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DEBATO '• -V

“ RECO-RECO ” EM SÃO 

LEOPOLDO E NÔVO HAMBURGO
S m
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i ■ .1 m I ..Pascpa, inteiTompendo na Sexta-Feira Santa, 

mas não fazendo descanso na segunda-feira, dia 
12.

A peça “O Reco-Reco” poderá ser le
vada nas cidades de São Leopoldo e Nòvo Ham
burgo, logo após o encerramento da tempora
da pôrto-alégrense e antes de estrear em Flo
rianópolis, no magnífico Teatro Álvaro de Car
valho. A comédia britânica encenada pelo Tea
tro Cacilda Becker, seguirá posteriormente para 
Blumenau e Joinville.

A temporada em Pôrto Alegre, no Teatro 
Leopoldina, deverá'prosseguir até o domingo de
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Os espetáculos são diários, às 21 horas, e 
os ingressos custam 2.000 cruzeiros. Podem ser 
obtidos na Loja Xangri-Lá, à Rua dos Andra- 
das, esquina General Câmara. As vesperais, às 
16 horas, nos sábados e domingos, tem o pre
ço de 1.000 cruzeiros.
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Com proveitosas modificações bela frase, que lamentà velmenU tando que seja de alto interêsse 

na maneira de propor e conduzir em nossa civilização tem sido a- para um grande número de pes- 
o diálogo, mas ainda com escassa penas uma frase: “Amemos a li- soas, sobretudo do interior do Es- 
partieipação do público, teve lu- berdade do artista — disse Ibe- tado, que não puderam tomar 
gar no Museu de.Arte da Divisão rê — Ela é a nossa liberdade!”. parte no diálogo, fazemos aqui a 
de Cultura, altos do teatro São O objetivo maior de comunica- transcrição da bibliografia:
Pedro, o terceiro “Debate sôbre ção foi, contudo, atingido e é “Pequena História da Pintura 
Arte Contemporânea”, .realização por isso mesmo que estamosreclo- Moderna” — Herbert Read; “Ar
de crescente sucesso popular, mando a continuidade de realiza- te como experiência” — J. De- 
idealizada por Carlos Scarinci e ções semelhantes. " wey; “Natureza .e Abstração”, de
Iberê Camargo. - Neste terceiro debate foram u- Worringer; “Dialogue avec le vi-
Mais de duzentas pessoas se ccn- tilizadas duas reproduções, uma sible”, de René Huygue; “Estéti- 

centraram na sede do Museu de de Renoir, outra de Picasso, uma ca” — Benedeto Croce; “Do espi- 
Arte, mas, como dissemos acima, escultura de Francisco Stockinger, ritual na arte”, de Kandinski; 
sem maior intervenção no diálogo. um quadro de Regina Silveira e “Pintoras Modernos” — LionelI* 
Ouvimos seis perguntas, conta- desenhos do próprio Iberê, como Venturi; “Para compreender a 
das; ora, isso numa platéia ^e 200 ilustrações para aquilo que foi arte”, de Gioto .è Chagall; “Pin- 
pèssoas, parece-nos' uma percen- uma dissertação do pintor brasi- tores falam de sua arte” — An- 
tagem bastante baixa. As razões, leiro, pois só em contados ins- dre Lothe; e “Arte Abstrata” de 
parece-nos, provêm de certa ini- tantes ganhou foros de debate. Marcei Bidon, 
bição. E’ preciso encontrar uma Segunda-feira próxima, dia 12 
forma de quebrar esta barreira, do corrente, às 20,30. horas, no 
mas também.é peciso dar prosse- Clube de Cultura, na rua Ramiro 
guimento à série de debates, que Barcelos, 1853,. terá .lugar.' um 
são da míftov ütilidacíe como inl- “Debate sôbre Arte Moderna”, 
ciação a m^ui&jor çnteBÔMB€ntp promovido por aquela, entidade, 
da pintura moderna. -, O debate será conduzido por

