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• O Prefeito Guilherme Sócias 

Villela foi o convidado de hon
ra do almoço oferecido pela Ur- 
banizadora Humaitá, que aconte
ceu no Hotel PI aza São Rafael, 
quando os anfitriões foram Ale
xandre Musse e João Batista 
Brutta. Antes houve uma visita 
às obras do Parque Empresarial 
Humaitá.

sa de espetáculos e um dos mais 
procurados do Brasil.

• José Antônio Daudt e Renato 
Pereira começam a excursionar 

com “13”, a peça de Sérgio Jo- 
ckyman que, em São Paulo, se
rá interpretada por Paulo Gou
lart. A primeira apresentação fo
ra de Porto Alegre será, hoje, no 
Salão de Festas do Clube Juve
nil, de Caxias do Sul, numa pro
moção do Departamento Cultu-

• A excelente Alice Brueggc- 
mann, um dos nomes mais co

tados no nosso mercado de arte, 
é a próxima artista a expor na 
Galeria de Arte do Centro Co
mercial de Porto Alegre, nos pri 
meiros dias de agosto.

ml.

• “Caderno de Desenho” é como 
se intitula a exposição de Ibe- 

rê Camargo, que tem “vernissa- 
ge” marcado para o dia 24, no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul.• Na Galeria Delphus uma boa 

coletiva de gravuras, onde a- 
parecem os nomes de Aldemir 
Martins, Darei Valença Lins, E- 
duardo Iglésias, Guilherme de 
Faria. José Luiz Mayer (o único 
gaúcho do grupo) e Marília Ro
drigues.

• É J. C. Paixão Côrtes quem 
assina o conyilte para a inau

guração do auditório da entida
de da Ordem dos Músicos do 
Brasil, quando serão apresenta
dos os vencedores da V Vindima 
da Canção Popular, que foi rea
lizada em Flores da Cunha. Lo
cal: Vasco Alves, 235. Às 20 ho
ras do dia 24.

• Sonia de Lorenzi e Sonia Ma
ria de Oliveira Kramer es

tão enviando os convites pa
ra o lançamento da coleção de 
primavera/verão da Walp. que a- 
conteee quinta-feira, às 16 horas 
no Salão de Chá Forno e Fogão, 
no Centro Comercial de Porto 
Alegre.

• Clóvis Do Couto e Silva faz 
hoje conferência na Jornada 

Luso-Brasileira de Direito Civil 
e depois, ele e Stellinha, estarão 
recepcionando um pequeno gru
po no seu apart<amento, home
nageando a Marcelo Caetano, 
Ministro Moreira Alves e Pro
fessor Almeida CosSía,

• O Museu de Porto Alegre es
tá com a Exposição do Grupo 

Pesquisa, onde aparecem dese
nhos e pinturas de Solano Fi- 
nardi, Hilda Hober Harres, Niú- 
ra Amt Femandez. Manuel Di- 
narte Tubino, Danilo Braga e 
Luiz Carlos Weber.

• Saul Livi retomando de três 
feiras de Ótica, todas na Eu

ropa, pois se realizaram na Itá
lia, França e Alemanha, natu
ralmente que para saber as no
vidades da sua Joalheria e óti
ca Precisão. Ele conta que os ó- 
óculos assinados 
Fath, Cardin e Balenciaga se
guem no alto do sucesso e que as 
armações estão cada vez mais le
ves.

lí-

• Lauro Guimareãs, o Secretário 
de Cultura, Desporto e Turis

mo, na companhia de Nilton 
Chemale visitou o Teatro Leo- 
poldina, sendo recebido pela di
reção do teatro. Certamente que 
o LeopoUlina é uma grande ca-

por Jacques
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MUSEU DE ARTE ABRE AMANHÃ 

