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galeria

tem o prazer de convidá-lo para a inauguração 
da mostra de pintura e guache de

IBERÊ CAMARGO
No dia primeiro de setembro de mil e novecentos e oitenta e quatro 
sábado, às vinte e uma horas.
Exposição: de 5 a 29 de setembro de 1984

Rua Paulino Teixeira, 35 - fone: (0512) 32-3726 - 90.000 - Porto Alegre, RS 
horário: de segunda a sexta-feira das 10 às 12 e das 14 às 20 horas; 

sábados das 10 às 12 e das 14 às 19 horas.



CSAI-tERIA I-IJIHA HTRIkYA
Rua Padre João Manoel 974 A Fone (011) 280 2471 

01411 São Paulo SP Brasil
de 2a a 6? das 10 às 20 hs, sábados das 10 às 13 hs.

APRESENTA A PINTURA DE

IBERÊ CAMARGO

ABERTURA: 11 de setembro de 1984, 3.a feira, às 21 horas 
EXPOSIÇÃO: De 11 de setembro a 5 de outubro de 1984



CLÁUDIO GIL
STUDIO DE ARTE

EXPÕE A PiNTURA DE

IBERÊ CAMARGO

De 13 de setembro a 6 de outubro de 1984 
Inauguração: Dia 13 de setembro, 5.a feira, às 21 horas 
Aberta de 2.a feira a sábado, das 10 às 13 e das 15 às 22 horas

NOTA O filme “IBERÊ CAMARGO" de Mário Carneiro, será exibido na noite do vernissage e na 
5a feira seguinte, 20 de setembro, às 21 horas. (Duração do filme 11 (onze) minutos).

Rua Teixeira de Melo, 30-A - Tel.: (021) 227-8975 e 521-2693 
IPANEMA - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - CEP 22410
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ARTE CONTEMPORÂNEATHOMAS COHN

IBERÊ CAMARGO
PINTURAS

INAUGURAÇÃO: SÁBADO, 15 de Setembro de 1984, das 18 às 21 horas 
EXPOSIÇÃO: De 15 de setembro a 10 de outubro de 1984 
HORÁRIO: De 2.a a 6.a feira, de 14 às 21 horas 

Sábado: De 16 às 20 horas
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Rua Barão da Torre, 185-A - Ipanema - Tel.: 287-9993 
CEP. 22411 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil



AS HORAS DE IBERÊ:
A COMPULSÃO DE PINTAR

Mais de uma vez, Iberê comparou o pintor a Sísifo. Também para o 
pintor não há trégua, deve pintar a vida toda, dia e noite, sem parar. 
Afinal, pergunta, o que seria de Sísifo se não fosse a condenação de 
levar a pedra ao topo da montanha e do pintor, sem a compulsão de 
pintar? Seriam ambas criaturas sem destino. Por isso bendiz o destino 
de um e de outro: “Que este se cumpra até os seus últimos dias, que 
Sísifo seja Sísifo, que o pintor seja pintor". Concluo: não há momento 
de terminar a obra, um quadro recomeça no outro e assim, sucessiva
mente, até a morte. Fazer, refazer... o gaguejar dos temas, da forma.

Contudo, existem momentos na vida do artista, em que ele precisa 
falar com clareza, sem vacilações, gritar, dizer não. Explicando sua par
ticipação na campanha das diretas já, ao lado de seus colegas gaúchos, 
Iberê escreveu: "Meu trabalho é uma homenagem às mulheres que se 
deitam acorrentadas nas ruas do mundo para gerarem os ovos da morte 
semeados pela terra. Este cartaz também é um grito e um gesto de soli
dariedade aos que dizem não à prepotência, não à arrogância do forte, 
não ao holocausto. Falo apenas em nome da vida. Nesta hora, o que 
importa é ser claro, repetitivo, para ser compreendido por todos". Mais 
uma vez, Iberê revela sua indignação. E que outra característica é mais 
marcante no artista do que esta sua capacidade de indignar-se, de er
guer sua voz, rebelar-se?

Mas o artista tem também sua hora de lobo. Pintor noturno, ele vê 
surgir, como no poema de Fernando Pessoa, a "súbita mão de algum 
fantasma oculto/entre as dobras da noite ...". No centro da tela, entre os 
novos temas — signos de sua pintura atual, a mão aberta, espalmada 
sobre a matéria espessa. Como aquela mão, distante e anônima, que na 
aurora do mundo, deixou sua marca no lado da gruta prehistórica, como 
que a dizer, veja, aqui estou, sou humano, eis a minha expressão, minha 
arte. Veja, eu tenho as mãos limpas, diz cinicamente, o político corrupto. 
Veja, eu tenho as mãos sujas de tinta, diz o pintor. Nela, há um polegar 
que não flexiona mais, fruto de um esforço diário quase meio século 
para apertar o tubo de tinta na palheta ou diretamente na tela.