O tema é fascinante e foi des- Carlos Scarinci, tendo sido diri- 
crito com muita propriedade no ';'r*gido também um convite a Ibe- 
documento lido pelo pintor Camargo, que. poderá estar
-Camargo. No seu'pequeno discur-* presente, se .ainda «stiver ém Pôr- 
bo, êlè coloca tôdas-as premissas to Alegre naquela data. 
básicas para um maior. entendí- BIBLIOTECA x "
mento da pintura moderna, ou Aq final do “Debate”, Iberê 
da escultura, anfim, das artes forneceu a lista de alguns livros
plásticas contemporâneas. Defen- que podem interessar àqueles que
dendo a liberdade do artista, en- desejam obter: uma compreensão
contra-a tônica da sua fala numa maior da ar té. moderna. Acredi-
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Iberc Camargo f Carlos Scarinci (foto) dirigiram o mais concorrido 
(mais de 200 pessoas) de todos os debates sôbre arte moderna no 

Museu da Divisão de Cultura. Esses debates devem prosseguir.Tt*
"." .i-
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oue Sfa^TI.X^ DO, PURS9 IfiERÊ CAMARGO,— De mana Luua Kivaido, é a tela acima 
dos duíante^ rnrsn «fem >naDSurada no Museu de Arte. Trata-se dos trabalhos realiza-
Twttn S \ - *■ ptíltur& «^envolvido sob a, orientação de Iberê Camargo, nos fundos do

Sao Pedro. A iniciativa da Dmsao de Cultura teve forte ressonância e reuniu elevado núme
ro de artistas. A mostra funcionará por quinze dias



8/4/Í5T CORREIO DO POVO

IBERÊ CAMARGO OFERECE

Uma Chave Para Abrir 

Mundo Mágico do Quadro
o

Um público bem mais numeroso, ainda, do que o presente tiu a musicalidade da pin-
às duas primeiras tentativas de debate, compareceu têrça-feira tura. 'Direi que o pü*
última ao Museu de Arte do Estado, nos altos do Teatro São blico está na mesma atitií-
Pedro, e, durante mais de duas horas, acompanhou com profundo . de daqueles turistas da agên-
interêsse, a dissertação de Iberê Camargo, sôbre arte moderna, j cia Cook, que percorrem , a-
Naquela oportunidade era éiffifêrfadã a serie de debates organi- pressados o Louvre e que se
zados p.ela direção do Museu de Arte Moderna, sem dúvida al- detêm em grupos como jo-
guma iniciativa das mais interessantes e opotrunas já concretiza- gadores de Foot Bali Ameri-
das em nosso meio cultural, que, estamos certos, sera seguida por cano, diante da Mona Lisa, e
outras do mesmo estilo, sempre que se apresentarem oportunida- ouvem a arenga do guia, o-
des. O número crescente de pessoas que comparecram aos três i íhándo para êste e de costas 
encontros convocados por Ibère Camargo e Carlos Scarinci — di- * para o quadro. 
retor do Museu de Arte — evidencia a ânsia de conhecimento e — È a chave?
de atualização com as novas contentes estéticas existentes em Da breve caminhada que íi-
amplos setores de nossa coletividade, de modo particular entre a zemos na história da pintura,
mocidade universitária. Se desta vez, não foi possível concreti- e da análise dos elementos do'

anunciados debates, em virtude da natural timidez e inex- quadro, conclui-sè. que, para
periência dos interessados, a repetição da iniciativa só favorece- penetrar no mundo da arte,
rá a espontâneidade de futuros diálogos, que, quando colocados é preciso aprender a sua lin-
no nível das explanações de Iberê Camargo,_ só redundarão em guagem.
benefício de um mais amplo campo de_ visão frente aos mais Êste aprender em arte não 
diversos movimentos da arte contemporânea. significa destroçar o palhaci-

A'■reunião de têrça-feira última teve início com a leitura, pelo | nj10) nem significa tecnicismo,
autor — Iberê Camargo — das lúcidas considerações sôbre a ma- nã0 é trabalho de dissecação 
neira de nos colocarmos frente à pintura moderna. cirúrgica. Significa sim, an-

• tes, aprender a deixar-se arre-
“Senhores: , mundo conhecido, identifica- batar pelos ritmos, pelas cô-
No atelier do pintor André vel, transforma-se em formas res, pela invenção que enri-

