro e Novembro) e em
Palma (Novembro  Janeiro). É evidente, portanto, a força
de Guido Dettoni, inimaginável não apenas para nós,
que sentimos a sua obra, mas para ele mesmo e
incomparável.
Há um conceito clássico na tradição católica e ortodoxa
que se manifesta assim: Ad Iesum per Mariam: a Jesus
através Maria. É este o itinerário percorrido por Guido
Dettoni. Mesmo tendo vivido, desde jovem, na sua pintura
e escultura a representação de Jesus Cristo, o Rosto de
Cristo nasceu sucessivamente à experiência de Maria.
Como sempre: através da Mãe, mediadora, chega-se ao
Filho.

Como pode-se notar o autor sentiu-se atraído, desde
jovem, pela figura de Cristo e, por ser artista, serviu-se
de suas mãos para modelar Seu Rosto, fruto de um
processo de reflexão que durou dez anos e que lhe fez
entender que o Rosto não havia de ser apresentado em
forma visual. Talvez alguns hão de pensar: como pode
ser tudo isto? Esta sua proposta não seria contraditória?
Certamente não. O autor nos propõe com esta obra uma
visão interior do Rosto de Cristo. Em outras palavras,
após tê-lo tocado, ou melhor ainda, após tê-lo visto com
as mãos, cada um de nós deve evocar e despertar a
presença de Cristo, até enxergá-lo dentro de si, na
cegueira. Assim, renunciando a qualquer tipo de
condicionamento ou ajuda visual, depois que cada um
o terá sentido dentro de si, conseguirá vê-lo. Não terá
mais, então, a visão do artista, mas a sua pessoal. Quem
se aproxima não acrescenta à sua memória mais uma
imagem do Rosto de Cristo, mas antes, através do tacto
e do relacionamento directo com o Rosto esculpido,
projecta nele tudo quanto representa para ele Jesus de
Nazaré, o Cristo, o Senhor. A experiência táctil torna-se
experiência espiritual. A visão através das mãos torna-se
contemplação mística.
O Rosto foi plasmado com cera, na cegueira, depois
reproduzido em madeira de amarante, está incorporado
na Cruz, da mesma madeira, que se torna assim o Seu
Corpo. A base, formada por duas lâminas de ferro, é
dobrada no ponto em que nasce a Cruz, para sugerir o
ato de adoração que se manifesta com a genuflexão. O
Rosto de Cristo é tocado quando, estando frente à Cruz,
se introduzem as mãos sob o véu. O fato de pode-lo
tocar por trás da Cruz, sugere o conceito muito evangélico
de seguir o Cristo. Porque o véu?  poderiam perguntar
alguns. Ao tocar o Rosto, vejo o meu rosto reflectido no
véu, respondo eu. Guido Dettoni expressa plasticamente
o conceito de imitação de Cristo e da continuidade da
Sua obra salvadora através da fé dos Seus Sequazes. Dito
com outras palavras, o Senhor, que vive na luz inacessível
(1Tim 6,16), assume os semblantes de seus sequazes
para chegar aos confins da terra e estar presente na
história. E ainda, o véu, presente na iconografia oriental,
é sempre um dos símbolos que encontramos no âmbito
do sagrado e no limite da transcendência.
O Rosto de Cristo, segundo Guido Dettoni, integra-se
plenamente na perspectiva pascal do mistério cristão,
não apenas porque a obra encontrou a sua plenitude no
dia da Páscoa deste ano, mas pelo que evoca e contém.
Ao tocar o Rosto me vieram à mente duas frases de Jesus
ressuscitado, assim como as transmite João no seu
Evangelho: Não me toques, as palavras de Jesus a
Maria Madalena na manhã da Páscoa na horta jardim,
onde se encontravam os dois (Jo, 20,17) e Mete o dedo
aqui e olha as minhas mãos; encosta a mão e mete-a
dentro do meu flanco (Jo 20, 27), as palavras de Jesus
a Tomás quando os discípulos se encontram reunidos na
grande sala coma as portas fechadas.

O não me toques  de Maria Madalena exprime a tensão
entre agora e ainda não que movimenta a vida de
cada crente que já possui Jesus e, contemporaneamente,
ainda não o possui de todo. Existe uma realidade nova
presente (as mãos tocam), que tende a um futuro de
plenitude, quando o processo de interiorizarão e descoberta
pessoal dos traços que devem formar o Rosto fazem do
crente um alter Christus. É o itinerário de cada homem
que parte de um ponto concreto: o agora do tacto para
chegar ao nível do Homem por excelência e Modelo ou,
se preferirmos, o molde, segundo o qual cada homem
e cada mulher é desenhado/a na mente divina (o Logos
que era com Deus, como escreve João no prólogo) ou
seja o ainda não.
O me toques de Tomás é a experiência sensorial de
uma realidade que está fora das nossas possibilidades:
a Ressurreição. Também é a continuidade entre o passado
e o presente de Jesus, expressada através de sua realidade
humana e tangível. Quando Tomás tocou e palpou as
mãos e o flanco de Jesus, entrou em plena comunhão
com a Sua carne e morte que, ao contrário, transmite a
Vida. Ao se tocar o Rosto, buscando com os dedos as
linhas de todos os seus traços, chega-se à comunhão
com o Cristo escondido no nosso dentro, que
evidentemente transmite a Vida. Curiosamente, quando
Tomás exigia tocar o Corpo de Jesus para crer, - dito em
termos mais profanos, pondo-se à sua disposição 
buscava um contacto exactamente com o passado, antes
da crucifixão e morte. Não aceitava a novidade do
presente. Jesus exigiu que ele superasse o passado para
aceitar o presente. Uma vez aceitado, exclamou: Senhor
meu e Deus! Vejo nisto um paralelismo com o Rosto de
Cristo de Guido Dettoni. Muitas vezes o crente e o devoto
são escravos do passado e querem simplesmente ver.
Este Rosto exige a coragem de romper com o passado
e se concentrar no presente: descobrir o Jesus que se
revela de dentro, através do tacto, como Tomás. E qual
é a recompensa? Felizes aqueles que acreditaram sem
ter visto! (Jo. 20,29). Reencontra-se a intuição do autor
o Rosto de Cristo não devia ser apresentado visivelmente.
Guido Dettoni della Grazia nos apresenta o Rosto com
os olhos fechados, os lábios cerrados. Não existe audição,
nem olfato, o único sentido presente é o tacto, como ele
mesmo diz. Eu acrescentaria o seguinte: a tarefa de quem
o toca é a de lhe abrir os olhos e os lábios com a
testemunha pessoal da experiência do Cristo. Se os olhos
fechados e os lábios cerrados são o símbolo de Cristo
morto, a ação de abri-los deve ser o símbolo da
Ressurreição.
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