O pintor vive sua hora da verdade, sua pintura nunca foi tão confes
sional nem tão autobiográfica. Cada novo quadro, cada nova hora, é um 
exercício de auto-expiação, de auto-puniçáo, ele constrói, em cada tela. 
seu "de profundis", seu "miserere”. Como Rouault, Iberê constrói sua 
prisão, o espelho onde projeta sua alma dilacerada e com espanto ele vê 
sua sombra projetada entre os fantasmas que rondam a morada de seu 
ser — o quadro. O artista e seu modelo, ele mesmo — a tela.

Quando chego ao ateliê de Iberê Camargo, numa fria tarde de junho, 
em Porto Alegre, vejo no cavalete uma tela que me parecia pronta. O 
pintor apenas terminara o seu trabalho, a tela exalava ainda o cheiro de 
tinta fresca. Como sempre, me pareceu magnífica. Começamos a con
versar. O artista não consegue se manter sentado, de tempos em tem
pos, ergue-se da poltrona, olha o quadro, demonstra inquietação e im
paciência. Uma vez mais, e outra, examina a tela, concentra-se na figura 
que está no canto superior direito. Resmunga que precisa retocá-la.

Pergunto sobre os novos temas (signos) que surgem em sua pintura, 
agora figurativa, se eles têm algo a ver com seu retorno ao Rio Grande 
do Sul. Iberê diz que não é fácil responder: "Sou um artista intuitivo. 
Vivo pelo coração, por isso pago um preço muito alto". E prossegue: 
"Antes havia uma divisão muito rígida entre concretismo, abstracio- 
nismo e arte figurativa, como se a gente pertencesse a um partido. Hoje, 
quando chego aos 70 anos de idade, isto me parece uma coisa tola. Esta 
compartimentação em ismos castra, tolhe, limita, bitola. Porque a vida 
entra por todos os lados, por todos os poros do corpo respira-se a vida. 
Importante é captar o mundo do artista, tudo o que ele disser com since
ridade será importante. Terá força e permanência".

Outra vez, Iberê ergue-se da poltrona, examina o quadro, não resiste 
ao desejo de retocá-lo. O artista sofre, ergue a voz quando fala da vio
lência crescente das ruas, das desigualdades sociais, da política inter
nacional, mas não consegue esperar o fim da entrevista. Pega uma está- 
tula e corre até a tela, desmanchando num ótimo a figura que tanto o 
incomodava. Quase sempre se indaga, do artista, sobre a epifania da 
obra, sobre seus mecanismos de criação. A essa pergunta Iberê já res
pondera, em outra ocasião: "eu não pinto modelo, pinto emoções”. Não 
faz croquis, vai direto à tela. Mas o que eu quero saber, agora, diante do 
gesto do artista, é o momento em que ele sente que a obra está termi
nada. Apontando a tela que acabara de retocar, ele diz: "parecia, de 
início, que eu ia pintar uma alvorada. Terminei fazendo um noturno. O 
que posso fazer? Tenho uma visão trágica da vida. Eu não sou um ho
mem alegre, não vejo nenhum futuro para a humanidade, nenhum céu. 
Estamos sempre diante do abismo. Por isso, termino sempre assim, 
nesta coisa noturna, dramática. Neste quadro eu fui sucessivamente 
Bonnard, Renoir, Monet, e veja como ele está agora”.

Me pergunto: como perceber, na obra pronta, o histórico de todas 
estas mudanças, desta manhã que se transformou em noite? Iberê como 
que intui minha pergunta e conclui: "o que dá caráter a uma obra é 
justamente este gaguejar...”
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Encontro na nova pintura figurativa de Iberê, o anzol, a âncora e o 
caracol, signos aquáticos, portanto. É como se as águas paradas e pe
sadas de sua pintura anterior — lodaçais, pântanos — começassem a se 
movimentar, abrindo espaços para a transparência da memória. O ar
tista, em meio ao drama, redescobre a infância. "Quando eu era criança, 
gostava de pescar, construir âncoras, navios de brinquedo. Queria ser 
capitão de navio. Um dos meus projetos atuais é revisitar os rios de 
minha infância, rios onde me banhei e nos quais vivi muitas emoções. 
Um rio se renova sempre e assim devemos ser. Renovar para não mor
rer. Mesmo que esta renovação traga contradições, precisamos ter a co
ragem de avançar, enfrentar novas dificuldades".