Lhotc, grande professor e criadas, inventadas, novos se- quece o mundo da sensrbíli-
crítico de arte, estava escrito res. Mas tanto na composição dade. i ,
sôbre um quadro negro: “Eu do quadro figurativo como no Amemos a liberdade do 
estou cansado de repetir que abstrato, existem as mesmas tista porque ela é a nossa li
os velhos mestres jamais pen- exigências que se referem à berdade. A arte nos transmi*
saram em fazer uma mulher composição, aos ritmos e às te um sentimento de pleni-
nua, mas um quadro”. côres. O quadro é sempre u- tude. O convívio íntimo com

ohcprvacãn ensina aue ma exigência formal. a arte é o caminho que nos ,
„ fim dá íte não éTSpia da Constatada e sentida esta leva a ela. Amemos a íanta-
natureza Estafornecerão ar- equivalência, parece-me que sia que é privilégio do ho-
títa ns ’ elementos para a fizemos um decisivô progresso mem.
criação da obra de arte. A no terreno da percepção. Neste suscinto comentário
natureza é um ponto de par- —De acordo? . sobre a arte * contemporânea,
tida iamai. um fim Admito que na representa- nao particularizei os múme-

Atrevn-me a afirmar que a $&> figurativa, sempre, se im- ros movimentos que se suce-
màmpÃSIso £ So V Põe ™ te- à deformação deram e se sucedem ainda, 
nascimento e o verismo que o d°s seus elementos. nem analisei o estilo de cada
sucedeu, são os responsáveis El Greco alonga suas figu- um em particular, porque meu
pelo divórcio existente hoje I,as nitldaímente geométricas. proposito imediato, urgente, é
entre o artista e o público. , Embora estas sejam figuras o de aproximar o publico do

No fim do século passado, excessivamente esguias se com- quadro, da pintura.
três artistas de gênio, Van 5?n n estionSvel1- E como êste é o meu inten-Gogh, Gauguin e Cézanne inquestionável- to> não p0SSQ deixai. de me
sentem a necessidade de re- ® d; referir ao movimento expres-
conduzir a pintura a seus e- ° dJ~ sionista, que,- segundo tenho
lementos. Com êstes artistas, observado, é um dos que mais
donos desta atitude, inicia-se surrealismo, que im enta seus irrita 0 leigo, que o chama de
a pintura chamada moderna, Perso_nagens embora suas m- cousa °de 1*u'c*
que tem como fim a expressão menções se limitem a combi-
da criação puramente plástica. n?r de- modo inusitado as cria-

Arte é criação. Não é de- çoes da natureza,
mais repetir isto. O grande Êstes antigos mestres
público reclama que a arte qu,e acabo de Cltar» sao ^S11-
moderna é incompreensível. rauvos.
Os amigos me pedem que lhes Mas <&ega o momento em 
forneça coordenadas, que lhes qu® 11111 £iande n_Vmero de ar-

'dê a chave para penetrarem ^tas> cansados da transposí-
1 neste mundo para êles her- ^ao _da natureza e das defor- g
mético. maçoes que aquela implica, Convém assinalar que a ma-

Poderemos ensinar alguém decidem, como deuses, enar nifestação dominante da ar-
a amar’ Tentaremos. É pre- nov°s mundos e povoá-los com te de hoje, está sob a iníluên-
ciso que deixemos de lado as novos , seres. cia dêste movimento,
idéias feitas, os preconceitos, +T.ístes saoos P.mtores abs- O artista figurativo expres-
e que. encaremos a obra de ar- lratof' os malditos para o sionista vê o mundo com os
te com a pureza das crianças, grande publico.. Êles deixam olhos do espírito. Sua visão é
que compreendem com o cora- f~/parencia,, + collsas-e’ volw exacerbada, dolorosa'e trági-
ção. . tados para dentro de si mes- ca. Tomemos exemplos nos-

A arte tocÚ o coração, ela ™0S1’1Jraze^ a laz ° que ? V1“ sos: Francisco Stockinger, na
i- ç.pnsíbiíídade e se dí- S8u.Jn8Rwa na auíia. escuitura; e Regina Silveira,

rufp í sensibilidade A lógi- Todo 0 artista tem seu pátio- na pintura. Ambos expressaracag‘não nos^pode ájúdar. S- ? é deste que nascem suas visã0-que certammte não
fca SnS tomo diz B. formas -e 05 seus personagens, vem do paraiso.
Crocce ’ qU,v5e^ao par? ,tofos nó5 a O expresslonismo abstrato,
O desejo de saber, de conhe- gallda^e onde Ia* SÍtU°' n°S *°^dUZ 1°

cer me faz destroçar o meu 9 quaciro n1a’.°.? mais um sea“ nascedouro da forma. Com é-
mais lindo palhacinho, que me dS^obie^va61?^ le peneíramos
encantava com • suas mágicas dade objetiva. Ê a maneira de vamos à profundidade do vul-
címbalhotas? | ser’ de existir do P^tor- , cão que existe dentro de nós.

