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Alan Collins
Diálogo com um Escultor Adventista
Em seus anos de serviço para a fgrcja Adventista do Sétimo Dia, através de sua arte, o escultor britânico
A lan Collins tcm rreqücntcmcnte se tornado UI11 nome fruniliar. Ele tem se comunicado com o público,

dep lurando tmla fo nna de pretensão c modismos. Uma pessoa solit{uia por natu reza, Alan não luta por
conquistas. Os arlislas que são "escaladores" sociais, ocupados com festas e exposições cm galerias, ele
considera, podem estar prcocup<1UOS com mitos C fa zer exibições de trabalhos que não têm substância. Ao
mesmo tempo, ele não é nenhum asceta, pois possu i uma cálida personalidade e vivo e peculiar senso de
humor.

Enquanto que relulHlltc ao avaliar-se a si meSlno, AIHn espera que seu trabalho rctlita "percepção, refleXo'10,
criati vidade, atenção aos de talhes e consider.IÇ<10 aos sentimentos de outras pessoas." Nu nca um plagiador,
qualquer coisa de sua criação que ele sinta ter visto cm algum lugar an tes, dá-lhe pouca sa tis fação.

• O senhor lembra-se da primeira vez cm
que percebeu que podia fazer algofora do
comuJIl com (/S S/UlS /IIilas (
Creio que quando ainda criança na
escola plim,ú·ia. Eu tinha a hah il ithule para
cortar as coisas com .rne e mo ld.í-Ias com
um a tesoura. Uma vez o profes'\OOf teve idéia
de que mct'u..Ies de cascas de ovos, se
cu idadosamen te aparadas nas beiradas,
poderitllll servir como int eressantes abajurs de
brinCjuctlo. E parecia que eu era o único da
classe que co nseguia fazer isto corretamentc.
• Os adulIos em S/Ia vida COll lil1lwram fi
enco rajar os seus lafentos?
felizmen te sim. Meu professor dc artes
110 segu ndo grau, por treino um ourives, deume uma expeIiência tridi mcns ional e m arte
volu métrica. Um dia, na esco la de artes,
modelei um piÍssaro de balTo em um ga lho de
iÍrvore, cm at itude de vôo. Agradou-me ouvir
um proressor dizer para ouu·o: ··I-Iá um toque
artístico nc.<; la pt."'Ça." Meu profcs,\Oor de
escu ltura tinha sido aluno dl! Henry Moore, e
assim fui colocado também sob sua
inlluência.
• OS S~/lS pais com:o rt1arall/ com .HUI
escolha proiissiol1l1l?

Meu pai tentou intercssar-me pela
CillTeira banciÍria. Contudo alegremcnte c u
ficava acordauo até tarde da noite preparando
desenhos dos deveres escolarc.\O, ele podia
facilmente ver meu tétlio t1ianle dos trabalhos
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cri stão. I\. inlluência de um cristão adventi sta,
mesmo quando ele ou ela não está envolvido/a
socialmente, será sentida de igual forma alravés
de sua arte.

• Q/l(/;.\1ortlm (/s recompen.ws de sua
longa C(Irreim como professor ?
Eu sempre apreciei observar os
estudantes ··úespcrtarem" para a beleza
daqui lo que eles estavam eriíllldo. Saboreava
o momento em que eles perceb iam o prazer
de mcx.lcJar formas, organizar cores e
descobrir a hannon ia dos elementos do
úesenho.

• t o prazer em seu ,mblllllo proporciolla l c)
.wli.'ifaçt1o que ou/m.'i pe.\·soa.\· derivam dde ?
Certamente cu ten ho desfrutado de
algumas coü:as fei tas apenas para mim mesmo,
e quando outras pe!'soas reconhecem e
respondem ao meu trabalho, isto traz-me
deleite. Mas o clien te deve ficar satisreito.

qu e ele trazia do escritória e estendia sobre
meSa para atrai r minha atenção. Assim ele
teve suficiente visão para pcnni lir que eu
seguisse meu próprio cam inho.