E como o rio de sua infância, Iberê renovou-se, mas sem negar um 
tico de sua obra anterior, brilhante, aliás. Foi ao fundo do poço, mergu
lhou sem ajuda de escafandro, deixou o barco seguir à deriva, percorreu 
todos os porões de sua alma e, ao retornar à superfície e reencontrar a 
margem do rio, trouxe consigo, renovadas, as imagens (arquétipos?) 
que sempre o perseguiram. Os dados de sua nova pintura foram então 
lançados, os carretéis voltaram a se movimentar, mais fantasmagóricos 
do que nunca, aqui e ali surgem cruzes, setas, sinais, losangos, um ex- 
voto, um rosto que se projeta num perfil espasmódico. Os signos se me- 
tamorfoseiam: dado-carretel-fantasma-um puro sinal linguístico ou grá
fico significando interdição ou perigo. Os objetos e figuras traçadas em 
branco, como um graffiti nervoso, à Penck, à Schnabel, à Salle, arque
ológico ou prehistórico, sobre a pasta de tinta. Mas também, aqui e ali, 
neste rio noturno, surgem nesgas de luz: pequenos toques líricos de 
azul, lilás, amarelo ou verde, transparências. Iberê é hoje um artista pos
suído por verdadeira compulsão de pintar — mas ao final, o que emerge, 
mais do que o drama do artista é o drama da própria pintura. Iberê res
surge, no centro da cena pictórica brasileira, com um vigor e uma ener
gia insuperáveis. Aos 70 anos, ele realiza, hoje, a pintura mais jovem do 
Brasil.
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Rio, agosto, 1984 
Frederico Morais



PINTURA/DIONÍSIOS Iberê destrói seus quadros, deixa-os em um canto do ateliê por um 
tempo, nào quer vê-los, não quer ainda — agora já como espectador de 
sua obra — ser deposto (uso o termo de Lacan) pela sua percepção 
sábia e inacabada. "Eu expressei-me bem? parece dizer. "Eu olhei 
bem?” parece indagar-se. "Você não está vendo o que eu vi”, parece, 
com desdém, dizer para os seus inúmeros admiradores. Existe total ra
zão quando ele se indaga sobre a sua percepção e a obra que deve ser 
acabada.

O inacabado é da ordem do trágico, do dionisíaco, desta mistura da 
aparência e do mundo, desta unidade dilacerada. Iberê é um trágico da 
percepção. Quero dizer, o trágico da pintura em seu sentido "historiai”, 
desde que em Lascaux os signos do mundo dilaceraram a percepção de 
alguns homens dotados da arte de transfigurar a alucinação que rece
biam como um golpe, como uma violência, como uma ferida. Pintura e 
destino para Iberê estão ligados pelo mesmo espírito da transfiguração 
da alucinação perceptiva. Tal como deve ter ocorrido com os "astistas” 
de Lascaux.

Embora a arte — a idéia é de Merleau-Ponty — possa ser vista numa 
atemporalidade, o que a obra de Iberê encarna, hoje, dentro da arte bra
sileira é o próprio sentido da pintura, a própria existência da pintura, a 
sua lógica e a sua substância. Provavelmente, nenhum pintor brasileiro 
foi, neste caso, mais longe do que ele em retrabalhar os dados da sua 
vida, da sua psique e do seu destino diante da Pintura. Nenhum pintor 
brasileiro foi tão existencial neste sentido, abrindo-se diretamente para o 
fazer da pintura com a densidade da angústia que passa pela sua exis
tência e pela infinitude da Pintura. "Se não me deixarem pintar, eu pinto 
com merda”, já o vi, exaltado, diante do problema econômico da interdi
ção de compras de tintas no exterior. Mas, o importante deslisa: de 
qualquer maneira pintaria, o seu segredo perceptivo não poderia ser re
duzido por uma ordem exterior, já que a pintura é a sua interna biogra
fia. O seu destino vive ao redor do segredo da sua percepção, que ne
cessita explorar o delírio da Visão.

O que faz agora Iberê senão a autobiografia de sua Paixão? Sinais, 
símbolos, signos, rostos, dados, mãos suspensas, falos, carretéis, e ar
tista e o seu ateliê, momentos do ateliê, esses são os seus temas, mas a 
Paixão é a pincelada brusca, irada ou tensa, olho e carne diante da tela, 
o gesto construído que é suspense, pára e retorna. É outro gesto. A cor, 
este jogo de lilases, azuis, um brusco vermelho ou um rosa, este traço 
de branco, o negro, linha e cor, cor e linha, esta mão espasmódica cons
truída com a cor. A própria cor que devassa a matéria, a matéria que se 
faz cor, o rosto que emerge da tela, desesperos de uma percepção que 
se transforma através do corpo do pintor, em Pintura. Da visão que 
agora é Forma e coparticipante do mundo.