Desfolho a flor. Sôbre a Como disse.no inicio, a ar- onde a emoção, se agita como 
palma da minha mão não res- -te contemporânea nasce _ com laVa. E é daf que vem; com
tá máiS que fragmentos de u- Van Gogh, Gauguin e Cezan- -fôrça primitiva, a matéria- que
ma beleza que foi. ae, que defelvem — prmci- Substanciada-na íerma, an.\ma

Mas eu tenho vontade de palmente Cézanne — a pintu- a superfície do quadro. Vem.

zar os

«e-

O expressionismo figurativo 
nasce com Munch, Nold, Kir- 

' chner, Roualt, Kokoschka," o 
abstrato com Kandinsky, Klee, 
Schneider, Karel Appel, Cui- 
xart, nossos contemporâneos. 
Aquêles como êstes são des
cendentes espirituais de Van



todos êste mundo mágico do torna secundário. Para Cézan- 
. quadro. ne, . bastam alguns objetos:

Quero ajudá-los, mas tam- maçãs, garrafas, um copo e 
bém quero ser ajudado. Com- uma toalha sôbre a mesa. To- 
preendidó. dos sabem que êste olhar nô-

A figuração que represen
ta no quadro figurativo

comoda, que não se condicio
na às lgis do belo estabeleci
do, porque sabe que elas não 
existem. É a expressão, é a 
verdade que dita as leis da 
organização da obra. Os ex- 
pressionistas não querem a- 

guagem da pintura — causa r gfadar,. não querem cortejar 
inquietação no publico, tao a- 0 homem que fala a si mes- 
fíiçoado ao tom dourado dos mo. é o encontro do homem

Jquadros dos museus e aos te- com 0 homem. É o encontro ,
mas e histórias. consigo mesmo, tão necessário

Cézanne procura estruturar . no emaranhado das contradi- 
a palheta impressionista, Jan- ções
ça as. premissas do cubismo, _'o expresisonismo abstra- 
cuja ressonância ainda perdu- to é então um monólogo? Se
rá na pintura contemporânea.' rá o artista um pobre louco 
Com a maneira de ver dos falando sozinho?
pintores cubistas —. múltiplos _ Não. O artista é sempre 
ponto de vista — a superfície a voz de sua época. O artis-
do quadro volta à sua realida- ta, quando cria, não é o ho-
de dimensional, comprimento mem convencional, polido, do-
e largura. Para êles o quadro m esticado,
não é uma janèla que se abre Nà obra, êle se desnuda sem 
para. um panorama que se evasivas, apresentando a sua^ 
estende até um horizonte dis- a nossa realidade mais íntima,
tante. Êles não recorrem ao a sua crueza contundente,
enganoso cl^ro-escuro, que Evoco certas telas expressio- 
cria volumes sôbre urna su- nistas da penúltima Bienal' d»
perfície plana. A pintura vol- São Paulo: são tecidos necro-
ta ao muro, respeita a sua sados, víceras apodrecidas, pe-
verticalidade. Verifica-se, en- je humana espichada sôbre o
tão, mais um desassossêgo no muró. Parecem restos de um
público, que de chinelas e incêndio, onde se consumiu a
pijama, confortavelmente se humanidade. Sã0 sobras de
habituara a olhar pelo retân- um mundo que se destruiu na
guio da janela. Mhs a revo- insanidade. Junto a estas te-

. lução não para aí. Esta revo- ias, vacila uma escultura de
lução _ continua sempre, a re- ferro retorcido. Parece
novação é condição do pensa- ruína de torre, arrancada da
mento. terra. Seus grandes olhos gi-