INDIVIDUAL DE IBERÊ CAMARGO
f(A, <23>717^O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul inaugura 
de Tberê Camargo intitulada 
amanhã, às 19h, a exposição 
Caderno de Desenho. Iberê, 
artista gaúcho de renome,
iniciou seus estudos de pintura 
na Escola de Artes e Ofícios
de Santa Maria, anexando ao 
seu currículo o curso de
técnico em Arquitetura no
Instituto de Artes de 
Porto Alegre.
Em 1942 Iberê foi para o 
Rio de Janeiro, como 
bolsista do governo do Eístado 
do Rio Grande do Sul.
O prêmio de viagem ao 
exterior, que recebeu no Salão 
Nacional de Belas Artes em 
1947, permitiu-lhe aperfeiçoar- 
se na Europa oom De Chirico, 
André Lhote, Antonio 
Aohille, e Leome Rosa.
Quando retomou ao Brasil, 
passou a lecionar no Instituto 
de Belas Artes do Rio 
de Janeiro, onde fixou 
residência.
Em seu vasto currículo Iberê 
Camargo possui diversas 
premiações e participações em 
bienais e salões no Brasil e no 
exterior, tendo realizado 
também coletivas no País, 
na América Latina e na 
Europa. Trabalho da mostra Caderno de Desenho, de Iberê
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“Caderno de desenho” de Iberê 

Camargo, a partir de hoje no MARGS
O Museu de Arte do 

Rio Grande do 
inaugura às 19 h de ho
je a exposição de Iberê 
Camargo intitulada 
“Caderno de Dese
nho”. Visitação das 10 
sis 17 horas de terças a 
domingos, até o clia 23.

Iberc, artista gaúcho 
de renome, iniciou seus 
estudos de pintura na 
Escola de Artes c 
Ofícios de Santa Maria, 
anexando ao seu cu
rrículo o curso de Téc
nico em Arquitetura no 
Instituto de Artes de 
Porto Alegre. Em 42 
partiu para o Rio de 
janeiro como bolsista 
do governo do Rio 
Grande do Sul. A partir 
disto Iberê se lançou no 
mundo da arte. Re
cebeu como pintor em 
1947 o prêmio de 
viagem ao estrangeiro, 
concedido pela Divisão 
Moderna do Salão 
Nacional de Belas Ar
tes, aperfeiçoando-se na 
Europa com De Chirico 
André Lhote, Antonio 
Achille, e Leone Rosa. 
Em seu retorno ao 
Brasil começa a lecionar 
no Instituto de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, 
onde fixa residência.

Em seu vasto cur
rículo Iberê Camargo

Sul

Obras de Iberê, em ex
posição

18h30min de amanhã 
da retrospectiva fo
tográfica de Sioma 

exterior, Breitmman. A
posição, que será uma 
homenagem a Rosa 
Breitman, companheira 
de Sioma por mais de 
cinquenta anos, reúne 
uma lista de vinte e três 
fotos de pessoas de des
taque, encontrando-se 
entre eles a figura de 
Érico Veríssimo, Ar- 
chimedes Fortini, 
Rubem Berta, Heitor 
Villa-Lobos e Dr. Raul 
Pilla.

possui diversas pre- 
miações e participações 
em bienais e salões no 
Brasil c no 
tendo realizado também 
coletivas no País, na 
América Latina e na 
Europa.

ex-

FOTOS DE SIOMA 
BREITMAN

No mesmo período 
em que estará em ex
posição o “Caderno de 
Desenho” de Iberê 
Camargo está prevista a 
inauguração às
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CORREIO DO POVO

Duas exposições comecam 

lioje: Iheré e Pelotas
A RG Galeria de Arte Esta é a segunda iniciativa 

inaugura hoje. a partir das 21 desta galeria, que anteriormen- 
ihoras, a exposição coletiva 
que reúne obras de seu acer
vo e mais os trabalhos reali
zados durante a promoção Pe
lotas: A tradição rediviva, o- 
corrida em junho último, na 
Princesa do Sul. A exposição 
abriga trabalhos de 46 artis
tas. dentre os quais Ado Ma- 
lagoli, Magliani, Eduardo Cruz,
Henrique Fuhro, Joaquim da 
Fonseca, Péricles Gomide, Vi
torio Ghéno, Plínio Bernhardt,
Romanita Martins, Waldeny 
Elias, Glauco Pinto de Morais,
Wagner Dotto, Danúbio Gon
çalves e outras.

te promovera programação se
melhante, envolvendo Rio Par
do, sob a denominação de 
“Rio Pardo: até quando?’’. A 
exposição ficará aberta à visi
tação pública até o dia 5 de 
agosto, sempre no horário das 
15 às 20 horas, na avenida 
Osvaldo Aranha, 688.