• Purlilllllr os lIIomenlo.\" da de.w:oberta?
Precisamente. En tão, pode-se também
partilhar alguns aspectos da ré co m um alu no
que possivelm ente es t,í en rren tando dúvidas e
tent,U1do sobreviver um penado dc
qucsli(lnamellto. Ser capaz de cOllfirmar
il lguém na fé - isto é algo de que reahnente
sinto falta quando não estou ensinando.
Q/lC conselho o .mllllOr daria fi /1m
c rillli vo jovem advelllisw do sétimo dia que
wlIIllllerlllinado afllcllldade e esperafl1zer
carreira li a arte?
I\. habil idade de desenhar bem,
certamente, é basica para todo o u'aba lho de
arte. Depois disto, decida cm quc área da iU·te
v()Cê se ajusta melhor - arte... finas, pintura,
escultu ra, impres,',ão, ou desenho gr.ítico.
Então lrcine mais na técnica ... Os problema....
relacionados ao e!'tilo de vida gemi mente não
são uma questão de maior importância. O
u·aha lho privado cm um estúdio isola a pessoa
de muito contato com o mundo - embora
es te não seja necessaliamcnte o objeti vo
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• De todas as .mas obras, quaf li sua
favorita?
I-lumm ... Há algumas que ainda dão-mc
prazer quando volto a vê- Ias depois de anos,
apesar <.los e reitos do tempo e das estaçôcs.
• Onde e quando aconteceu o seu momel/lo
IJ/(/isfdiz?
Um verão, levei minha jovem família à
Saltdciln, na costa su l da Inglaterra. Ali escu lpi
a figura de Santo Nicolau, santo pillrOno dos
maIinheims. Quase dois melrOs de altura em
ba ixo relevo, com uma grande quan ti<.l ade de
pedra a ser retirada. TrabalhiUldo até as 10
hOr:l.. da noite. a escu ltu ra ficou comp lcta em
dez dias.
• As pessoas crialivas .\'lIO freqiielllc melllc
eSlereolipadas como selldo impacientes.
Pensamos !lO artista enfurecido em 11 m
acesso lemperamental.
Isto não faz nenhum semido. Você não
j oga suas ferramentas no chão c diz: ··Ah, não
fare i ma is i!'to. Toma muito te mpo." Não,
nunca. Você deve ser paciente. Uma certa dosc
de impaciência leva a pCn\everar na tarcfa.
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Uma
Exposição de
Alan Collins
Com Comentários
Pelo Artista
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1, 2 UOs Três Aflj{J~' ll(l ;\pocalipse"
(1963): Modelo e lll alumín io resinado e
esclflflfJ'Cldo na sede da IJiv js{io Tral/ sE/l ropéia, em SI. AliJal/s , H U IS., Ing late rra.

Eu entendo que esta foi a prime ira obra
de importânc ia !'oli<;itada pela Igreja
Ad ventista do Sétimo Dia , e roi o re!'ultado
de um requisitado planejamento local, e m q ue
a ampla parede do no vo préd io dcvcri<l ser
modelada, po ntuada por janc las , ou recebesse
lima fi gura, lal como UIII rdúg io o u um ..
escultura .
Felizmente, a escultura fo i escolhida,
porqu e ela suscita uma Sélic de pcrguntl.Ls no
público que passa pcll.L Illo vi lllentada avenida
<Ibaixo.
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URegell eração " (19 74): Prédio de
Ciência , A ndrews Ulli versiry, Berl'ien
Spl'il/g.\', Michigan, E. U.A .
Meu primeiro impulso ao ver o prédio
que fOllua o cenário de fund o para esta
escultura t'oi I'lIzcr um laço curvo de concreto
rcl'orçado , para COlllrastar com ii severidade
da arq uitc tura. O bviamente oulros
signific ados foram necess.u;o s para justificar
tal c!'C ultura do minante , lIuma comunidade
n~ o acostumada com a arte 11;]0·
rcprc!'t":ntati va, 'l.<.;sim, o processo do desenho
torno u-se um di álogo e ntre o s ignificado
lilcnirio de símbo los lradicionai s e o caráter
visual d a fo rma sugerida pelo material c o
cemhio.
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UOs três anjos do Apocalipse" (1975):

Uni oll college, Linco ln, N ebras ka, E. U.A .
Este desenho foi influenciado pelas
prime iras fo tos da NASA a respeit o dos
modelo s climáticos cobrindo a s uperfície da
tCITa c tomei aquelas forças para serem uma
analogia da força espiritual das três
mensagens angélicas de Apocalipse 14.
Expandi a inlluência da escultura em uma
ampla parcxle, pintando ondas radiai s e
tangenc iais , de cores rclacio nad:l.<'; que se
orig inavam no centro do desenho circular.

