MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA
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Revelações sobre Iberê Camargo
76erê Camargo - Uma Perspectiva Documental, que abre
na próxima terça-feira no Museu de Arte do Rio Grande do
Sul Ado Malagoli (Margs), reúne escritos que revelam a
entrega do artista plástico rio-grandense à pintura e à gra
vura. A inauguração celebra um acervo de seis mil docu
mentos, que o autor dos Carretéis deixou sob a guarda do
Margs, em 1984, agora cedido à Fundação Iberê Camargo.
Sob curadoria da professora Mônica Zielinsky, a mostra tem
preciosidades dispostas em quatro módulos: Iberê e a Arte;
Iberê e o Meio Artístico; Iberê e os Materiais; e Iberê e
Permanência. Há desde cartas enviadas para outros artis
tas plásticos, até convites, recortes de jornal, catálogos, te
legramas e cartões-postais.
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A note na agenda: no dia 10 de
agosto, será aberta no Margs, na
Sala Oscar Boeira, a exposição Iberê
- Uma Perspectiva Documental. Divi
dida em quatro módulos - Iberê e a
Arte, Iberê e o Meio Artístico, Iberê e
os Materiais e Iberê e Permanência -,
a mostra exibirá cerca de 80 documen
tos deixados sob a guarda do museu
em 1984 por Iberê Camargo. Você
poderá ver de perto cartas trocadas
pelo pintor gaúcho com amigos como
os artistas plásticos Guignard, Porti
nari e Ado Malagoli e com o poeta
Carlos Nejar, além de recortes dejor
nais da época em que Iberê brigava
firme pela isenção de impostos nas tin
tas importadas.
A exposição tem curadoria de Mônica Zielinsky, coordenadora do projeto
de catalogação da obra de Iberê e pro
fessora do Pós-Graduação do Institu
to de Artes da UFRGS, segue até 5
de setembro - marcando os 10 anos da
morte do artista e celebrando o retor
no do acervo de quase 6 mil itens para
a sede da Fundação Iberê Camargo.
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Iberê em nova perspectiva
Hoje à noite, no Margs, vem a público pela primeira vez uma série de documentos do artista gaúcho
z
EDUARDO VERAS

Dez anos atrás, o Brasil perdia um de seus
maiores artistas. Iberê Camargo, gaúcho de Res
tinga Seca, morreu em 10 de agosto de 1994, aos
79 anos, vítima de câncer.
Exposição que será inaugurada hoje à noite, na
Sala Oscar Boeira, no segundo andar do Margs,
em Porto Alegre, evoca aquela data e enfatiza a
atuação social e política do artista.

A

mostra reúne cinco guaches, três gravu
ras e quase 80 documentos, entre cartas,
telegramas, certificados, fotografias, ca
tálogos e recortes de jornal. Os docu
mentos fazem parte de um lote de aproximadamen
te 6 mil itens, doados pelo próprio Iberê ao acervo
do Margs, em agosto de 1984. Passados 20 anos, o
museu está repassando esse material à Fundação
Iberê Camargo.
Constam do lote, nunca antes exibido, raridades
como um cartão de novembro de 1977 em que o
poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade se
mostra grato pelo envio de um presente (“Há quanto
tempo lhe devo um agradecimento! Mas nem por
ser atrasado ele é menos afetuoso”), ou o telegrama
em que o então candidato Juscelino Kubitschek, em
1955, comemora a adesão de Iberê à sua campanha
(“Profundamente desvanecido, agradeço prezado
amigo seu telegrama de solidariedade minha candi
datura presidente da República”).
Também figura na exposição do Margs a carta
que Iberê e a amiga Anna Letycia, pintora e grava
dora paulista, enviaram ao empresário Roberto Ma
rinho em novembro de 1975. Pediam que cotações
como “bom” e “ruim” não fossem aplicadas a obras
de arte nas resenhas do jornal O Globo. Ar
gumentavam: “Os conceitos estéticos em to
dos os períodos históricos férteis são, quase
sempre, conflitantes. A eleição de um único
ponto de vista para a aferição da diversificada
produção artística nacional é, por conseguinte,
' extremamente perigosa como elemento cultural,
e injusta como prática social”. Marinho com
preendeu. Ao lado das cartas dos artistas, a expo
sição apresenta o telegrama em que ele concorda
em suspender as cotações no jornal.
Documentos como esse, ou como o telegrama
de Juscelino, ou como uma dezena de outros sobre
a cruzada de Iberê contra a taxação de tintas impor
tadas dão a entender que o pintor gaúcho não era
um sujeito isolado do mundo, como ele gostava de
dizer em suas entrevistas.
- Isso se desmancha - destaca a curadora da ex
posição, Mônica Zielinsky. - Ele era um grande articulador. Tinha uma relação muito afetuosa e ao
mesmo tempo firme com todo o meio artístico. Era
político no sentido mesmo de ser político.
Professora no Instituto de Artes da UFRGS, tam
bém responsável pela catalogação do legado de
Iberê, Mônica dividiu o conjunto em quatro módu
los: Iberê e a Arte, Iberê e o Meio Artístico, Iberê e
os Materiais e Iberê e a Permanência.
Havia em Iberê um desejo de permanência,
uma luta constante contra os limites da vida - sublinha a «•-curadora.
•
eduardo. veras@zerohora. com. br

Em exposição: gravura de Iberê Camargo (acima),
o cartão do poeta Carlos Drummond de Andrade (ao lado)
e o telegrama do então candidato à Presidência da República
Juscelino Kubitschek de Oliveira (abaixo)
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Leia mais sobre Iberê Camargo na página central
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0 QUE: Iberê Camargo - Uma Perspectiva Docu
mental exposição de guaches, gravuras e docu
mentos do artista
QUANDO: de amanhã a 5 de setembro, de terças
a domingos, das lOh às 19h. Abertura, hoje, às
19h30min
ONDE: na Sala Oscar Boeira, no Margs (Praça da
Alfândega, s/n°), fone (51) 3227-2311
QUANTO: entrada franca

I, !i

- <■ «.

HBUaid

■'N

Jornal:

Data:.....j£_../
Página r.j^é......
Assunto:

o f ■ >•&
..dl§L-AA<?A

Iberê além dapintura
Iberê Camargo - Uma Perspectiva
Documental entra em cartaz na Sala
Oscar Boeira do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da
Alfândega, s/n°) hoje, com inauguração
às 19h30min. A mostra reúne, nos módulos Iberê e a Arte, Iberê e o Meio Artístico, Iberê e os Materiais e Iberê e
Permanência, cartas, convites, recortes
de jornal, catálogos, telegramas e cartões-postais pertencentes ao artista
plástico gaúcho, que morreu há dez
an.os. Há correspondências que Iberê
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0 escultor Carlos
Tenius e o
colecionador
Justo Werlang
(acima)
confraternizam na
abertura da
exposição de
documentos de
Iberê Camargo no
Margs. Jorge
Johannpeter (D),
presidente da
fundação que leva
o nome do pintor,
também estava lá

manteve com Guignard, Portinari, Carlos Nejar, Ado Malagoli e com o Museu
Gughenheim entre o material, doado ao
Margs em 1984 pelo próprio autor dos
Carretéis. Com curadoria da crítica de
arte e professora da Ufrgs Mônica Zielinsky, o material segue aberto à visitação até 5 de setembro, de terças a
domingos, das lOh às 19h. O destino
deste acervo em exposição - que integra um volume maior, de quase seis mil
itens documentais - será o Museu Iberê Camargo.

