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tendências
As mostras 
fotográficas 

são atrações 
interessantes 

que merecem 
ser conferidas 

na agenda 
cultural de Porto 

Alegre no fim 
de ano.

a próxima quinta-feira, dia 16, às :
19h, o Museu de Artes do Rio Gran- ' v - 
de do Sul/Ado Malagoli abre a expo- 
sição de fotografias de Luiz Eduardo KE 

_ Robinson Achutü nas Salas Negras.
Ãs fotos, que retratam o artista Iberê Camar
go trabalhando em seu ateliê, estão reunidas 

livro que também será lançado no 
mesmo dia. No próximo dia 21. Achutü parti
cipará também de um encontro com o público 

auditório do Margs. Esta palestra tem en
trada franca.

A nova exposição do Margs foi organizada 
por Cézar Prestes e apresenta cerca de^ 20 
imagens realizadas pelo fotógrafo no ateliê de 
Iberê Camargo entre os anos de 1993 e 1994.
A série completa, por sua vez, está registrada 
no livro intitulado “Iberê Camargo por Achut- 
ti”, que reúne um total de 90 fotografias com 
frases de Iberê e ainda depoimentos de vários 
amigos do artista. Nas 120 páginas da publi
cação há também reproduções das obras de 
Iberê Camargo, considerações de Paulo Ama
ral, diretor do Margs, e de Círio Simon, diretor 
do Instituto de Artes da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. A apresentação da obra 
é assinada por Ferreira Gullar e a produção 
do livro marca o início da participação da em
presa Innova S/A em projetos culturais.

Achutti trabalha com fotografia desde 
1975. Iniciou sua carreira como repórter foto
gráfico da extinta Cooperativa de Jornalistas 
de Porto Alegre. Trabalhou na sucursal do 
Jornal do Brasil e da revista IstoE, ambas em

Porto Alegre.
Ele é profes
sor de fotogra
fia na Ufrgs.

em um

Margs exibirá mostra 

de fotos que retratam 

Iberê Camargo

no
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LUIZ EDUARDO ACHUTTI, DIVULGAÇAO/ZH

Tyf esta quinta, o Margs vai abrigar um evento da empresa Innova. A belíssima edição de 120 
11 legal: nas Salas Negras do museu, estarão páginas tem capa dura e contém 90 fotos, além 
expostas 20 imagens como esta, feitas pelo fotó- de depoimentos da viúva de Iberê, Maria Ca- 
grafo Luiz Eduardo Achutti no ateliê de Iberê margo, e de amigos do pintor, como o jornalista 
Camargo. A mostra tem curadoria de Cézar e escritor Flávio Tavares e o artista plástico 
Prestes e reúne os registros que Achutti fez de Carlos Vergara.
Iberê entre 1993 e 1994, últimos anos de vida do 
pintor gaúcho.

A exposição na verdade marca o lançamento pelos geniais pensamentos do Iberê, tipo “Arte, 
do livro Iberê Camargo por Achutti, volume para mim, foi sempre uma obsessão. Nunca to- 
prometido pelo fotógrafo ao artista em 1993 que quei a vida com a ponta dos dedos. Tudo o que 
só agora chegou ao prelo, graças ao patrocínio fiz, fiz sempre com paixão

A apresentação é do poeta e crítico de arte 
Ferreira Gullar - e o livro é ilustrado também
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s Sa/as Negras do Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul Ado Malagoli servirão de cenário pa
ra o lançamento do livro “Iberê Camargo por 
Achuttr, amanhã à noite. O trabalho reúne cer

ca de 90 cliques do fotógrafo Luiz Eduardo fíobin- 
son Achutti. As fotos retratam Iberê trabalhando em 
seu ateliê. A apresentação é do poeta Ferreira Gul- 
lar. Na ocasião, o fotógrafo também inaugura uma 
exposição com algumas fotos que estão no livro.
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Iberê Camargo em livro
, Hoje à noite, às 19h, o Margs abre a exposição de fo

tografias de Luiz Eduardo Robinson Achutti, nas Salas Negras. 
As fotos, que retratam o artista Iberê Camargo trabalhando em 
seu ateliê, estão reunidas no livro “Iberê Camargo por Achutti”, 
que também será lançado hoje, onde estão publicadas 90 fo
tografias com frases de Iberê e depoimentos de seus amigos. 
Nas 120 páginas, há também reproduções das obras de Iberê. 
A apresentação do livro é feita pelo poeta Ferreira Gullar. “Ibe
rê Camargo por Achuttr, de Luiz Eduardo Robinson 
Achutti, (edição bilíngüe português-inglês), Tomo 
Editorial. Preço sugerido: R$ 80
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A partir de hoje à noite as Salas 
Negras do Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul recebem a exposição 
fotográfica Iberê Camargo por 

Achutti, com curadoria de Cezar 
Prestes. Na ocasião também aconte

ce o lançamento do Livro com o 
registro do mestre pelo fotógrafo. 