IBERÉ CAMARCO 
Também o Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul inaugu
ra exposição individual! hoje, 
constante da obra de Iberê Ca
margo, sob a denominação ge
ral de “Caderno de Desenho”. 
O MARGS continua desenvol
vendo, desta forma, sua pro
gramação anteriormente previs
ta. e a exposição que durará 
até o dia 26 de agosto, poderá 
ser visitada diariamente, salvo 
às segundas-feiras, na sua se
de, n,a Praça Barão do Rio 
Branco, das 9 às 17 horas.

Além de óleos, aquarelas e 
desenhos, a mostra inclui es
culturas, gravuras, cerâmica e 
múltiplos. Ao todo, trata-se de 
um conjunto de cinquenta pe
ças variadas, desde os que re
tratam os prédios da cidade, 
até os' que focalizam outras 
obras daquela região.

gjsrft&srsszísr 
SftSSfilíSfSSB
seguiu para o Rio de Janeiro, 
i»45 formou com outros artistas n grupo Guignard. Em 1947 nE££ n

SSSsSSSí
bienais e salões no Brasil e exterior.

onde em
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A RG-Galeria de Arte (Osvaldo 
Aranha 688) Inaugura esta semana a 
mostra de trabalhos feitos em Pelotas, 
no mês passado, por ocasião da 
exposição Pelotas: A Tradição 
Revivida, que teve como objetivo o 
alerta à destruição do patrimônio 
histórico do Estado. Por isto diversos 
artistas como Clara Pechansky, 
Nathanlel Guimarães, Paulo Amaral e 
Hilda Mattos estiveram naquela 
cidade retratando seus prédios 
históricos. E são estes os trabalhos 
que agora estão em exposição. Além 
deles a galeria mostra também seu 
acervo do qual fazem parte Ado 
Malagoll, Magllani, Fuhro, Gheno, 
Romanita Martins e Denúblo 
Gonçalves.

Iberê Camargo
☆ ★ ☆Mostras 

de Iberê 

e Sioma 

MARGS

Inaugura hoje dia 24 a mostra 
retrospectiva de Iberê Camargo: 
Caderno de Desenho, no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul-MARGS 
(Praça Barão do Rio Branco). Iberê 
nasceu em Restinga Seca, em 1914. 
Depois de estudos em Arquitetura nq 
Instituto de Artes de Porto Alegre 
seguiu para o Rio de Janeiro, onde em 
1945 formou com outros artistas o 
grupo Gulgnard. Em 1947 recebeu o 
prêmio de viagem ao estrangeiro pelo 
Salão Nacional de Belas Artes, 
seguindo para a Europa, onde estudou 
com De Chlrico, André Lhote, Antonio 
Achllle, Leone Rosa e Carlos Petrucci. 
Voltou ao Brasil em 1953 e passou a 
lecionar no Instituto de Belas Artes do 
Rio de Janeiro. Iberê possui mais de 
dez premlações e participações em 
bienais e salões no Brasil e exterior.

110
Inaugura na próxima terça- 

feira, no Museu de Artes do 
Estado1, a exposição “Caderno 
die Desenhios”, de Iberê Ca
margo. Artista gaúcho de re- 

nacional, Iberê Iniciou 
seus estudos de pintura na 
Escola de Artes e Ofícios de 
Santa Maria, anexando ac 
currículo o curso de técnico 

arquitetura no Instituto 
de Artes aqui de Porto Alegre. | 

No mesmo período, com a- 
bertura prevista para quinta- 
feira, o MARGS estará pro
movendo também uma retros
pectiva fotográfica de Sioma 
Breitman. A exposição, dedi
cada a Bosa Breitman, reúne 
23 fotos de pessoas de desta
que em nosso estado, como 
Erico Veríssimo, Archimedes 
Dortini, Rubem Bería, Raul 
Pilla e também nomes nacio
nais, como Villa-Lobos.

