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lltcrè Camargo
Pinacotecas do MARGS, o livro emO Grupo Gerdau lança, no dia 8, 

homenagem ao pintor Iberê Camargo, com ensaio fotográfico de Achutti, texto 
crítico de Ronaldo Brito e introdução de Rodrigo Naves. Coordenação editorial 
de Cézar Prestes. Lançamento fechado para convidados.
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Iberê Camargo condena o racionalisr
Bienal. Isso é um erro crasso. Eu souEDUARDO VERAS
contra o monitoramento da arte”, insis
tiu o pintor, lembrando que o crítico
italiano Leonelo Ventura consideravaIberê Camargo, considerado o maior 

pintor vivo do país, convocou uma 
entreyista coletiva na última terça- 

feira para criticar o racionalismo da arte 
contemporânea. “Pela lógica não se 
chega a lugar nenhum”, declarou. Em 
sua casa no bairro Nonoai, em Porto 
Alegre, atacou o que chama de monito
ramento da arte: “Os monitores são 
zangões”. Culpou curadores, galeristas e 
críticos pelas “bugigangas” que vêm 
sendo apresentadas como obras de arte. 
“A história foi sonegada”, declarou. 
“Neste momento cruel, devo dar 
depoimento”. O artista enfrenta 
câncer com metástase no cérebro e aca
ba de concluir um tratamento com ra
dioterapia: “Estou numa guerra”. Iberê 
recebeu a imprensa deitado na cama e 
falando com dificuldade.

O pintor gaúcho de 79 anos justificou 
a convocação de uma coletiva neste mo
mento pela necessidade pessoal de assu
mir uma posição. Lembrou que muitas 
vezes foi retirado de salas de exposição 
por não aceitar o que lhe impunham. 
Apontou o crítico pernambucano Má
rio Pedrosa (1900-1981), curador da 6 a 
Bienal Internacional de São Paulo, 
1961, como uma das pessoas que perse
guiam a ele e a outros artistas, como 
Oswaldo Goeldi. “Pedrosa era muito 
prepotente e não aceitava minhas 
idéias”.

Teórico dos movimentos concretistas 
e neoconcretistas, Pedrosa foi um dos 
incentivadores de Hélio Oiticica (1937- 
1980) e Lygia Clark (1920-1988). Os 
dois artistas serão homenageados 
22 a Bienal Internacional de São Paulo, 
que começa em outubro e terá uma sala 
especial dedicada a Iberê Camargo. “As 
pessoas pensam que eu sou contra a

as esculturas de Lygia Clark uma brin
cadeira.

INTUIÇÃO — “Quadros são exclusiva
mente emoção”, acredita Iberê. “A arte
é forma, nada mais que forma. O artista
é intuição”. O pintor lamenta pelos que
pretendem ser artistas e não são. Conta
que recebe dezenas de convites para 
exposições e joga tudo fora. “Difícil
hoje é saber o que é arte”, reclama.
“Tudo é arte”. Iberê se diz saturado
diante de tantos projetos conceituais.
Observa que mestres como Cézanne eum
Léger, hoje em dia, nem precisariamum
pintar: bastaria que arranjassem as fru
tas sobre a mesa.

No criado-mudo, ao lado da cama, há
uma folha de papel em que Iberê assina
lou todos os assuntos que pretendia 
abordar. “Roteiro para a coletiva”, ano
tou no alto, listando em seguida: “Mi
nha posição como pintor, discussão de
criação, Lygia Clark...”. Iberê foge de
comentários mais longos sobre a si
tuação política do país. “Não votaria em
nenhum destes candidatos. O Brasil é
um país lúdico, sempre quer o jogo,
nunca quer a estrada real”.em

Acompanhado pela mulher, Maria, e
pela filha, Gerei, que chegou no último
fim de semana do Rio, Iberê fala sem
constrangimento sobre a doença. “Te
nho muita fibra e paixão”. Culpa a 
obsessão no trabalho pelo adiamento de 
um tratamento adequado. “Teimoso, 
não me deixava examinar”. Admite 
que, nos últimos tempos, vem procuran
do uma aproximação com Deus. Na
mesa do seu escritório há um exemplar Na madrugada do último dia 31, o pintor Iberê 
de As Confissões de Santo Agostinho Camargo mais uma vez se deixou dominar pela 
Eu me interrogo sobre o que e a v,da , obsessão do trabalho. Deixou o quarto, atravessou o 

ele diz. E a vida nao e nada . pequeno pátio e subiu os dois lances de escadas que
levam até o seu ateliê, no fundo da casa, no bairro 
Nonoai, em Porto Alegre. Com a ajuda da mulher, 
Maria Camargo, companheira de mais de 50 anos, e 
da empregada, Helena Lunardi, que há seis anos 
vem posando para o artista, Iberê misturou as tintas 
sobre a mesa. Pela manhã, a tela estava pronta e 
assinada. Na manhã de quarta, subiu novamente ao 

erro. “Tirei um pouco do 
laranja”, justifica. “Aquilo podería ficar vulgar”.

Com quatro metros de largura por dois de altura, 
o quadro, iniciado há alguns meses, é um dos maio
res já pintados pelo artista. “Se Deus me der forças, 
vou terminá-lo”, dizia o pintor há pouco mais de 
uma semana, em entrevista a Zero Hora. A tela 
deverá estar na 22 a Bienal Internacional de São 
Paulo, ao lado de outro óleo e de guaches e gravuras 
realizados no ano passado.