Matisse, Derain, Vlaminck e ratórios, vasculham e esprei- 
outros, chamados feras — ex- “p1 .eiu toru° o espaço vazio, 
pressam seus sentimentos com dentro da sua garganta au-
as côres mais brilhantes. A sent+e «scapa um uivo lana-
Côr se torna luz e não mais nante> o ultimo grito de
imitação da luz. A pintura, um mundo que morre, 
como a música, toma cons- — Ousaremos dizer que es- 
ciência do poder de comuni- *a visão seja gratuita ou falsa? 
ação dos seus elementos. Ela, , —. QUf-m esqueceu a som-
cada vez mais, se afasta da bra mdelevel do homem un-
literatura, da mitologia, da Pre^a f>bre °s mFos de 'Hl“
pintura religiosa, . enfim, da roxima? E. quem ignora que
pintura temática, para se tor- ^los caminhos do céu pas-
nar suficiente, expressiva pe- seiam, dia e noite, os anjos da
la sua linguagem; Pintura morte. _ ./*•
sem artifício, sem imitação. Arte nao é.3°S°> *
Os objetos que existem no ornamento.. Ê verdade. A ar-
mundo real de três dimensões, est,a nossa ar*e> agrade ou
comprimento, altura e largu- nao> e a expressão do mundo
rà, sofrem a necessária me- ,^e ™e™os- Ouçamos
tamorfose para existirem na

bárbaros.”
_ ... ... Para terminar, passeamos
Ousarei dizer que a pintu- juntos pelos nossos parques •

ra moderna particular mente praças. Olhemos nossos mo-
a. abstrata, é a mais riça em numentos. Não seria melhor
cor e em ritmo, porque os que em vez de um cavalo, tão
seus elementos são emprega- cavalo, ou uma abeça, não ra-
dos exclusivamente como meio ro de óculos, decapitada sôbre
e fim de expressão Nao es- seu cepo ' de* granito, estives-
tao a serviço de um tema pre- se uma forma expressiva que
estabelecido, mas apresentam falasse à sensibilidade do ho-
a sua própria realidade. à São mem de hoje?” 
valores nascidos da própria 
linguagem. Todo o pintor sa- ' 
be que é trabalhando a for
ma, dividindo o espaço, dan
do ênfase aos ritmos, justeza 
à côr,;que cria uma obra.cuja 
forma e conteúdo serão in
divisíveis, como alma e corpo.

Se esta linguagem, que a- 
cabamos de mencionar e ana
lisar superficialmente, como o 
tempo de que dispomos im
põe, não toca ao público en
tão, estejamos certos de que, 
diante dos mestre antigos e 
público também não sen-

lm

um>

uma
i

nova realidade,, bidimensional, 
que é o quadro.

' •<& •> :
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LUIZ
CARLOS LISBOA

*
Um pintor gaúcho que 

se projétou internacio
nalmente. Um dos “gran
des" da pintura brasilei
ra. Uma visita a Pôrte 
Alegre e terminou dando 
um curso no “Museu de 
Arte Moderna".

Fomos ehcontrá-lo 
numa classe, cercado de 
alunos, no “Pequeno Au
ditório”, fundos do Teatro São Pedro.

O valor dêsse curso é tanto que o Prof. 
Ado Malagoli'1 deu frequência livre aos seus 
alunos, para que todos pudessem assisti-lo.

Iberê é e continuará muito gaúcho, mesmo 
vivendo há anos no Rio de Janeiro. Éle jamais 
dispensa o “chê”, em sua conversação. Fala 
calmamente e acha que nada tem a dizer sobre 
SÍ. O repórter deve insistir é o pintor responde: 
■“Não é melhor sabei? a opinião dos alunos?”. 
O curso é de vinte dias e tem tido muita fre
quência, aumentando cada vez mais. Nova in
sistência. Perguntas e Iberê vai falando.

- • O interessante na pintura é o indivíduo 
descobrir novos mundos. As possibilidades de 
ser sempre um nôvo Colombo. Poucos são os 
navegantes solitários; todos gostam de viajar 
em transatlânticos, com as rotas já prontas. 
Com os caminhos já feitos, não há Colombos...

• Moro no Rio, mas o coração fica no Rio 
Crande.

• O mercado de arte melhorou muito no 
Brasil e também aqui em Pôrto Alegre.

• O Museu de Arte Moderna não é um 
guarda-móveis, o “Gato Prêto”, é dinâmico. É 
um centro de cultura.

• Arte não é competição. Competição é cor
rida no Prado.