Diante da tela branca, o pintor dionisíaco sofre a metamorfose de 
Dança (1). A tela branca ainda é uma infinitude: ela atrai o pintor como 
um abismo, como uma prolongada ferida invisível. Ela é o seu Grund, 
uma dolorosa invisibilidade que o pintor "enxerga” com o seu corpo: a 
dança metamorfoseia seu corpo. Agora ele enxerga a aparência, estes 
fluxos, pulsões, esta "carne do mundo”, no dizer de Merleau-Ponty, que 
atraem o pintor para a comunicação entre o Mundo e a Obra, ambos 
inacabados — para sempre inacabados diante da ação do gesto do pin
tor, massa corpórea da tinta, que escorre na tela em sua densidade 
bruta, do pincel, da mão que invade este abismo para apagá-lo, diluí-lo, 
deixá-lo reaparecer para liquidá-lo e o faz renascer mais uma vez, várias 
vezes. Muitas vezes.

Este abismo já é uma visibilidade. O pintor, em sua angústia diante 
da alucinação perceptiva, enfrenta com o seu corpo a hora da verdade. 
A metáfora do toureiro e da arena — muito usada para se comentar a 
obra de Iberê — não é totalmente desproporcional. Só que sua "hora da 
verdade” é inacabada porque como obra de pintura, da grande pintura, 
a percepção não tem fé. Liquidada na proporção que constitui o mundo 
da aparência, ela está sempre em dúvida, ausente e presente, sempre em 
retorno de um Mesmo diferenciado. Daí a angústia de Cézanne; daí este 
mundo precário da biografia transformada em rastro de cor, espasmos 
de cor, gestos bruscos ou sua redução ao absoluto NADA, que compõe o 
universo variado, fatídico e poético do Expressionismo Abstrato. Mesmo 
a pureza de um Barnett Newman, por exemplo, que aspira o Sublime — 
estes lisos campos de cor, fraccionados por barras de pinceladas trêmu
las. que desejam ser a exaltação da Biografia e da Percepção, algo que 
se refaz constantemente.

O pintor dionisíaco, como Iberê, é mais uma vez trágico: sua dança, 
sua metamorfose para ser um Outro da percepção é uma máscara trá
gica, no sentido grego do mito. Sabe-se que no Olhar é a coisa que nos 
olha. E esta alucinação que o Pintor procura pacificar através de seu 
olho, que conhece esta mutilada experiência do olhar. "É a esse registro 
do olho como desesperado pelo olhar que devemos compreender a ação 
pacificadora, civilizadora e encantadora, da função do quadro”, escre
veu um psicanalista, Jacques Lacan. Mas, a experiência, antes de ser 
incorporada à paz civilizatória, é para o pintor autêntico, uma incomple- 
tude. Iberê, o dançarino do abismo, conhece a sua dança. Nenhum 
quadro está perfeito, nenhum quadro acabado. O infinito da percepção é 
mutilado pela série de obras, mas não é ioda a percepção, esta que o 
pintor quer ver, o tudo que ele realmente vê e que parece se distanciar 
da percepção original que se recompõe e se compõe e é sempre outra.
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GEMAS ARRANCADAS AO CAOS
A maturidade plena de Iberê Camargo

Quando se vê uma exposição como esta de Iberê Camargo (Cláu
dio Gil Studio de Arte, Rio), a gente lamenta que elas sejam tão raras, 
que de fato se veja tão pouco de boa pintura nas galerias do Rio. E, se 
não fosse por outra razão, bastaria uma: a carência de mostras de alta 
qualidade deseduca e leva até a própria crítica a baixar o seu nível de 
exigência. De fato, se a linguagem da pintura pode atingir o grau de 
expressividade e realização estética que se verifica nos quadros de 
Iberê, por que exigir menos de outros pintores?

Iberê é um pintor que atingiu a plena maturidade: domina cabal
mente seus meios de expressão e move-se com precisão num universo 
pictórico próprio, inconfundível, fruto de anos e anos de entrega apai
xonada e exigente. Um universo complexo, que só a grande arte con
segue criar. E é exatamente por isso que a análise da pintura de Iberê é 
difícil, porque implica diferentes leituras. O olho percebe um campo 
quase inesgotável: a matéria é rica, de ecos profundos, e, se nos induz 

estado pré-formal, a uma espécie de magma, está ao mesmo 
tempo dominada pelo artista, que dela extrai uma linguagem de cores 
e signos vibrantes, ricos de sentido e de beleza. E uma pintura que 

.j da profundidade, da noite, para a luz. Um nascer permanente, in
cessante, como se se assistisse em cada quadro ao parto primordial da 
matéria virando forma e linguagem humana. Cada quadro reflete a 
própria aventura de Iberê ao longo de trinta anos: ele foi das figuras às 
manchas, numa busca das origens, e de lá retornou, dificultosamente, 
resgatando do informe uma nova linguagem. E assim os seus quadros 
esplendem como gema, sujas de noite, arrancadas ao caos.