Intitulada Solidão, a tela recém-concluída mostra 
três figuras isoladas. “São personagens que vagam 

deserto”, explica o pintor. “Andarilhos

Solidão
São personagens que vagam no deserto. Andarilhos que se cruzam e não se relacionam \ diz Iberê sobre a tela enorme quepin

Solidão é tema de tela recentena

ateliê para corrigir um A
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Em guerra

Amparado 
pela mulher, 
Maria, Iberê 

recebeu 
a imprensa 

deitado e 
falando com 

dificuldade
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i . -no que se
cruzam e não se relacionam”. Duas figuras sorriem 
num esgar. “Estão zombando de si mesmas”, diz. “É 
a Mona Lisa de Porto Alegre”. O próprio artista 
enfim sorri, imaginando como a tela tão grande será 
retirada por uma porta tão estreita: “Não sou faquir, 
nem carregador”.
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Vestígios
O esboço (acima) e as anotações mi verso da tela mais recer
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Desenhos foram redescobertosacionalismo na arte De origem humilde, filho de ferroviá. existe e em perfeito estado do conserva-
nos, em Restinga Seca, a 288 quilôme- çâo. Mais de 20 já foram catalogados, 
tros de Porto Alegre, Iberê Camargo Reunidos pela arquiteta Lia Lunardi, do
captf gaTLqTnoUe,TsSaPvaara 3 ,nStÍtW° BraSÍ,eÍr° d° Patr'mô"io CuP

curso de Desenhista de Arquitetura da 
antiga Escola de Belas Artes. De dia, 
trabalhava como desenhista-técnico na 
Secretaria de Obras Públicas do Estado, ...
onde conhecería o futuro amigo e escul- Patnmoni° historico , justifica a arqui- 
tor Vasco Prado. teta-

um depoimento de cntica à produção contemporânea no tural, os projetos estarão em expo
sição na sede do IBPC, na AvenidaFOTOS VALDIR FRIOLIN/ZH

Independência, em Porto Alegre, a par
tir de outubro. “O trabalho de Iberê é

“Eu nem lembrava mais de ter feitoNa SPO, Iberê fez projetos para pra
ças, capelas, cemitérios, pergolados e ftstes desenhos", confessa o artista, 
espelhos d’água e bueiros, para cidades *Mas ífnho muita saudade daqueles 
como Encruzilhada (hoje Encruzilhada ternP0S” Os projetos foram localizadas 
do Sul), Caí (hoje São Sebastião do Caí), na mapoteca da Secretaria de Planeja- 
Farroupilha, José Bonifácio (hoje Ere- mento Territorial e Obras do Rio Gran- 
chim) e Bom Jesus. São plantas baixas, de do Sul. “Não foi fácil encontrar os 
cortes longitudinais, perspectivas e cro- desenhos tendo apenas o nome do au- 
quis a grafite e nanquim. O jovem artis- tor”’ conta Lia Lunardi, que há mais de 
ta também traçou perspectivas 
projetos de urbanização de Torres e

um ano vem se dedicando à pesquisa. 
A busca foi feita com o auxilio de um

para

Camaquã dos arquitetos Casemiro Le- antigo colega do pintor, Cirano Araújo, 
e Arno Bernhardt. Alguns de- e de técnicos da secretaria e do setor de 

vem ter saído do papel, mas nem o Recursos Humanos do Estado. Iberê 
próprio Iberê tem certeza se isso de fato trabalhou na pasta entre abril de 1938 e 
aconteceu. “Eu desenhava, desenhava, 1941. No ano seguinte, já casado 
mas nunca deixava o escritório”.

mieszek

com
Maria Camargo, se mudou para o

A maior parte destes desenhos ainda Rio.

EMÍLIO PEDR0S0, REPR0DUÇÃ0/ZH

relacionam', diz Iberê sobre a tela enorme que pintou em um impulso obcecado de criação, na madrugada do último dia 31

Livros homenageiam o mestre- A
A

Uma série de exposições e livros cerca as comemora-
Ções do aniversário de 80 anos do pintor Iberê 
Camargo, em novembro. Na semana passada, foi 
inaugurada a retrospectiva Iberê Camargo, Mestre 
Moderno, com 38 telas de diferentes fases dai*: X carrei-

-— ra do artista no Centro Cultural Banco do Brasil, 
Rio. Na semana que vem, a Fiat do Brasil apresenta 
desenhos e gravuras recentes do artista gaúcho 
sua sede, na Avenida Paulista, em São Paulo.

no
v

em
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A exposição do Centro Cultural Banco do Brasil 
ja produziu um catálogo de 84 páginas, fartamente 
ilustrado, com textos dos críticos Ronaldo Brito e 
Rodrigo Naves e do historiador Décio Freitas, amigo 
pessoal de Iberê. Em setembro, em solenidade no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), o 
grupo Gerdau pretende lançar um livro sobre a 
trajetória do pintor, com 150 páginas e 
fotográfico em preto e branco, realizado por Luiz 
Eduardo Achutti ao longo dos últimos dois anos, no 
ateliê do artista.