As duas exposições ficarão 
abertas na sede do Museu até 
o final de agosto, ecm visita
ção pública entre 10 e W ho-

nome

em

☆ ★ ☆

Também no Margs, amanhã lnlcla 
outra individual, esta de fotografias de 
Sioma Breitman. Outra retrospectiva 
que reúne 23 fotografias de pessoas 
famosas, motivos campestres e cenas 
no interior do Estado. As duas 
exposições permanecerão no Margs 
até o final de agosto de terça a 
domingo das lOh às 17h. .. SS1

ras.
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"Por momentos, sou dono de poderes mágicos: a matéria obebedece ao gesto", diz Iberê sobre a hora em que cria.

Museu de Arte inaugura ^? 

mostra de Iberê Camargo
— Uma retrospectiva do gaúcho Iberê 
Camargo, radicado há vários anos no 
Rio de Janeiro, será inaugurado hoje, 
às 19h, no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul. (Praça Barão do Rio Branco).
A mostra, intitulada Caderno de 
Desenho, permanecerá em exposição até 
o dia 27 de agosto. Visitação das lOh às 
I7h, de segunda a sexta.

Natural de Restinga Seca, onde nasceu 
a 18 de novembro de 1914, Ibei’ê 
Camargo iniciou seus estudos na Escola 
de Artes e Ofícios de Santa Maria, 
cursando, posteriormente, Arquitetura no 
instituto de Artes de Porto Alegre. Em 
1942, seguiu para o Rio de Janeiro, como 
bolsista do governo do Estado do Rio 
Grande do Sul. criando, em 1945, junto 
com outros artistas o Grupo Guignard. 
Oam a conquista do prêmio de viagem ao 
exterior da Divisão Moderna do Salão 
Nacional de Belas Artes, em 1947, foi 
estudar na Europa, onde se aperfeiçoou 
com De Chirico, Andre LOthc, Antonio 
Achille. Leone Rosa (pintura) e Carlos 
Petrucci (gravura). De Roma, Iberê 
voltou ao Brasil em 19^3, passando a 
lecionar no Instituto de Belas Artes , 
do Rio de Janeiro.
COMBATENTE
A última exposição de Iberê Camargo 
foi realizada em junho, no Rio, na

Galeria Ipanema, quando o crítico 
Frederico Moraes falou de uma ‘ luta 
intérmina” do artista: “cada vez mais, 
a pintura de Iberê está se tornando 
“figurativa”, eu diria mesmo que suas 
telas mais recentes são como auto-retratos. 
Invertendo o percurso tradicional, que 
abstratiza a figura, Iberê chega à figura 
vindo da abstração, porém, sem qualquer
caráter descritivo “(...) “0 rosto do .......
combatente está cada vez mais nítido e 
presente. Vem de regiões profundas do 
quadro e surge espantado entre o 
que resta dos velhos carretéis postos 
a circular com energia, surge 
obliquamente, entre triângulos, losangos, 
retângulos que por ora ainda conseguem 
se movimentar, mas que parecem cada vez 
mais presos, atavicamenle à superfície, 

como moscas grudadas num 
papel-armadilha, fantasmais".
MÁGICO
Concordando, de certa forma, com 
a idéia de luta intrínseca na pintura de 
Iberê Camargo, o crítico Roberto Pontual 
diz que toda a pintura mais recente do 
artista “é feita de camadas ou sulcos de 
tinta arduamente trabalhados a espátula, 
como se as formas interiores da luz e 
da treva ali se debatessem, por instantes 
domadas, nada mais desejando ser do 
que o puro registro do ato mesmo de 
pintar ou do ato de registrar-se,

diretamente, pintando”.
O próprio Iberê afirma que cria quando 
“exaltado”, esquece o “conhecimento 
acumulado, as experiências anteriores, a 
solução dos quadros já pintados”. Ele 
depõe: “nesse instante percebo o , 
invisível, fico dentro de uma grande 
esfera sem poder explicar como penetrei 
dentro dela, que não tem aberturas. 
Então, por momentos, sou dono de 
poderes mágicos: a matéria obedece 
ao gesto”.
REVOLUCIONÁRIO