Ferreira Gullar
(Revista 'ISTO E” 4/08/1982. Pág. 10)

Iberê nunca foi um pintor da pura gestualidade, da pura abstração 
informal. Nas suas obras o gesto é construído e será suspenso se não 
abriga a imagem interna do pintor. Nem Iberê é informal, na medida que 

pintura é regida por uma organização mental e psíquica. Ele sabe o 
que percebe e o que persegue. De fato, hoje a sua obra é mais emocio
nal, às vezes aberta para a cena onde se reagrupam figuras humanas. E 
uma arte que, mais claramente, deseja expressar-se (embora expressar- 
se seja da natureza de toda obra), expor-se com clareza diante do 
Imenso que a sua percepção de pintor vê do seu interior. O modelo, por 
exemplo, torna-se para Iberê não uma coisa física, representável imedia
tamente. O modelo não é um simile: é uma experiência interna, uma ex
periência no interior da percepção. Um ato da invisível autobiografia das 
imagens. Quando na sua atividade de pintar, subitamente, o modelo 
torna-se simile, a voz da transfiguração é ouvida: é má pintura. Iberê 
rapidamente destrói esta identidade; o modelo é vários outros. É uma 
série descontínua de vários outros. É a percepção trabalhando no 
Imenso.

Uno
signo — é um Universal, mas quando o pintor vê o Mesmo (mesmo um 
pintor da escassez de temas como Albers), ele o torna diverso. O pintor 
dionisíaco, como Iberê, vê descontinuidades no Mesmo, pintura e per
cepção sempre em obra. Daí que, dançarino trágico, a obra está sempre 
em trabalho e como luxúria da percepção, a obra se constitui uma so- 
meme para a pacificação do espectador. Para o pintor Iberê, a visão 
modelando o mundo — interno ou externo — continua com sua luxúria 
perceptiva interminável. E neste sentido que a pintura é algo que nunca 
termina, que nunca chega a um término e que será a variada repetição 
desse Desejo sem fim. Os Pintores — autênticos pintores como Iberê- 
transformam-se nos mais audaciosos pensadores desse Desejo que 
nunca se apaga, pensadores dessa alucinação da coisa que nos olha e 
que o pintor nos conduz a ver a obra do seu mundo, deste seu mundo 
agora filtrado pela sua angústia sensorial e perceptiva, que o mundo 
exerceu sobre ele. E talvez, neste sentido, que para o pintor moderno 
sua obra nunca seja bela (eles, com razão, ficam desconfiados quando 
dizemos isto), porque o que vemos são realmente ruínas, alegorias dos 
seus sofrimentos, enquanto para o pintor o entranhar-se no mundo 
transfirurado é a origem incessante da obra: a máscara trágica para a 
dança, o seu começo com a infinitude da tela branca. O seu eterno co
meço diante do abismo.

sua

O pintor dionisíaco concebe sua tragédia diante da Unicidade. O 
— em nomes próprios em Lógica é uma unidade abstrata ou um

a um

vem

Wilson Coutinho 
Rio, julho de 1984

(1) Este texto deve muito a uma visita ao ateliê de Iberê em Porto Alegre e ao curta-metragem de 
Mário Carneiro sobre o artista. Este texto è dedicado ao Mário, outro amante da luxúria da 
Percepção.



IBERÊ CAMARGO: 
SÍNTESE TRAÇO BIOGRÁFICO

O papel determinante que a obra de IC possui é o fato de ser enga
jada num "projeto cultural" cujas fronteiras transcendem os limites do 
simples olhar, é preciso "olhá-la vendo". A ideologia de sua obra não é 
senão a da arte. É um artista que mergulha no mundo, e o mundo está 
dentro dele.

Iberê Camargo é um artista que muito bem compreende o sentido 
profundo de sua arte, não só pela cor, que nele é forte e rara, como pelo 
conhecimento de que o abstrato é uma transfiguração, um contato com 
o mistério das formas alteradas conseguidas, alcançadas, induzidas no 
seu labirinto, no seu infinito de possibilidades, na sua vigência de anta
gonismos e de superposições.

Muito poucos são os artistas que. como Iberê, tenham obtido cor
respondência perfeita entre o seu ser e o ser da arte.