SOLIDÃO

um ensaioiJL*
CAMARGO -

V. o x jt:

Pela editora Iluminuras, com apoio da galeria 
Tina Zappoli, de Porto Alegre, a jornalista e crítica 
de arte Lisette Lagnado prepara um outro livro, 
reunindo cem perguntas respondidas por Iberê Ca
margo. Em paralelo, o próprio pintor vem escreven
do uma autobiografia na forma de contos. Seu 
desejo é publicar o livro ao lado de textos literários

anos

ouo
DA-34. U291

em italiano, redigidos por ele entre o final dos 
30 e o início dos 40.ma) e as anotações no verso da tela mais recente do pintor Quando jovem, Iberê fez projetos para capelas e praças de Erechim e Encruzilhada
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SEGUNDO CADERNO, QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 1994

Iberê faia sobre a memória e o tempo Grupo Gerdau lança uma 

biografia crítica do artistaTRECHOS
“O grego tinha um ideal 

de beleza. Todo esforço, 
para ele, era plasmado 
numa imagem que 
contivesse purificação e 
beleza. Eu tenho esse 
impulso também, mas não 
no sentido da beleza. É no 
sentido de plasmar uma 
verdade, e que dói, porque 
as figuras que pinto, de 
certo modo, são grotescas 
na forma. Não são Vênus. 
Pinto nus, mulheres, mas 
na verdade ali é quase um 
animal comum só que ele 
contém essa espiritualidade, 
não digo satânica, mas é 
sofrida, de vida. Não há um 
ideal de beleza, mas o ideal 
de uma verdade pungente e 
sofrida que é a minha vida, 
e tua vida, é nossa vida, 
nesse caminhar no mundo".

Um livro reconstitui a trajetória do pintor e O grupo Gerdau lançou .on
tem à noite na sala dedicada a 
Iberê Camargo na 22 a Bienal 
Internacional de São Paulo, no 
Pavilhão da Bienal, no Ibira- 
puera, um volume crítico sobre 
a vida e a obra do artista plásti
co gaúcho. Em edição de luxo, 
com sobrecapa e capa dura, o 
livro reúne seis artigos do pes
quisador carioca Ronaldo Bri
to, em inglês e português, re
produções de 70 pinturas, gra
vuras e guaches de Iberê Ca
margo e um ensaio fotográfico 
em preto e branco, assinado por 
Luiz Eduardo Achutti. A tira
gem inicial — de mil exempla
res — deverá ter a renda rever
tida para a criação da Funda
ção Iberê Camargo, em Porto 
Alegre.

O projeto foi lançado em ju
nho do ano passado pela mu
lher do artista, quando ele ain
da estava vivo. Desde então, 
Maria Camargo vem buscando 
o apoio de entidades públicas e 
privadas. A fundação possibili
taria a exposição permanente 
de todo o acervo pessoal de Ma
ria: dezenas de óleos sobre tela e 
mais de 800 desenhos e gravu
ras deixados pelo marido.

Na capital gaúcha, o livro 
Iberê Camargo, da editora Do- 
rea Books on Art, patrocinado 
pelo grupo Gerdau, deve ser 
lançado em novembro, em sole
nidade no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Margs). Por 
enquanto, a venda estará restri
ta ao Pavilhão da Bienal, no

Parque do Ibirapuera, em São 
Paulo. O exemplar custa R$ 
80,00.

No prelo, há pelo menos mais 
um livro de e sobre Iberê Ca
margo: uma autobiografia em 
forma de contos, que vinha sen
do redigida por ele ao longo dos 
últimos dois anos. Desde junho, 
circula também, com tiragem 
limitada, um catálogo com tex
tos críticos sobre uma exposi
ção de pinturas do artista, pa
trocinada pela Secretaria Muni
cipal de Cultural de Porto Ale
gre e pelo Centro Cultural 
Banco do Brasil, do Rio. Quan
do a retrospectiva for montada 
na capital gaúcha, em novem
bro, o catálogo ganhará uma 
reedição.

“cruzo desertos e busco horizontes que 
recuam e se apagam nas brumas da incer
teza”.

Em certas passagens, parece que Iberê

berê Camargo comparava as telas que 
pintava a fósseis semeados à margem 
de seu rastro. “As coisas estão enterra

das no fundo do rio da vida”, dizia. “Na 
maturidade, no ocaso, elas se desprendem se irrita. Repudia a ligação que Lisette
e sobem à tona, como bolhas de ar”. Me- Lagnado pretende estabelecer entre a difi-
mória e tempo serviam de matéria-prima culdade de secagem de determinadas telas 
para o pintor gaúcho, morto em agosto, e uma possível conotação erótica. A en-
aos 79 anos, vítima de câncer. Memória e trevista tem a virtude de ter sido elaborada
tempo funcionam como fio condutor de por escrito — “Já conhecia a verve de es- 
uma correspondência trocada ao longo de critor de Iberê”, confessa a jornalista — e,
1992 com a jornalista paulista Lisette Lag- ao mesmo tempo, manter a dinâmica do
nado. A entrevista — inédita — chega diálogo. Quem conheceu o artista sabe que 
agora às livrarias em Conversações com 
Iberê Camargo, pela editora Iluminuras.

O livro foi lançado na semana passada 
em São Paulo. Hoje, terá sessão de autó
grafos na galeria Tina Zappoli, em Porto 
Alegre. A galeria, que é uma das patroci
nadoras do livro, inaugura também uma 
exposição de 28 desenhos e 35 gravuras em ção: “Não pinto o que vejo, mas o que 
metal realizados pelo artista. O livro inclui, sinto”.(Eduardo Veras)
além da entrevista, reproduções de alguns 
desses trabalhos, uma análise crítica, ano
tações feitas por Lisette Lagnado durante 
uma visita ao ateliê do pintor e uma série 
de textos redigidos pelo próprio Iberê entre 
1954 e 1993.