Em abril deste ano, Tborê Camargo 
expôs em Paris, na Galeria Dobrey, quando 
o crítico Courthion escreveu no , 
catálogo que “começando pelo figurativo, 
Camargo abandonou a representação, 
fornecendo-nos o que se encontra no seu 
âmago”. “Sentimos o pintor ébrio de pasta 
colorida”, afirma Courthion, 
questionando se a obra do artista 
gaúcho seria um jogo. Ele mesmo 
responde: “não, antes o jato de uma 
expressão veemente, com traços de 
revoltas, listras, triângulos, afirmações, 
compartimentos de manchas. Virulenta, 
vulcânica, com oiima vertente de lava 
encantada, a pintura de Ibevê Camargo 
constitui a revolução imediata e 
unificada de um poeta visual, um 
poeta do gesto e da mão”.
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Um retrato sem retoques 

de Iberê Camargo
A mestra de desenhos. a- 

brangendo as últimas qua.ro 
décadas, de Iberê Camargo, no 
Margs. é sem dúvida uma des 
mais importantes da atual 
temporada, e permite ao pú
blico observar a evolução deste 
artista gaúcho que hoje des- 
fruta de renome internacional. 
São aproximadamente 50 dese
nhos e não estão à venta, pats 
formam a coleção que o Iberê 
destinou à sua esposa.

senti o salso-chorão deoruçado 
sobre a cerca, a velha laran
jeira íu ando o teto do zinco 
da chácara da vó ChiqJinha, 
no Itararé. Foi assim que vi e 
senti os vasilhames de mantei
ga amontoados na cozinha. As
sim colhi as impressões deste 
meu pequeno mundo, que já 
se desfez no tempo. Ainda hoje 
posso percorrê-lo na memória 
e o faço, agora, com saudade 
e cem a função do peregrino. 
Ali está o depósito da Viação 
Férrea sobre o cimo do talu
de de carvão queimado que a- 
meaça apagar a Cadena. rio 
sem susurros. Ali adormeciam 
as M.kadas, as Mallets e a 
lendária 5&1. envoltas no fumo 
e no sono das cousas.

Laurindo, a Otacília a Diolin- 
da e o polonês que ingeria ál
cool para aquecer a nudez nas 
noites de inverno fcjp que o 
pintor e modelo ti ibálhavam 
juntos, ao escasso cqior de urn 
braseiro.

Mais tarde deser terrei os 
carreteis do campo 'e batalha, 
onde p.imo Nande t eu traba
lhamos épocos camb ies de Pi- 
ra-Paus e Maragatos”. Então, 
os carretéis, carregados de re- 
miniscências do meu mundo de 
criança, tornaram-se míticos 
personagens de urna saga de 
fantasmagóricas visões. Trans
formaram-se na metamorfose 
da criação, em signos que são 
na obra atual, temas da vivên
cia de ontem e de hoje”.

E através deste depoimento 
simples e sincero se pode per
ceber a paixão do artista pelo 
trabalho que desenvolve há 
quase 40 anos. A exposição de 
Iberê ficará no Margs, com o 
patrocínio do Departamento de 
Cultuia, até o próximo dia 27, 
podendo ser visitada de terça a 
domingo, das 10 às 17 horas.

Nada melhor que o próprio 
artista para comentar signifi
cativa mostra, conforme texto 
que fez para o catálcgo: 
presente exposição — “Cader
no de Desenhos” — reúne um 
conjunto de trabalhos executa
dos entre 1Ô40, ano em que i- 
niciei minha caminhada, e 
1977. Ofereço a Porto Alegre 
o meu retrato sem retoques. A- 
qui estão espalmados os meus 
erros e os meus acertos, nas
cidos da emoção”.

Fixei o homem, a paisagem 
e as couias. Eu os fiz de luz 
e sombra. Foi assim que vi e

“A

J
Depois vieram as emoções 

dos quintais, dos pátios e das 
margens do Riacho de Porto 
Alegre. São as velhas casas 
tremulando no dorso das á- 
guas, são quintais ensolarados, 
são pátios que esconderam 
brinquedos de criança. Evoco 
modelos de outrora: o

Desenho de fase distinta de Iberê