Na próxima terça-feira, dia 21, 
uma conversa com o público’ 

auditório do Margs. A visitação à 
mostra pode ser feita até o dia 9 de

janeiro.
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Retratos de
um pintor

agosto de toriedade do projeto fotográfi
co. “Para mim, mais do que um 
testemunho pessoal, o livro é 

resgate da figura do artis- 
como ele era e

da sua morte emUm pintor em meio ao pro-
cesso criativo. Um artista no 1994, o pintor permitiu que 
seu ateliê, entre telas, tintas, Achutti o fotografasse no ate; 
léDis pincéis, modelos. Assim liê. “Sempre considerei o Ibere

SllIglilÈiÉl
ça o livro homônimo, resulta- gráfica sobre o seu cotidiano , 
do de um ano de visitas regu- justifica o fotogralo. 
lares ao ateliê do artista. “Só Durante um ano, entre o

um

Flávio Tavares.
Com imagens em preto & 

acho que é um estilo 
combina bem com o espíri-

branco õ
'(>início de 1993 e de 1994, re- que

agora, dez anos depois da sua

vro com estas fotografias , con- mas um dia disse algo que nun- te para conviuauub.
saiu da cabeça: Achutti, pública começa amanha o

estende até 9 de janeiro, sem- g
O li- =

Ccrta Achutti. e se
gens7o"mtemai2sdr90; seu trabalho é bom, pena que

ria de Iberê Camargo. Já do- tando que o pintor se
doença e à conseqüente transi- Margs.

ca me
pre de terças a domingos, 
vro, patrocinado pela In

stará à venda na Loja do
nova

S.A.,ereferia à Iberê ganha homenagem em livro e mostra que serão lançados hoje
ente do câncer que foi a causa
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Mostras

Margs e Santander se consagram como espaços de arte e cultura
A Praça da Alfândega abriga dois espaços tou também um caleidoscópio da arte brasi- Iberê Camargo em seu ateliê, entre 1993 e

importantes para as artes visuais: o Margs leira em “Impressões” por meio de 350 xilogra- 1994. Com um público de 58 mil visitantes,
Ado Malagoli e o Santander Cultural. Durante vuras de gravadores como Lasar Segai, Lívio as tapeçarias do Petit Palais (foto à direita), do
o ano, os gaúchos tiveram a oportunidade de Abramo, Di Cavalcanti, Iberê Camargo, Fayga Museu de Belas-Artes de Paris, despediram-
conferir desde tapetes produzidos nos séculos Ostrower, Lygia Pape, Goeldi e Vasco Prado. E se da Capital no início de dezembro. Nelas, a
XV e XVIII até todas as múltiplas relações tec- a união de arte e tecnologia formou os ingre- partir da impressionante arte de tecer, foram
nológicas e digitais aliadas às criações e inter- dientes de “Hiperlrelações eletro/ / digitais", retratadas diversa cenas de caça, temas mito-

Cerca de 94 mil pessoas, que passaram no lo- lógicos, histórias de santos, exercícios eqües-
Para quem ainda não passou no Santan- cal, apreciaram e interagiram com um univer- tres e crianças. Entre as 24 exposições tempo-

der, não pode perder a oportunidade de confe- so de linguagens proporcionadas pelas tecno- rárias que passaram no museu são destaque
rir, até 31 de janeiro, a mostra fotográfica “01- logia em Vídeos, fotografias, games, poesia vi- a série “Juegos", do uruguaio Carlos Paéz Vi-
ho Vivo”, que exibe uma série do mestre Hen- suai, arte cinética, performances e cinema em laró, as esculturas de Rodin, as gravuras da
ri Cartier-Bresson e de outros fotógrafos euro- diferentes representações e instalações, 
peus, e também uma retrospectiva dos 50 
anos de arte fotográfica com material do acer- gras do Margs, estão 20 imagens de Luis que em 2004 o Margs completou 50 anos de
vo do MAM/SP. O Centro, este ano, apresen- Eduardo Achutti, revelando a intimidade de fundação com uma programação celebrativa.

ferências artísticas mais atuais.

famosa gráfica de II Bisonte, gráfica fundada 
Em cartaz, até 9 de janeiro, nas Salas Ne- em 1959, em Florença, Itália. Sem esquecer
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Fotografias de Iberê por Achutti no Margs
Até o dia 9 de janeiro, o público pode apreciar a exposição “Iberê Ca

margo por Achutti”, do fotógrafo Luiz Eduardo Robinson Achutti, nas Sa
las Negras do Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Praça da 
Alfândega, s/nQ). Organizada por Cézar Prestes, a mostra reúne cerca de 
20 imagens que retratam o cotidiano de Iberê Camargo em seu ateliê entre 
1993 e 1994. A série completa das fotografias está reunida em livro com 90 
fotografias, onde também se encontra frases e depoimentos de Iberê e de 
seus amigos. A visitação pode ser realizada de terças a domingos, das lOh 
às 19h. A entrada é gratuita. Achutti nasceu em Porto Alegre, em 1959. E 
formado em Ciências Sociais e mestre em Antropologia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Obteve o título de doutor em Etnologia pela 
Universidade de Paris em 2002. Achutti trabalha com Fotografia desde 
1975. Iniciou como repórter fotográfico, tendo trabalhado em diversos jor- 

Achutti retrata Iberê Camargo em seu ateliê nais, e hoje é professor no Instituto de Artes da Ufrgs.