I
"V^

tfTele nunca respondia exatamente àquilo 
que se perguntava. Quando se pedia uma 
informação precisa, uma data, um título, 
um material, o pintor sempre dava a deixa 
para a mulher, Maria. Iberê queria falar 
sobre suas convicções como artista. Ataca
va as teorizações e fazia o elogio da intui-

“No andar do tempo, vão 
ficando as lembranças; os 
guardados vão se 
acomodando em nossas 
gavetas interiores. 
Inicialmente, engraçado, as 
coisas que doem ficam 
mais. Como temos 
cicatrizes! A vida foi 
causando essas feridas que 
nos acompanham até o fim. 
Nós somos como uma 
tartaruga, nós carregamos a 
casa. Essa casa são as 
lembranças".

Conversações I 
com í

Iberê Camargo vy]

CRUZANDO DESERTOS — Nas 153 respostas 
da entrevista, ele fala sobre o lento proces
so de formação do artista e reafirma suas 
convicções sobre a arte e a vida. “Carrego 
comigo o fardo do meu passado”, escreve. 
“Minha bagagem são os meus sonhos”. 
Em determinados momentos, Iberê se sur
preende com as observações da jornalista, 
mestranda em Semiótica pela PUC de São 
Paulo, quando ela percebe, por exemplo, 
que os ciclistas estão frequentemente vol
tados para a esquerda, buscando o passa
do. “Como meus ciclistas”, ele responde,

O QUE: ‘Iberê Camargo’, 
biografia crítica do artista, 
com textos de Ronaldo 
Brito e fotos e de Luiz 
Eduardo Achutti. Dorea 
Books on Art, 144 páginas 
QUANTO: R$ 80,00 
ONDE: por enquanto, 
venda restrita no Pavilhão 
da Bienal, em São Paulo

______ —

O QUE: ‘Conversações com 
Iberê Camargo’, livro de Lisette 
Lagnado
QUANTO: R$ 15,00 
ONDE: lançamento hoje às 19h, 
na galeria Tina Zappoli (Paulino 
Teixeira, 35)

(‘Conversações com Iberê 
Camargo\ de Lisette 
Lagnado)

DIVUIGAÇÃO/ZH■■
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^ 0^* *5? Camargo carrega a sua inesgotável energia pessoal e a sua obsessão pelofazer artístico. Desde o primeiro quadro,

um pequeno óleo sobre tela, até o último,

desenhos rabiscados no leito, o "maestro ” imprimiu seu próprio sopro de vida. Cada 

pela magia de suas figuras, resultado da mais absoluta paixão pelo oficio.

Quem presenciou Iberê quase se arremessar contra a tela na busca do absoluto e testemunhou o trabalho incessante feito até 

a partir de prosaicos pretextos, como a chegada de uma mesa nova de desenho, até a visão de um rosto instigante, cigrega aos quadros 

uma atmosfera de vida que transcende o tempo e a presença física.
Era sonho de Iberê que a imortalização dessa obra passasse pela 

realização de um livro que conduzisse uma seleção de peças a distantes 

recantos onde os “quadralhões ” talvez nunca cheguem.
Ele partiu sem ver a obra que cultivou com a mesma gana do Iberê 

pintor, escolhendo imagens e trocando, fazendo e refazendo.
A ausência de Iberê serviu para reforçar o compromisso dos que o 

amaram, concretizando à risca esse sonho que leva o nome do artista, viabilizado pelo Grupo Gerdau.
O culto à memória do "maestro”passa por todas as atitudes que perpetuem a genialidade de Iberê

um quadralhão ”exposto na 22a Bienal de São Paulo, trabalho que antecedeu os derradeiros

um encanta e envolve o espectador, "fisgado”

Camargo.
Cézar Prestes 

Marchand

O Grupo Gerdau lança, no dia 8, nas Pinacotecas do MARGS, o livro em homenagem a 
Naves, com coordenação editorial de Cézar Prestes. São 150 páginas e 
intimidade e flagrantes do seu processo criativo.

Iberê Camargo, com ensaio fotográfico de Luís Eduardo Achutti, texto do crítico Ronaldo Brito e introdução de Rodrigo 
cerca de 100 obras representativas da trajetória do artista, em especial da última fase. O ensaio de Achutti mostra o pintor na suao-

O
£ O lançamento será fechado para convidados.
5
>
O EXPEDIENTE Presidente Milka Levacov Vice-Presidente Evanice Pauletti Conselho Editorial Ernani Behs • Luís Alberto Buchholz • Luís Garcez • Naira Vasconcellos • Paulo Gomes Jornalista Responsável CidaGolin RG 6.256/25 Edição 

Cida Golin Colaboradores Paulo Gomes • Cézar Prestes • Rosana Lemos • Vera Reis Pinto • Rosa Inês Westphalen Diagramação e Editoração Eletrônica Atelier Design Gráfico Fotolito Proletra • Impressão Grande Sul Distribuição Gratuita 
O Tiragem 3 mil exemplares Cartas para AAMARGS Praça da Alfândega, s/n 90010-150 Porto Alegre RS • Fone (051)227-2311 • Todas as pessoas envolvidas na publicação deste jornal são colaboradores voluntários, não fazendo jus a nenhuma 
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EDITORIAL
Em novembro, o MARGS oferece ao público 

uma agenda dinâmica e de alta qualidade.

Além do movimento e das atrações particulares 

da Feira do Livro, em frente ao prédio histórico

o museu exibe as fotografias da 
Bauhaus - uma mostra instigante promovida 

pelo Instituto Goethe -, a coletiva de gravadores brasileiros e 
ingleses, a mostra comemorativa dos 

10 anos do Núcleo de Gravura, além dos vários eventos 

do projeto Gralha-Azul, um intercâmbio internacional 
entre o MARGS e o Madison Cbildren s Museum (EUA).