• Vivo perdido no tempo.
• Vim a Pôrto Alegre para visitar um ami

go que estava muito doente.
• Devo ir a Genebra, para fazer um painel 

<7 por 7) na “Organização Mundial de Saúde”. 
O Brasil é que vai oferecer êsse painel às Na-

I IBERÊ CAMARGO
!.Ví

gado. Com a Bienal vem o confronto do que 
se faz no mundo. Na última Bienal de São 
Paulo, a França mandou um grupo bom, tam
bém a Inglaterra:

• O Brasil sempre comete erros nas Bienais. 
Manda muitos pintores com poucos quadros. 
Nós não somos conhecidos, somos pouco de
senvolvidos, temos uma língua estranha e não 
fazemos impressos. Não há nenhuma publi
cação sôbre os artistas nacionais. Precisamos 
gastar dinheiro.

• A “Pop Art” é uma expressão como ou
tra qualquer. Nunca se deve tomar uma po
sição contra. Certos pintores pensam que a 
atitude que tomam é sempre a última.

• A nova geração vai evoluindo. Quando 
não se resolve vencer as coisas com medidas, 
o tempo se encarrega.

• A arquitetura? Há certos monumentos, 
como a Catedral, que são fora de época. De
viam se tirar as pedras em vez de colocar

• Excelente o trabalho da Divisão de Cul
tura e bravos para Carlos Sçarinci na sua di
reção do MAM.

A entrevista tinha chegado ao fim. Mas, 
devíamos seguir a sugestão do pintor e entre
vistar alguns dos seus alunos, que ainda esta
vam presentes, após o final da classe. E se
guem suas opiniões, sôbre a pergunta de como 
definiríam Iberê Camargo.

A primeira entrevistada foi Sarita Garber: 
“Êle faz a gente pensar e se encontrar. Tam
bém ficar com raiva, porque tentamos nos 

cões Unidas. Só em novembro o prédio estara , |ibertar e não conseguimos...” - 
pronto. Após Vera Chaves Barcellos: “Iberê; me

• Depois farei uma exposição na Holanda. deu o seguinte conselho: “É preciso ir ao mar
• Nasci em Restinga Sêca, e como meu pai e olhar a espuma, porque não é só com pedras

trabalhava na Estrada de Ferro fui crescendo que se constróem pirâmides.”
em Jaguari,-Santa Maria da Bôca do Monte, Maria Inês; Rodriguegí: “Sensibilidade fa-
Canela, Erechim ... „ bulosa. Conhecimento firme e seguro. Sinceri-

• A Bienal? Foi que modificou o panorama dade com que ensina. Humanidade. Transmitè
da pintura brasileira. O Brasil é muito segre- bem. Inteligência.”
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yclba c|DEBATE SOBRE ÁRIES 

PLÁSTICAS PRESTIGIADO 

POR GRANDE PÚBLICO
CP} |A '

PÚBLICO CRESCE^
Sublinhando o que vimos afir- presentes ao “debate” promovido

mando, de que atravessamos um pelo Museu de Arte. Com a repe-
' momento excepcional no terreno tição do ato e o crescimento nu-

das artes plásticas, com um con- mérico dos participantes, desta
tingente cada vez maior da po- vez ccm gente de pé, confirmam^,
pulação, interessado na sua pro- se a nossa tese: o memento é ex~.
blemática, tivemos segunda-feira cepcional. . .' 4
à noite, no Museu de Arte da Di- Já no ant> passado se havia 
visão de Cultura, o segundo “De- configurado êste crescente inte- 
bate sôbre Arte Contemporânea”, rêsse pelas coisas da arte, quando 
que agrupou um grande número nada menos de 70 realizações «no- 
de pessoas — quase duas cente- vimentaram os 10 meses de “tem*

porada”. 65 começa mais promis* 
Na outra semana, nada menos sor ainda. Tivemos cinco inaugu-

de 160 pessoas se haviam feito rações em sete dias, e dois “déba^
tes” que alcançaram um nível de 
público surpreendente. |

Os “debates” foram comanda
dos pelo diretor do Museu, prol 

j Carlos Scarinci, e o pintor Iberê 
1 Camargo, que acaba de concluir 
1 uni curso “livre de pintura” nã 

casa oficial do Estado, também 
ccm considrável afluência. |

Sinal dos tempos, sem dúvidá 
Pôrto Alegre cresce e cada vez q 
mais se impõe como capital cui- I) 
tural do sul. A disposição de seus 
filhos, a receptividade dos sette 
habitantes, consagra êste alegre 
“Pôrto dos Casais” como uma 
promissora chave de todo o mo
vimento de cultura na região me
ridional do país.
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NAO DEIXE CRIAR RUGAS 
Ünico infalível contra
* PANOS
* SARDAS