As sementes da criação de Iberê Camargo são geradas na infância 
onde o limite entre o mito e a realidade se confundem. Nascido na Vila 
de Restinga Seca (Santa Maria/RGS) em 18 de novembro de 1914, teve 
uma vivência nômade de filho de ferroviário.

Seu espírito inquieto e liberado manifesta-se desde cedo. Aos 
quinze anos, aluno da Escola de Artes e Ofícios (Santa Maria/RGS), 
busca sair das “garras tradicionais", característica determinante na tra
jetória de sua obra que, para ser lida, não implica somente na decifraçáo 
de seus signos, como também exige de nós — espectadores — uma 
adesão mais profunda: a da emoção.

Vai para Porto Alegre e recebe orientação do pintor João Fahrion.
Transfere-se para o Rio de Janeiro em 1942 com uma bolsa de estu

dos e chega a esta cidade buscando cores e formas nos espaços humil
des que não figuravam nos cartões postais. Inicialmente freqüenta a 
ENBA por dois meses, que abandona por discordar do método.

Adquirindo boa bagagem pictórica desliga-se do "Grupo Guignard”, 
do qual participou durante certo período. E o momento onde o corpo de 
seu trabalho traduz-se nas vielas desconhecidas, nas ruas trabalhadas 
pelo tempo e nos bondes repletos de gente suada. Nessa época as estru
turas que determinam sua expressão recaem na figuração, cujo ápice 
acontece em 1947, quando, com o óleo "A Lapa", recebe no Salão de 
Arte Moderna o prêmio de viagem ao estrangeiro.

Viaja para Paris com sua mulher, onde estuda pintura com Giorgio 
De Chirico e André Lhote, afirmando posteriormente que o importante é 
ter contato com o que é autêntico, e para IC o primeiro era uma persona
lidade e o segundo um grande teórico.

Em Roma aprende afresco com Antônio Achille; faz um curso espe
cífico sobre materiais de pintura com Leone Augusto Rosa e dedica-se à 
gravura com Cario Alberto Petrucci. Percorre todos os museus, devora 
os quadros: "eu olhava muito, centímetro por centímetro, como era a 
relação do quadro, como um marceneiro que procura ver como aquilo 
está resolvido".

No retorno Iberê traz a consciência da luta dramática de se encon
trar, percebe que seu momento não é mais o de traduzir o visível, mas 
captar forças e torná-las visíveis — com isso a década de 50 é marcada 
pela passagem lenta do antigo código ao novo, que culmina com a fase 
dos carretéis, célula de sua abstração. Sua questão, seu compromisso 
vincula-se direto na contemporaneidade.

Nas décadas de 50 e 60 atua como professor de gravura em Monte
vidéu e de pintura no Instituto de Belas Artes nò Rio de Janeiro.

Iberê Camargo é um desses pintores que chegaram ao abstracio- 
nismo, partindo de um figurativismo que já se manifestava, na sua arte, 
por determinadas predileções, na ordem do mundo físico e imediato: já 
nas suas paisagens suburbanas se sobressaiam, das casas pintadas, os 
acrotérios; a harmonia, o equilíbrio linear e congruentes das garrafas 
alinhadas; os perfis dos carretéis, como uma intuição desse antago
nismo do espaço: oposição direita-esqtterdu; antagonismo descoberto 
por Immanuel Kant, o célebre filósofo de Koenigsberg. O abstracionismo 
na pintura de Iberê Camargo está assim contaminado de uma revelação 
que não é bem a de uma existência abstrata, mas a reconstrução do 
próprio mundo objetivo, organizado numa nova ordem; tem-se, ao 
contemplá-lo, o sentimento de que este mundo em que vivemos teria 
sofrido uma cósmica transformação: os lagos, as florestas, as rochas, os 
animais etc., ter-se-iam recompostos para uma vida que não fosse mais 
a dos homens, e sim, para a vida de outros seres que tivessem já exis
tido. ou venham a existir ainda; sente-se, nesse abstrato, não um ideal 
absoluto, cuja correspondência com o real dificilmente se pudesse ob
ter; é uma abstração de coisas cujas origens estivessem contidas em 
formas contraídas, cingidas de incertos horizontes, embrumadas de lon
gínquos pensamentos; é um abstrato impregnado, ao mesmo tempo, de 
arbitrário e de uma antiordem psíquica inédita; revelação de uma espé
cie de espaço afim a este em que vivemos.

Uma coisa, de certo modo, surpreende em quase todas as fases da 
sua pintura: é que nela quase sempre reaparece a forma vaga de um 
carretei como uma ampulheta a marcar um tempo indeterminado, como 
a representação sumária de dois triedros opostos pelos vértices, que são 
iguais, mas não se superpõem; triedros opostos onde Lautman reconhe
ceu a demonstração mais decisiva dessa qualidade espacial: direita-es- 
qucrda

Rio de Janeiro, julho de 1984 
Lídia Vage

Joaquim Cardoso 
junho de 1971.