No dia 8, o museu também será o local do 

lançamento do belo livro em homenagem ao pintor 

Iberê Camargo. Além disso, o MARGS também não descuida 

de sua programação musical erudita, com concertos especiais 

programados para este mês.

Confira as atrações no jornal.

da Praça da Alfândega,

Direção daAAMARGS
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2 SEGUNDO CADERNO, TERÇA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 1994

GÁSPÁROTTO
Lançamento

O Grupo Gerdau promete uma 
festa nos mesmos moldes da 
realizada em São Paulo para o 
lançamento em Porto Alegre do 
livro de Iberê Camargo, dia 8 de 
novembro. Jorge Gerdau 
Johannpeter e Maria Elena Pereira, 
juntamente com Maria Camargo, 
viúva do artista, estarão recebendo 
no coquetel que deve lotar o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul.
Os convidados poderão assistir, 
vários telões, a um vídeo sobre a 
vida e a carreira do artista e 
também admirar 25 fotos inéditas 
feitas pelo fotógrafo Luiz Achutti 
durante um ano de convivência 
com o pintor.

em
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Livro lembra Iberê Camargo
JOSÉ ERNESTO0 livro "Iberê Camar

go" vai ser lançado pelo 
Grupo Gerdau em Porto 
Alegre, no Museu de Ar
te do RS (Margs), na Fei
ra do Livro, às 19h30min 
do dia 8. A obra assina
da pelo gaúcho Luiz 
Eduardo Achutti fez gran
de sucesso na 22- Bienal 
Internacional de São Pau
lo. Até agora, 40% da pri
meira ediçào da obra já 
foram comercializados.

Editado pela DBA, o li
vro possui 144 páginas 
em português e inglês 
com 70 reproduções das 
obras de Iberê e dez fo
tos inéditas de Luiz 
Achutti. Os textos críti
cos são de autoria de Ro
naldo Britto, e a apresen
tação é de Rodrigo Naves.

O presidente do Gru- q pjntor com a mulher na última entrevista 
po Gerdau, Jorge Gerdau
Johannpeter, afirmou que se trata de "uma obra fantástica, pois as 
ilustrações foram selecionadas pessoalmente por Iberê". A renda da 
tiragem inicial do livro será totalmente doada pelo Grupo Gerdau 
para a criaçào da Fundação Iberê Camargo, que terá a finalidade de 
divulgar a obra do artista plástico.

Um futuro livro também será lançado com as fotos feitas por 
Achutti com Iberê em seu ateliê, durante o ano que antecedeu a 
morte do artista. "Foi com a idéia desse livro que o Iberê me abriu a 
casa dele", disse o fotógrafo. "Ele gostou e elogiou, e eu fiquei muito 
contente, porque ele era muito crítico".
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ZERO HORA - TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 1994

Pistas para decifrar um artista
0 livro que o Grupo Gerdau lança hoje reúne obras de várias fases do pintor Iberê Camargo

IUIZ ACHUTIi. DIVULGAÇÃO ZH
JOSÉ LUIZ DO AMARAL *

Assim como o canto dos 
pássaros é para ser ouvi
do e somente preservan

do-os é possível desfrutar o pra
zer de estar com eles, também 
as pinturas são para ser vistas e 
precisam ser preservadas para 
que os espectadores possam 
usufruir o prazer de vê-las e 
senti-las. Não há palavras que 
consigam aproximar-nos de 
uma obra de arte a ponto de 
substituí-la. A pintura precisa 
ser vista. Mesmo suas reprodu
ções fotográficas não bastam, 
evam-nos mais próximo do ori
ginal, mas não substituem o 
contato direto com a forma e a 
matéria contidas na obra.

Por isso, é bom que um livro 
sobre o trabalho de um pintor 
contenha muito mais imagens 
do que texto. E, por isso, é 
inteligente a decisão do Grupo 
Gerdau de reverter a renda ob
tida com a venda do livro sobre 
Iberê Camargo, que acaba de 
publicar, para a organização de 
uma Fundação Iberê Camargo, 
onde poderemos ver suas obras
expostas e preservadas. Os rea
lizadores do livro tiveram a sa
bedoria de deixar as pinturas 
falarem por si próprias. Pouco 
extensos, os textos de Ronaldo 
Brito, ainda que defendam o 
ponto de vista do crítico, con
servam a amplitude de quem, 
mais do que reduzir a arte
a explicações, sabe reverenciá- nao P°r acaso> privou amizade, apontá-lo. As seis partes em que interessante é a inclusão do óleo
la e reconhece, como ele mesmo A mesma atitude existencial, se divide o livro reúnem obras A Idiota, de 1991, na parte inti-
afirma, que “todos os que se Plena de admiração e palpitante de vários períodos e se colocam tulada Carretéis, temática dos
disponham a enfrentá-las (as de vida, revela-se nas reprodu- como enfoques possíveis, sem a anos 60. Nenhum equívoco,
pinturas de Iberê) terão com Çõesde Fialdini, no ensaio foto- intenção de esgotar o percurso Certamente, como bem aponta
certeza que encontrar suas pró- gráfico de Achutti e na decisão do mundo proposto pelo artis- o texto, os carretéis foram, an-
prias palavras para não conse- de Jorge Gerdau Johannpeter ta. tes de tudo, relações de forma e