- * MANCHAS
* ECZEMAS SECOS 

Recomendado para base de pó
de arroz

sro4-01 üm grande número de pessoas no debate dc arte contemporânea, promovido pelo Museu de Arte da 
Divisão de Cultura. Interesse grande mesmo: sala lotada, gente de pé

DEBATE COM IBERÊ CAMARGO 
3° FEIRA NO MUSEU DE ARTE

go. Como sempre, esta promo
ção terá lugar na sede do Mu- 

l.° andar do Teatro
Mais um debate sôbre a pro

blemática da arte contemporâ
nea, a cargo de Iberê Camargo, seu, no 
será realizado no Museu de Ar-/ ;São Pedro, 
te da Divisão de Cultura, na 
próxima têrça-feira, às 20,30 
horas. Nesta ocasião será pro
posta uma discussão compara
tiva entre a arte clássica e a 
moderna.

A Direção do Museu de Arte 
convida tôdas as pessoas inte
ressadas a t assistirem êste ter
ceiro debate com Iberê C amar

ia I •
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Iberê CamargQ-C uma aluna do Curso Intensivo de Pintura,que 
SíTm desenvolH) no Museu de Arte do Estado. O ptotor dmgiu 
ontem à noite o debate sôbre arte contemporânea, que se reali- 

de Arte do Estado (Teatro Sao Pedro)zou também no Museu
<■- •■i,

qüenfado o Curso Intensivo 

de Pintura no Museu de Arte
f

Eloí Calage

Pois é chê. Ensinax mes- pictórico”.' Sôbre os alunos:
mo não estou ensinando. Estou “prefiro quem ’vem des]pido
é dando uma mão a êste pes- de maneuismos ® SJf°? c
isoaL Querem aprender, têm nheeimentos aos quais se a
vontade de trabalhar e eu es- garra sem querer avançar pa-
tou em disponibilidade de aju- ra novas técnicas . Sôbre 03
dá-loTA vmSade é que gosto resultados: “a gente que_gos-
de estar sempre dando uma ta tanto de ouvir boa musica,
mão não é só em arte, não, é ver bons quadros... t ambem
S? tudo” se irrita na mesma proporção
m Ü ' quando vê um material dema

siadamente estragado!_ Fere a 
sensibilidade, nao tem

O pincel nervoso passeando 
sôbre vermelho violento, preto, 

Nelson Wiegert vai 
Iberê chegou na hor 

ra... Êste curso está me fa
zendo um bem enorme, Iberê 
traz a gente para dentro da 
gente mesmo... É. O curso che
gou bem na hora exata. Sinto 
que aproveitarei muito e mui-

-branco, 
dizendo

to. "Dar uma mão” também é 
uma arte. Das menos pratica- nossa
das, por sinal. Mas o problema Harmonia... são ruídos, apenas 
hoje é dar uma pincelada, ü- ruídos».
ma pincelada preta, branca ou sôbre os temas: “engraçado! 
em qualquer côr, realizar um tem gente-que não quer sonhar,
sentimento necessário de cria- está ^ demais prêso à rea
ção. E aprender no Curso In- iidade e não quer se desligar
tensivo de Pintura que Ibere dela com mêd0 d0 desconheci-
dá, nos fundos do Teatro Sao tío cria> copia. Enfim... 
Pedro, iniciativa que é do Mu- jgto ^ «o uma religião (me
seu de Arte do Estado. .. perguntaram e eu disse que e-

ra, sim senhor) quem quer en
trar aqui cóm- seu preconcei- 

_ to... sai daqui sòmente com
Marilene Burtet tem o Cur- geu preconceito. É preciso um 

so de Belas Artes. Passou al- pouco de humildade”, 
gum tempo sem pintar. Agora Hoje, debates no Museu de 
retorna aos pincéis como alu- Arte.
MSft&tóK VSS ÇarloB Scarincí estâ = 
'rê no ensino de sua arte. Par- conr um míclo de trabalho 
tiu de um Curso Livre de Pm- muito ? feliz. O Museu tem se 
tura ministrado por êle, nos -dinamizado e apresenta ótimas 
altos do Mercado Público, o A- perspectivas, uma telas, mar-
tellér Livre de Pintura que ho- cada para dia 17, a vinda de
ie funciona na Prefeitura. Sô- Heitor dos Prazeres . Ontefn,
bre 0 trabalho: “é sempre bom às 20,30 horas, o Museu apre-
dar algo daquilo que se sabe, senta um debate sôbre arte
ensinar 0 outro a ver, a ter u- contemporânea,^ nos altos do
ma compreensão do problema Teatro São Pedro.

