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® ASSOCIAÇÃO Chico Lisboa promove, <iia 22. no Museu 
<je Artes, do Rio Grande do Sul, um encontro com o pintor 

. O projeto desenvolveu-se a partir de 
idéia do jovem artista Edison Schróder. Todas as galerias 
profissionais de Porto Alegre, sem exceção, estão 
participando deste evento. Na ocasião, será apresentada 
uma exposição de arte sobre papel, com peças coletadas 
por nossos colecionadores. Esta parte do projeto está a 
cargo de Renato Rosa, que é membro associado da 
Chicoíberê executou nove desenhos e um deles foi o 
escolhido para ilustrar o affiche. Liana Timm, que é a 
presidente da entidade de classe convidou, entre outras 
pessoas, para integrarem o painel, Vera Chaves Barcellos 
e Marilene Pietá. Roberto Pimentel destinou duas salas 
para a exposição. Manoel Pedro Reis e Alécio Ughini 
entre os colecionadores que cedem trabalhos.
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Junto ao MARGS, a 

Feira da Gravura
Num pavilhão montado junto ao 

MARGS, a partir das 13h de hoje, aconte
ce a VI Feira da Gravura promovida pela 
Associação de Artes Plásticas Francisco 
Lisboa. Como complementação, às 20h, no 
auditório do Museu será realizado o 3o 
Encontro Convívio de Arte tendo como te
ma "A Gravura de Iberê Camargo" que 
terá a presença do artista e uma minire- 
trospectiva de seus trabalhos, realizados 
sobre papel.

O principal objetivo da Feira é levar 
arte a preços acessíveis ao público e um 
contato diário com os participantes. Cer
ca de 40 gravadores gaúchos, alunos pre
miados em salões e mostras de gravura, 
participam desta promoção que se esten
derá até o dia 29, das 13 as 19h, sendo que 
sábado e domingo, das lOh às 12h e das 
14h às 18h. Entre os participantes estão: 
Susana Sommer, Milton Wurdig, Silvia 
Cestari, Umbelina Barreto, Lacy Adami, 
Vera Grimberg, Maria Helena Salle e ou
tros. Nos dias 5 e 6 de novembro a Feira 
estará em Caxias do Sul.

Ainda participam na qualidade de con
vidados: Vera Chaves Barcellos, Danúbio 
Gonçalves. Anestor Tavares, Luis Barth e 
Ibere Camargo. Este último é tema de 
um painel que será desenvolvido hoje à 
noite, às 20h 30min com a participação de 
Mônica Arregui, Marilene Pieta, Icléia 
Cáttani. Maria Lucia Kern e Vera Chaves 
Barcellos. O encontro é aberto ao público 
interessado.

Mostra e painel sobre a obra em pape 
de Iberê, no MARGS
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Iberê Camargo — No Margs, 
das 10 às 17, de terça a do
mingo, até novembro, mini- 
retrospectiva da obra sobre 
papel desse artista gaúcho 
contemporâneo. A mostra 
está nas salas de Gravura e 
Desenho, apresentando di
versas fases de Iberê, duran
te várias décadas. A maioria 
dos trabalhos pertence a co- 
lecionadore&particulares.
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♦ ® HOJE à noite no Margs, 
Painel e Mostra Represen- 
tantiva da Obra Sobre Pa
pel de Iberê Camargo, com 
a presença do artista. Pa
ralelamente ao evento, ha
verá uma mostra que inclui 
trabalhos adquiridos por 
colecionadores de sua 
obra. A promoção é da Chi
co Lisboa.
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• ASSOCIAÇÃO Chico Lisboa promove, dia 22, no Museu 
de Artes do Rio Grande do Sul, um encontro com o pintor 
Iberê Camargo. O projeto desenvolveu-se a partir de 
idéia do jovem artista Edison Schróder. Todas as galerias 
profissionais de Porto Alegre, sem exceção, estão 
participando deste evento. Na ocasião, sera apresentada 
uma exposição de arte sobre papel, com peças coletadas 
por nossos colecionadores. Esta parte do projeto esta a 
cargo de Renato Rosa, que é membro associado da 
Chicoíberê executou nove desenhos e um deles foi o 
escolhido para ilustrar o affiche. Liana Timm, que e a 
presidente da entidade de classe convidou, entre outras 
pessoas, para integrarem o painel, Vera Chaves Barcellos 
e Marilene Pietá. Roberto Pimentel destinou duas salas 
para a exposição. Manoel Pedro Reis e Alécio Ughim 
entre os colecionadores que cedem trabalhos.
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Iberê falou 
a respeito
dos
seus trabalhos 
sobre papel

Maria Cecília Sperb, na assistência do painel

Trabalhos sobre papel
• Ao final, houve uma visita 

à mostra dos trabalhos de Iberê 
sobre papel reunidos nas duas 
salas do primeiro andar. Entre 
os trabalhos reunidos, um ex
cepcional guache de Renato Ro
sa, uma gravura do acervo de 
Cladis Aranha, com quem 
aprendi muito a respeito de arte 
e bom gosto no início do jornalis
mo (quase duas décadas dividi
das entre assuntos relacionados 
a arte e sociedade), e ainda ou
tros trabalhos de colecionadores 
gaúchos.

da noite, pois o Museu tinha uma 
ocasião de vivência de arte.• Considerado pelos que fi

zeram parte da assistência um 
dos bons momentos de Iberê Ca
margo, sua participação no pai
nel a respeito de seus trabalhos 
sobre papel. Na ocasião ele con
tou a respeito de suas técnicas e 
experiências. Os que ouviam ti
veram oportunidade de pergun
tar, ao final da explanação do 
artista. Entre os presentes na 
sala do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, anotei Maria 
Cecília Zimermann Sperb, Vera 
Chaves Barcellos, Tina Presser. 
Renato Rosa, um dos organiza
dores da ocasião, Edison 
Schroeder, e ainda muitos ou
tros.

Com ele conversei a respeito da 
cotação atual dos trabalhos de 
Allen Jones. Uma tela quase nas 
mesmas dimensões da que está 
lá no Museu (provavelmente o 
único no Brasil a contar com um 
trabalho do mestre inglês da ar
te pop) foi vendida recentemente 
em Londres por 18 mil dólares 
num leilão realizado pela Chris- 
tie’s. Inclusive, a data do quadro 
negociado confere com a que vo
cês poderão ver em breve em 
exposição no Museu.

#

• Roberto Pimentel tam
bém satisfeito com o resultado
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Iberê Camargo em exposição no MARGS
Um dos artistas gaúchos contemporâneos mais importan

tes, Iberê Camargo, está tendo sua obra sobre papel reavaliada 
através de uma mini-retrospectiva montada nas salas de 
Gravura e Desenho do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O 
conjunto é representativo de diversas fases da carreira deste 
artista que depois de viver muito tempo no Rio de Janeiro está 
novamente em Porto Alegre. Sâo gravuras de várias décadas e 
desenhos (inclusive alguns retratos), que vão do figurativo ao 
abstrato. A mostra foi organizada pelo "marchand” Renato 
Rosa que conseguiu a maioria dos trabalhos junto a coleções 
particulares. Cedendo estas obras para esta promoção didá
tico/cultural, os colecionadores colaboram com este projeto do 
MARGS cujo objetivo é destacar obra do mestre Iberê. São 
aproximadamente 30 trabalhos que ficarão em exposição até 
novembro, podendo ser vistos pelo público, de terça a domingo, 
das lOh às 17h.