de realizar a publicação e rever- Quanto à costura que Iberê matéria que, depois, se es- 
ASSOMBRO — Não há dúvida ter SUa r_enda para a cr*aÇão da apontava como tarefa ao críti- praiam por todo o jogo de anta-

mais do que definir Iberê é pre- Fundaça,°\ co, salta aos olhos que ele já a gonismos e tensões com que
ciso experimentá-lo sabê-lo vi- ^os últimos tempos, Iberê havia estabelecido com a inte- Iberê construiu seu trabalho, 
vendar o drama do «esto’ de a~dava Preocupado com que gridade e a intensidade da pos- Pouco antes do fim, ouvi-o con-
quem como ele gostava de di nã° ° classificassem apenas por tura que se revela como orien- cordar comigo quando lhe afir-
zer, pulava para alcançar a Lua Um de seus..moraentos- Inúme‘ tadora de todo seu caminho. É
e, ainda que nunca o conseguis- “ dlsseme que espera- 
se, concluía: “Mas eu pulei!” É dos cnt,cos <lue nao o rotu-
essa experimentação viva e vi- *as^e.m’ mas consegu'ssem des- moderna, embebida no que ele Ficam as dúvidas e, princi- 
brante do fato artístico que se C° ,rir Corao estaúelecer uma chama de um ‘pathos expres- palmente, fica do livro a propo-
revela no assombro de Ronaldo C0SlUra entre suas múltiplas fa- sionista . Seja isso ou não, a sição da vivência da obra do
diante das pinturas. Assombro cetas ^m trair nenhuma. ° verdade é que tanto nos textos, pintor e o convite que nos incita

problema foi resolvido pela op- como na seleção das obras (e é
ção por uma reunião solta e des
pretensiosa que não segue nem 
a linearidade cronológica, nem

Reverência
Sem seguir uma linha cronológica, o álbum, com 70 reproduções e 10 fotos inéditas do artista, respeita a multiplicidade da obra de Iberê Camargo

guir defini-las”.

O QUE: Iberê Camargo’, 
livro com fotos de Luiz 
Achutti, textos de Ronaldo 
Brito (em inglês e português) 
e apresentação de Rodrigo 
Naves. Grupo Gerdau e 
DBA — Dorea Books and 
Art, 144 páginas.
QUANDO: lançamento, 
hoje, às 19h30min 
ONDE: no Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°).
QUANTO: R$ 80,00

mei ver em A Idiota uma espé- 
o que Ronaldo Brito entende cie de síntese de sua obra intei- 
como adesão à racionalidade ra.

a ir mais além no percurso de 
bom lembrar que o próprio ar- seus caminhos, 
tista colaborou nessa seleção) 
há pistas para serem seguidas, 

procura resolver o enigma, mas Uma das que me parece mais

que tenta resolver pelo manu
seio tenso e compulsivo das pa
lavras que o aproximam mime- 
ticamente do pintor com quem, * Professor e crítico de arte.
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Dólar (cotações de ontem) . ml:*
Dólar comercial 8 Dólar paraleloTerça-feira

8 de novembro de 1994
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0 Rio Grande do Sul terá períodos 
de sole de nuvens e também 

algumas chuvas esparsas
Página 50

& Compra R$ 0,835 Compra R$ 0,820 sf
■■ s: ■83*33® &< I 'lVenda R$0,837 Venda R$0,850 
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Páginas 30 a 32 ‘[rí.-

Po ina 48
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REPRODUÇÕES DO LIVRO 'IBERÊ CAMARGOVZH

O enigma de Iberê
Hoje, às 19h30min, será lançado no Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul (Margs) o livro Iberê Camargo, com 
textos de Ronaldo Brito, reunindo 70 obras do pintor 
gaúcho — reproduzidas por Rômulo Fialdini — e um 
ensaio fotográfico de Ricardo Achutti. A renda obtida 
com a venda do livro, lançado pelo Grupo Gerdau e pela 
DBA Dorea Books and Art —, será revertida para a 
organização da Fundação Iberê Camargo. Sem seguir 
uma ordem cronológica, o álbum apresenta várias fases da 
carreira de Iberê de um jeito solto e despretensioso. Brito 
não procura desvendar a arte de Iberê, nem esgota o 
universo proposto pelo artista, apenas permite ao leitor 
que manuseia o livro o exercício de tentar solucionar o 
enigma a partir de suas próprias vivências.

Hoje com 

1614 ofertas
Leia mais sobre o lançamento do livro 

iberê Camargo na capa do Segundo CadernoLIGUE 139 
E ANUNCIE.4L-

i
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Filmes de animação e de vanguarda
n«"^r»'fec,cl°dcdeMnh“ia^^
&"£■«?“ '■®Vn r/íu,os experimentais dos 7hõs2ÕlSKSírí; 1: H] IP?/ Uíica'rírriírr • ri* ° ™" "•mssssrst t| ÜS 1 H»».,. ssacsstisf ;~F*de Animação Japonês", lr>il%5S^-* *■ ™ "HaÉjaffilI diretoresde vanguardaalemães oariiciDam rir tajxjrtantes de
que a Sala Redenção (Paulo ■■■ ger. Vlking EggS W?m« fBS'
Gama, s/n») exibe de hoje até MÊÊT ............. SÊÊÊêÊ nlnger, Lotte I bns RkS K ^ ‘Nag>VRu,dqíf PfeD~
domingo. São seis títulos pro- WÊ? JHV «t»
du^dos entre 1959 e 1986, PgL, sitaram pelas artes gráikas e fotogra-
dos têm legendas em inglês. Cena * * Noite na Ferrovia Galáxia Nagjr. Outra l^ram osptacéb^te-