5, 6 ao Bom SllI"arilanll" (J 98/): 1...0111(1
Linda Universily, W IIIll Linda, Califó rnia,
E. U.A .
Enquanto que esculturas maiores-que- avida aprcsent am um dcsafio físico para o
escultor, as pedras I1ccessári a" para cstas
quatro fi guras pesaram 16 tOl1elal.1a:-, c para
libertar as fi guras destes blocos fo ram
necessários muitas martelad as! Ao atualizar a
paníbola eu desej ei tornar a doclaração
relevantc ao :-cu contex lo. Penso que s ua
aceitação de monslrou que a esc ultura fala não
ape na s a norte- americanos mas tamhé m a
visitantcs de too,lS as parles do Inundo. A
escultura pública rrcqüentemcnte se la ma
,llvo de vândalos de várias convicçfles, e a
cahcça da fi gura do samaritano fo i removida
uma noite e m 1983. Felizmcnte fui capaz de
esculpir c aju star a substituição pouco tempo
depois.
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7 "A Pumba do Espírito Sall(lI" (1985):
Ign1a Adven tista tio Sétimo Dili em North
Hill,\', C(a rell/Ollf, C(/ Iifrím;a , E. UI!.
O símbo lo da presença do Espírito Santo
cm cada batisIllo paira prCJximo do batistéllo e
os repetidos contornos t!;L" asas são projc t<ldos
pam sugerir o seu movimento. A atitude do
p{lssaro l: frontal c illlu ll ciadora, para
comun icar o poder e cnvolvi mcnto pes..<.;oal do
Espírito Santo coIl1 cada indivíduo. Eu usei
fib ras tle gesso C0ll10 o matt.:ria l de
acabamcnto, un illuo as cxtrcmidatJcs do
painel cm rcll.!vo com a superfície da parede,
para evitar qualquer moldura restritiva.

8 " O Leflo e I} Curdeiro " (1985) : Exterior
da Ig reja Advenli.çtll do Sétimo Dili cm
Norrh Hill.\', Clarcmollt, Ca lifórnia, E.U/t.
Fui in struído pel a comissão de
co nstr uçilo do prédio da igreja de North Hills
para ev itar qualquer tema denominacional que
Jlodc,;:lia facilmente ser reconhecido por outros
Cllstãos protestantcs, assi m esco lhi este
símbolo ecumênico da tClTa rc..'itauríJua,
baseando meu tema c estilo na pintura original
llortc· americlUlU"O Reino Pacífico" de
Edward I-lic ks. As crianças podem alcançar
.:.ste relevo escu lpido em madeira vcnnelha e
tocar os lugare.s ocos, onde as patas do leão
deveriam nonnalmente es tar.

9, 10, 11 UGato em Repouso," uGato
Amistoso," uGato em Espreita" (1986·89):
Coleçiio Particula r.
Os gatos têm partilhado do meu lar por
toda a minha vida c cu os amo. Enquanto
minhas esculturas dc gatos têm modelo
estilizado ou gellcralizíJdo, cada uma está
baseada em minhas observaçõcs dc um
mov imento ciU'actclístico deles. Estas
pequenas peças são fcitas "para mim
mesmo," ao contr,irio de obras feitas para um
público amplo que dcvem falar para uma
comunidade; mas um número de indivíduos,
colecionadores de arte têm respondido a estas
obras c tê m também as adquirido_