"Há muito aguardávamos em Paris uma exposição dos quadros de 
Iberê Camargo, o artista brasileiro de categoria internacional que visita
mos no seu ateliê do Rio de Janeiro, há alguns anos. Atualmente, em 
plena consagração, o artista nos exibe mais de quinze telas, feitas de 
1970 a 1977, quase todas pertencentes a colecionadores de seu país. 
Camargo é um temperamento lírico, um amante da cor que ele distribui 
numa pintura gesticulada. Nos seus quadros, nossos olhos acompa
nham a passagem do pincel dócil ao tato, ao sabor da vontade, aos frê
mitos da emoção. Começando pelo figurativo, Camargo abandonou a 
representação, fornecendo-nos o que se encontra no seu âmago, cuja 
substância possui a marca de um temperamento convulsivo. Consti
tuem, pois, deliciosas manifestações a se exporem para a máxima ale
gria de nossos olhos. Em Camargo, o homem inteiro está todo no toque 
e nessas pastas desestabilizando-se ao nosso olhar. Tudo nele é marcha, 
movimento, signo, turbilhão, matéria densa, animada e por vezes dramá
tica, com violetas de ametista, castanhos, vermelhos, verdes profundos, 
brancos entremonstrados, auroras, no conjunto os negros todos estru- 
gindo em sonoridade. Sentimos o pintor ébrio de pasta colorida. Jogo? 
Não, antes o jato de uma expressão veemente, com traços de revolta, 
listras, triângulos, afirmações, compartimentos de manchas. Virulenta, 
vulcânica, como uma vertente de lava encantada, a pintura de Iberê Ca
margo constitui a revelação imediata e unificada de um poeta visual, um 
poeta do gesto e da mão."

Picasso refere-se à estranha profissão, ao estranho destino do pin
tor. impulsionado a estender cores sobre uma tela.

Penso em Sísifo, obrigado a rolar uma pedra sem pausa e sem re
pouso. A ele assemelha-se o pintor que dia e noite é obrigado a pintar, 
sem trégua, durante a vida toda, sem esmorecer. Mas o que seria do 
Sísifo se não fosse mais obrigado pelos infernos a rolar sua pedra, e do 
pintor que não sentisse mais a compulsão de pintar, de pintar sem tré
gua? Seriam ambos criaturas sem destino, dentro deles cavar-se-ia um 
imenso vazio.

Bendigo, pois, o destino de um e de outro. Que este se cumpra até 
os seus últimos dias. Que Sísifo seja Sísifo, que o pintor seja pintor.

IBERÊ CAMARGO 
RIO, 1979

descoberta pelo grande filósofo alemão.
O aparecimento inesperado, talvez inconsciente, desse símbolo 

quase místico, quase mágico, como que irradia por toda a sua pintura; 
símbolo, signo, sinal que, de vez em quando, surge, e é uma espécie de 
elo entre o seu trabalho de artista e a sua índole, o seu temperamento, a 
sua condição de existir no espaço deste nosso mundo.

Pierre Courthion 
Paris, 1979



IBERÊ-LÍRICO FALA DE SI, SUA OBRA, SUA AMIGA 
ÂNGELA...

UMA HOMENAGEM EU SOU O GRANDE JOGADOR

Os depoimentos abaixo foram prestados pelo artista a Teniza Spinelli e 
Lourdes Aglauros, do núcleo de documentação e pesquisa do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul — MARGS, em ABRIL de 1984

Acho que todo o quadro tem seu calcanhar de Aquiles. Às vezes, 
olho uma obra maestra e me pergunto onde ele está. Porque sempre há 
algo em aberto, que é outra vez o início. Quando dou a última pincelada 
e lhe sinto a ressonância, percebo que a solução encontrada abre novas 
possibilidades, talvez para um sem fim. Esta limitação é da condição 
humana, que jamais alcança o absoluto. Mesmo sabendo, procuro 
alcançá-la . Não poupo minhas forças, nem meu tesouro. Sou perdulário 
com as tintas. Faço obra que o Brasil de Delfim Neto não comporta. 
Perdulário, por ser mau pintor. Obcecado, que procura, que procura e 
não sabe o que procura, e procura fundo, e gasta tudo e é capaz de 
jogar todo o patrimônio como um jogador louco que perde tudo numa 
noite. Eu sou o grande jogador”.

Um dia, fui surpreendido pela morte inesperada da querida amiga e 
aluna Ângela Maria, que me deixou suas tintas e sua paleta.