LdCc g,uerre7s <j“e ™ra com a irmã numa região isolada é atacado ^/mostra ”0 Filme Alemão de Van- éSÍ 
: KLi™ sS““nfa- fNa verdade trata-se de um disfarce de uma poderosa ^os 20" destaca alguns dí-
■ aTudn dp ímínte' r rapAf seaPrimora nas artes marciais com a setores, alem de Ruthman, que terá 10 j
5 Princine Hn aÍa eTta0‘ ,Atf. °. f,nal de semana serão exibidos: "O rilItles apresentados, dando assim uma ||

Prmcipe do Sol. As Aventuras de Hols , "Expresso Galáxia 999" "Guen o noçao de obra e nao apenas traçando P 
i Sobrevivente , A Noite na Ferrovia Galáxia" e "Guen, o Sobrevivente II" ’ tad^ne^o. ' ^

ma

•ar

o cineasta Walter Ruthman

Para conferir A Peste’no cinema potografíasPAPAS DA LÍNGUA — A banda toca 
no show 'Temperália", ao lado de 

. Nd Lisboa, Zé Caradípia e Luciana 
, Pestano, às 23h, no Publicitá Café la Paul° Amorim lança "A Peste, de 

(Dom Pedro II, 1035). A apresenta- Camus"- O argentino Luiz Puenzo 
1 ção é de Bebeto Alves. R$ 5,00. assina a direção desta transposição 

RAIMUND0S — O forró-core baixa do ^vr° de Albert Camus. 
no Opinião (José do Patrocínio. 834). A cidade de Oran é tomada por

em mais uma edição do Elétrika Li- uma epidemia de peste bubônica, 
ve. Também se apresentam: Grafor- 0s políticos dão um golpe. Dois mé- 
réia Xilarmónica e Tarcísio Meira’s dicos’ um câmera e uma repórter 
Band. As 22h. Ingressos: R$ 5,00. tentam evitar o pior. Com William

Hurt, Robert Duvall, Raul Julia.

— Na entrada prin
cipal do Bourbon Shopping (Assis 
Brasil, 164) pode ser visitada até o 
próximo dia 15 de novembro a mos
tra de fotografias "Do Taim ao Chuí", 
resultado de um livro onde detalha
do trabalho de pesquisa fotográfica 
e documental apresenta a região com 
toda sua riqueza em flora e fauna. 
O texto do livro, patrocinado pela

________—Albarus, é de Paulo Nogueira Netto
Raul Julia, num de seus últimos papéis e as fotos de Alex Soletto.

Livro de Iberê lançado no Margs Santo Antônio inaugura teatro

Pli HStSSfsggS
IBÊr m sswss».'»te!K çs^ss,sr,r-“"—I i I l||| | tas de Achutti. Os textos críticos sãn He RnS ní£- , Estudantil. numa pro-
Pmtor ganha homenagem do Britto e a apresentação de Rodrigo Naves. S o^ndoZeSeõfetof™1'

Em tempo de Feira do Livro a Sa-

\ ■ ;

10?•/=èi

Paulo Autran está presente
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Iberê
Com o patrocínio do Grupo Ger- 

dau, será lançado hoje, no Museu 
de Arte do RS, Praça da Alfândega, 
o livro Iberê Camargo, 150 pági
nas sobre a vida artística do gran
de pintor brasileiro.

Livro de Iberê lançado no Margs
Depois do sucesso na 229 Bienal Internacio

nal de Sáo Paulo, onde foi vendido cerca de 
40% da primeira edição, o livro "Iberê Camar
go" será lançado às 19h30min no Margs (Praça 
da Alfândega, s/ne). Na cerimônia, o pintor se
rá homenageado com uma mostra de 25 fotos 
em preto e branco de autoria do gaúcho Luiz 
Eduardo Achutti.

Editado pela DBA de Sáo Paulo, o livro pos
sui 144 páginas em português e inglês, com 70 
reproduções da obra de Iberê e 10 fotos inédi-

_________________ tas de Achutti. Os textos críticos são de Ronal-
Pintor ganha homenagem do Britto e a apresentação de Rodrigo Naves.

Iflgll
iH • 4
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IBERÊ CAMARGO
Sala Grafite do Center Park Hotel (Rami-

ro Barcellos, 1260)
Mostra de fotografias feita por repórteres 
fotográficos de Zero Hora, nos 30 anos 
do jornal, com o artista plástico. Home
nagem aos 80 anos do pintor recentemen
te falecido. De segunda a sexta, das 14h às 
20h, sábado das lOh às 14h. Até 19 de 
novembro.