()
PARADISE
VALLEY
HOSPITAL
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12 HCri~/oJ Ntlssa Cura" (J 99 J):
Paradise Valley Hmpiflll, Na tiollllJ City.
Califó rnia, E. U.A.
Este grupo de bronze foi solic itado pela
Junta de Govcmanles e l'o i fcito possível por
doaçõcs de muitos indi víduos c gruro~. 13
esscncial que uma comunidade possa
identificar-se com a escu ltura "de les" na
medida em q ue e la expresse algumas de suas
convicções mais profundas. Uma vez que este
corpo de médicos Clistãos cn3 que a
inteligência dotada por Deus pode descobrir
tratamentos que ajudam ii lutar contra a
doença, cu coloquei um frasco de remédio
nas mãos da figura de Cristo. Ele encheu ii
colher que ii mãe está dando à criança
enferma, c reafirma à irmã ma is vel ha que
tudo estará bem.
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"As Fases do Hom em " (de 1982 a/é
presente): Um progml1l1111presellfado a
audiências de igrejas e universidades.
Esta apresen tação múltipla inclui a
lei tura das Escrituras, scleçõcs de poesi a c
prosa escolhidas por uma colega professora,
Dra. Dorothy Minchin-Co nun, e o playback
ue música, apropriada para cada estágio da
Vida, escolhida pelo Dr. Alan C rawe.
Enquanto mudo as proporçõcs e deta lhes ua
cabeça de barro em escala grande para ilustrar
o processo do l.Tcscimento e envelhecimento
do homem desde a infância até a velhice e
morte. O interesse dos observadores de todas
as idades é capturado na medida em que e lcs
se idclllilicam com as mudanças que vêem no
bCUTO, e a esperança cristã da ressurreição é
aprescntada no clímax do programa.
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Collins;

Como um escultor freqüentemente fico
impaciente para ver como a idéia sairá
esculpida da pedra.
• O senhor recentemente retornou à
atividade independente. Foi isto
amedrontador?
Bem, sim. A mudança de uma condição
com renda assegurada como professor. Na
Inglaterra eu abandonei dois cargos de
professor. Na medida em que o caderno de
encomendas ficou cheio, eu gradualmente
levantei um pé da plataforma de apoio e o
coloquei tentativamente no trabalho solicitado.
Quando vi que isto poderia sustentar o meu
peso, suspendi o outro pé. Agora tenho
encomendas multiplicando-se o suficiente para
retirar-me antecipadamente do ensino.
• Descreva um dia t(pico de seu trabalho.
É difícil mas muito necessário manter um
estrito número de horas no estúdio. Tenho que
conservar DÚnha cabeça voltada para o
trabalho, para mantê-lo em movimento. Há
pequenas tarefas a serem executadas,
correspondência, compras de material,
contabilidade pessoal, e assim por diante.
Costumo ser no turno, trabalhando até tarde da
noite. Meu ritmo de trabalho agora está
mudado, e tiro uma pequena soneca no meio
da tarde, um grande restaurador de energia.
• Quanto tempo pode tomar uma escultura
de maior importância?
De nove meses a um ano. Não tivesse tido
nenhuma outra coisa para fazer, poderia ter
esculpido as quatro figuras do grupo "O Bom
Samaritano," na Universidade de Lama Linda,
em um ano. Provavelmente necessitarei de um
ano para a peça proposta pela Andrews e dois
para o grupo ''Os Atalaias," de nove figuras.
• O .'ienhor tem algum IlObby?

Creio que não. Mas, enquanto trabalho,
gosto de ouvir música clás.~ica especialmente Mozart
• Se o senhor tem um/eriado, o que mais
provavelmente faria?
Oh. ir a museus de arte - muitos deles.
E. naturalmente. ver esculturas públicas. Então
eu sempre desfruto a vida na praia - o lugar
de encontro entre a terra e o mar. Gosto de
observar as fonnas das ondas que se quebram,
o vÔO de pássaros... e sentir o movimento do
ar.
• Por que o senhor tem tido suces.'iO?
(Risadas) Porque eu sempre tentei fazer o
meu melhor.
• Então, a per.'ieverança, o senhor diria, é
essencial?
Muitos artistas têm sido persistentes a
ponto de serem um pouco malucos. Mas não
se deve exagerar. Ao contrário. demonstre
entusiasmo por seu trabalho e o desejo de
ajustar-se às necessidades do cliente. O
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princípio bíblico do desenvolvimento dos
talentos aplica-se aqui. Nunca retorne Deus
o seu talento não utilizado. Mesmo em
tempos düíceis, há trabalho para quem pratica
a diligência.
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• O senhor frequentemente colabora com
outros artistas?
Sim. tenho sempre feito isto com prazer.
Discordo de artistas que pensam que o
trabalho deles está no centro do universo, e
que a opinião de qualquer outra pessoa deve
s~r desprezada. A oportunidade vem com a
pergunta: "Você estaria disposto a colaborar
com outro grupo de artistas, ou um músico.
ou um poeta?" Ascetismo pode ser perigoso.
• Como o .'ienhor se relaciona com o
fracasso, o momento quando percebe que
sua obra não saiu como havia sido
idealizada?
Bem, uma ocasião fui levado a uma
maIsucedida técnica com uso de bronze. a
qual abandonei. Uma outra vez a madeira
vennelha que utilizava partiu-se e tive que
desistir.
• Depois de um episódio assim, como o
senlwr se cura emocionalmente?
Realmente tenho dificuldade em aceitar
o fracasso em mim. É a analogia da corrente.
eu imagino. Quando alguém demonstra um
elo fraco. é sempre um pouco embaraçoso.
• O .'ienhor é um perfeccionista?