*
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bate sôbre Arte Contempora- Sfa da série que está.sendo le
vada a efeito pelo Museu de 
Arte da Divisão de Cultura.

O debate terá lugar a par
tir das 20,30 horas e será di
rigido por Carlos Scarmci e 
Iberê Camargo.
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MOSTRA DO CURSO D£ ÍB£Rf CAMARGO
■jt:

Iberê Camargo não é s6 um dos melhores artistas plásticos 
do Brasil atual. Êle ê um animador de valores e orientador cons
ciente e atuante. Êsse representativo artista do Rio Grande do 
Sul, embora radicado no Rio de Janeiro há tantos lustros, não 
esquece a querência, pois a linhagem dos carretéis o traz, pe- 
xiòdicamente, de volta à gleba e êle entre nós passa um tempão 
quê nos é sempre grato. 7 ) ;

Os seus cursos de gravura, a sua atuação no Atelier da Pre
feitura e agora a promoção ãa. Divisão de Cultura da SBC se 
ligam ao descanso e inspiração e ao que tem feito entre nós, 
desde o ceramismo até a sua grande mostra pessoa] dos últimos 
anos, no, MüseuXde Arte do Estado.

Estando a; se inspirar para o encargo do .painel que deverá 
forjar ' para uma instituição da Europa, Iberê passou um mês 
orientando um curso livre que funcionou no Teatro de Camara, 
aos fundos do Teatro Sã.o Pedro.-

Nada menos de meia centena de' alunos de diferentes ida
des e : condições plásticas animou tal curso, que funcionou em 
dois turnos: um matinal e outro de tarde com a presença e o 
41an permanente -desse artista dedicado a suas tarefas e discí
pulos. '

Tivemos ocasião de verificar pessoalmente tal labor. O 
*uiltad'o é a presente mostra de uns cinqiienta trabalhos, reuni
dos com uma prévia seleção. '

Iberê Camargo escreveu algumas palavras no pórtico da 
mostra, indicando sua orientação. Nao interfere. Deixa que os ar
tistas, como aves, voem com,o podem e querem. Foi soprando 
sóbre todos o seu élan reservado e do mesmo passo sugestivo.

E’ todo um panorama de orientação atual, Variando os rumos 
de acórdo com as marcações • peculiaridades de cada um. Lá 
encontramos gente já escolada e novatos, amadores e profissio
nais, arte figurativa e arte informal, pintura abstrata e mar
cações concretas.

Notamos em tôda a mostra um critério de escolha e gôsto, 
■o que não é fácil, tendo-se em conta que foi um curso relâmpago, 
de composição humana a mais heterogênea e de situações as 
mais contrastadas.
, Receávamos o que poderia ser o resultado. -Da. profusão do 
atelier improvisado à fixação dos labores nas paredes e traínéis 
do Museu de Arte do Estado, que com sua ambiência, gabarito 
e exigência pública. Temos que a mostra excedeu ,o que pode
riamos- pessoálmente esperar. O curso funcionou, viveu e fruti
ficou. De outra parte, o guia não é de brinquedo.

i

re-

A presença de Iberê Camargo, nos últimos anos, é cercada 
de debates sôbre a arte contemporânea. Isso já aconteceu no 
extinto Teatro de Equipe e novamente se verifica êste ano. Nada 
menos de três debates sucessivos tiveram lugar no próprio re
cinto do Museu de Arte, obedecendo -os mesmos à direção de 
Iberê e de Carlos Scarinci, êsse responsável pelo setor plástico 
da DC e da Galeria Portinari.

A mostra funciona, diàriamente, das 15 às 20 horas, inclusive 
aos sábados e domingos.

Considerifvel número de pessoas tem acorrido aos debates * 
normal tem sido a visitação pública à mostra de alunos que 
procedem, em parte, de conhecidos cursos plásticos da cidade.

/■
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