CONVERSAÇÕES COM IBE 
RÊ CAMARGO
Galeria Tina Zappoli (Paulino Teixeira, 
35), às 21h
Desenhos e gravuras em metal das últi
mas fases do artista. De segunda a sexta, 
das lOh às 12h e das 14h às 19h e 
sábado das lOh às 13h. Até 19 de novem
bro. ___________  1

V

IBERÊ CAMARGO
Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
(Praça da Alfândega, s/n°), às 19h30min 
Lançamento do livro sobre a obra do 
Dintor gaúcho.
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IBERÊ — O livro "Iberê", textos de Ronaldo 
Brito e fotos de Luiz Achutti, está a venda 
no Margs, Bolsa de Arte de Porto Alegre, 
Livraria Sulina e Palmarinca, entre outros 
locais. R$ 80,00. A renda será revertida pa
ra a criação da Fundação Iberê Camargo.
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GASPMOTTO

Reverência ao mestre
Durante o coquetel, na noite de ter- 

ça-leira, no Margs, Jorge Johannpeter 
não escondia sua satisfação, juntamente 
com os irmãos Klaus e Fritz Johannpe- 
ter pelo iançamcnto do livro sobre Ibe- 
re Camargo e sua obra. A grande gale
ria, repleta de convidados de todos os 
setores, teve como principal ponto de 
convergência dos olhares o telão. Du
rante toda a noite, foram projetadas 
telas e fotos de Iberê. Uma exposição de 
fotografias de Luiz Achutti foi mon
tada para a ocasião. Jorge Johannpe- 
ter recordava a extrema exigência de 
Iberê quanto à seleção das fotos para 
o livro, uma das emoções marcantes 
do final da vida do pintor. O lança
mento repetiu o sucesso da apresenta- 
ção em São Paulo -com as devidas reve
rências ao trabalho do grande artista 
gaúcho.

Exemplos
São Paulo deu mais um passo 

para se tornar uma cidade de 
Primeiro Mundo. A partir desta 
semana, é obrigatório o uso de 
cinto de segurança nos 
automóveis que circulam na 
capital paulista. Mas, por 
incrível que pareça, as reações 
foram das mais diversas e há 
até quem não concorde com a 
nova medida. Porto Alegre 
deveria seguir o exemplo dos 
paulistas. O cinto, além de 
civilizado, é vital quando se 
trata de acidentes. Por aqui, as 
viaturas do 9o BPM já 
circulam com os PMs usando 
os cintos. A sugestão foi do 
major Getúlio Quites Jobim, 
que considera importante o 
exemplo daqueles que garantem 
a disciplina na comunidade.Primeiro desfile

Teca Coelho Vianna, Ana Helena n 1
Villar, Goya Tellechea Cairolli, Leda e Maria Crhtina FeÜó estiveram juntas na assistência de recente evento de moda
Girardi Feijó, e a filha Maria Cristina,
Mana Cecilia Sperb, Maria Helena 
Oderich, e a filha Ruth, entre muitas 
outras, estavam entre as que assistiram 
ao desfile da coleção criada por Adhe- 
mir Preschadt para uma primeira apre
sentação em Porto Alegre. Não foram 
poucos os aplausos, especialmente para 
os modelos de bordados em combinação 
atraente de coloridos. Cristina Pres
chadt e o filho, Lauro, ajudaram a 
receber o grupo conhecido que parti
cipou do coquetel na Casa Arte.

GIRO DA NOTÍCIA
□ As charmosas Maria Virginia 
Vasconcellos e Claudia Tellechea 
estavam na mesa que teve as aten
ções no jantar da noite de terça-fei
ra no II Gattopardo.
~ de Elba Ramalho po
dem comemorar. Depois de ter can
celado, por motivos climáticos, o 
Show que faria na Leopoldina Juve
nil, a cantora tem nova data para 
apresentação em Porto Alegre. El
ba mostra o espetáculo Devora-me 
dirigido por Miguel Fallabela, nò 
segundo final dé semana de dezem
bro, no Teatro da Ospa.
□ íris Formiga, filha do jornalista 
Marcom Formiga, do Correio Bra 
zihense, está chegando ao Sul para 
o grande baile de 15 anos do Hotel 
Laje de Pedra.

□ Continuando sua turnê mundial, 
Marisa Monte chega a Nova York. 
A cantora faz sua estréia nos palcos 
americanos hoje à noite no Super 
Club, na Rua 45. Para quem não 
sabe, o local é um point exclusivo e 
com preços caríssimos. Marisa de
ve arrasar.

'V-

Abrasador
Nao e de hoje que os jovens são os 

grandes consumidores do mercado de 
shows. De olho nesse público, a DC-7 
esta promovendo uma série de espetá
culos que prometem sacudir Porto Ale
gre em dezembro. Para os modernos ei 
descolados, vem aí a banda inglesa Pet1 
bhop Boys, hit das pistas do planeta no

Mas é para os fãs e órfãos de 
Bob Marley que vem o presente maior: 
uni grande festival de reggae invade 
o Gigantinho dia 9. Entre as bandas 
ja confirmadas, o Inner Circle 
deve incendiar o início do verão ’

Ocasião de cumprimentos
O prefeito Tarso Genro e o empresário Jorge Johannpeter no lançamento do livro Iberê Camargo’

que
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OCIEDADE
Décio Azevedo

O mestre 

em livro
Jorge Gerdau Johannpeter e 

Maria Elena Pereira foram os 
anfitriões da ocasião de brindes 
que assinalou o iançamento do 
livro sobre Iberè Camargo. O 
professor Paulo Brossard. Xico 
Stockmger, Gustavo Nakle, Dé
cio Freitas, Irineu Garcia e Ma
rio Spindola entre os que presti
giaram a cerimônia no MARGS.

Editado em português e in
glês, o livro reúne 70 reprodu
ções da obra do pintor e 10 fotos 
assinadas por Luiz Eduardo 
Achutti. A esposa de Iberê, Ma
ria Camargo, participou do lan
çamento do livro, Também por 
lá, Dóris Sphor, Magda Bros
sard lolovich, Lila Johannpeter, 
Katia Amaral, Fernando Garcia, 
Maria Ester Caleffi e Alice 
Brueggmann.

;