Oh. sim, certamente. Gostaria de ser
mais espontâneo. Gostaria às vezes de
afastar-me de algo sem desejar voltar.
observar outra vez sem desejar revisar e
remodelar. Contudo. gasto muito tempo em
cada trabalho pard tomá-lo realmente
compensador. Sempre desejo gastar muito
tempo em cada peça - voltar na manhã
seguinte, e ter uma nova visão dela.
• Em que ponto a arte e a/é se
convergem?
Humm... há arte sem fé. E há muita fé
que não reconhece a arte. Nem todo produto
de um artista crente, contudo. necessita ser
acerca de doutrina. Simplesmente sendo
criterioso em sua obra, você pode adaptar a
ela o seu senso artístico e habilidade. E além
disto, fé em Deus e em Sua criatividade
significa que o próprio artista deve ser um
inovador. não um plagiador.
• Quais têm sido as coisas mais
importantes em .'iua vida de artista cristão?
Além de pedras esculpidas ou de uma
figura em bronze, qual serd o seu legado?
Espero que haja um senso de bondade
acerca de minha obra - a fonna adequada ao
seu contexto. E então desejo que aqueles para
quem fiz tal trabalho o aceitem e desfrutemno.
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N~IDlento: N'8'séeu'em 15 de agc;>sto
de '1928;· filho deWpUam. Robert,
Collins,: funcionário bancário 'e sua
espo~ Edltt4'enlBeddinglÓII,
Suriey, Iilglatérta~'
Edúcação: Wimbledón College,of M
seguido por um perí040 de três anos
rio Royal College ofArt (Londres).
Graduou';seem 1951.
Serviço MlUtar: Serviu em tempo de
paz ao Exército BritâniCo, de 19461948.
Igreja: Cresceu como um cristão
anglicano; tomou-se adventista do
sétimo dia em 1947. Seus fanúliares
foram membros da Igreja Aventista
de Croydon, Surrey, Inglaterra.
Família: Casou-se com Jeanne Fuegi
em 1954. Dois filhos: Marianne
(1 955)eMark (1964). Tendo ficado
viúvo, casou-se com AlOO Snow
(1993), e agora reside em Salinas,
Calüómia, E.U.A.
Filiações e honras: Eleito associado
(1958) e depois membro da Royal
Society of British Sculptors (1962).
Medalha de escultura Sir Otto Beitz
(1964). Doutorhonoi'ário em Fine
Arts, Andrews University (1988).
Membro: The International Sculpture
Center, Washington, D.C.; Golden
State Sculptor's Association.
Carreira Profissional:
Ensino:
Inglaterra: Hertfordshire College of Art
(1951-1958);
Berkshire College of Art (1951-1959)
Estados Unidos: Atlantic Union College
(1968-1971); Andrews University
(1971-1978); Loma Unda University
(1978-1989)
Trabalho Independente: (1989 até o
presente)
Apresentações em galerias através de
Zantman Art Galleries, Carmel e
Palm Desert, Califórnia, E.U.A.
Endereço do Artista: 17577 River Run
Road; Salinas, CA 93908-1413,
E.U.A.

Entrevista por
Dorothy Minchin-Comm
DortJthy Michú,·Comm (Ph.D.• UniversiJade
de A/berta) en.fmou conrJKJsiçiio criativa e literatura
irrgle.m na Jamaica, Canatlá e Fi!ipúra.'i,· de.'icle 1979
leciorfll na LA Sierra Urriver.v;ty, lia Califómia,
E. U.A. E/a jcí publicou (/(.'1. livros e tlumem.ws
artigos.
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