Magoado com a perda e comovido com esse derradeiro gesto de 
carinho, decidi pintar com aquelas tintas um quadro em sua homena
gem.

FAÇO DO SIGNO UMA FIGURA, DA FIGURA UM SIGNO Sobre a tela branca, a obra nasceu soberba como um pássaro que 
abre as asas sob o azul mais puro. Inspirei-me numa nuvem de fumaça 
negra que, certa vez, em Jaguari, vi subir para o azul do céu, soprada 
por uma locomotiva que passara vizinha ao velho cemitério, onde re
pousam meus pais.

A fumaça tisnou aquele azul e depois se esgaçou como um véu.
Trabalhei com paixão. As formas expandiram-se livres, imateriais 

como são os sentimentos. Terminado o sonho que o criou, despertou 
em mim o crítico exigente e formal. Descobri, então, um defeito: duas 
pinceladas rompiam a tecedura da matéria. Eram como fios soltos de 
uma trama. Com golpes de espátula, procurei incorporá-las. Suce
deram-se as tentativas e os insucessos. Assim cheguei à destruição da 
obra. Tentei repetidas vezes recriá-la. Num supremo esforço, decidi re
encontrar naquela matéria o caminho percorrido. Raspei a tela: a tinta, 
então, caía no chão e eu a espalhava com meus passos de sonâmbulo. 
Pisava carne que fora vida.

Agora estava sozinho na derrota. A noite avançava e, com 
desespero e o cansaço.

Vencido, decidi destruir o quadro, reduzindo-o a pedaços. Quis, as
sim, apagar a minha derrota. Prostrado, abandonei a arena e as armas — 
o atelier, os pincéis e as tintas — como fazem os vencidos. Na vigília, 
compreendí enfim que tinha prestado àquela amiga a minha homena
gem, na mais fervorosa das orações. Esta certeza consolou-me. O 
quadro havia sido realizado, havia existido. Sua vida foi tão fugaz como 
o nascer do sol. Há vidas que têm a duração do instante.

Sim, eu fiz uma homenagem, uma oração.
Existiu, embora agora dele não reste mais do que memória.”

'Comecei a pintura como todos os artistas do meu tempo, recriando 
a natureza. Meus mestres foram todos os artistas que me antecederam. 
Ninguém cria sozinho. Peregrinei pela figura, pela paisagem, pela 
natureza morta até chegar à abstração. Aí elaborei uma linguagem de 
símbolos, que nasceu do carretei, meu brinquedo de criança.

A vida do pintor é a vida do homem. Um dia, a vida do homem-pintor 
foi sacudida pelos ventos da desgraça. Ferido, conheci o amor e o ódio, 
avaliei a infinita capacidade humana no sublime e no sórdido. Caminhei 
por caminhos ásperos sem outra luz que a da minha consciência. Neste 
transe conheci e amei mais os meus amigos. Ao longe, ouvi o bramir das 
ameaças.

Hoje, sou diferente, não mais aquele que conhecia porque lhe ha
viam ensinado. Tenho a minha própria experiência, experiência que 
marca, que é carne e sangue. A hora da desdita galvanizou-me. Fiz-me 
rijo como o homem que enfrenta o temporal, o vento.

Agora, decidi fazer tudo o que responda aos meus sentimentos. E o 
farei independente das catalogações, independente dos dicionários, in
dependente do que outros estabeleceram, consagraram e premiaram. 
Faço a minha obra independente das aprovações. Sei que tudo se extin- 
guirá tão rapidamente como um gesto. Nesse momento de consciência 
cessam as contradições. Faço do signo uma figura, da figura um signo. 
O que importa é o mundo do artista, que é o mundo do homem. Sinto- 
me seguro, porque vivo no meu mundo. Não estou no mundo dos ou
tros. Isso é meu. Pode não agradar, mas é a expressão do meu mundo. O 
resto não importa. Sou eu”.

O ARTISTA É SEU PRIMEIRO CENSOR

Sou muito exigente no que faço. Por isso, faço e refaço. Persigo o 
que intuo. Nesse garimpar sem pausa encontro as minhas gemas. Às 
vezes, sujo a cor no desespero de expressar, achando sempre que a 
obra ainda não está bastante forte e livre. Tenho ogeriza pelo efeminado 
da forma. Quero arte brutal, violenta, suja se necessário for, mas ve
emente, viva: verdade.

Já me referi, num depoimento, ao processo crítico que ocorre co
migo. Há a crítica implícita no ato de criar, e outra, feita a posteriori. A 
primeira, intuitiva, conduz o artista na realização da obra. A outra, que é 
racional, aufere valores da obra. O artista pode renegar todas as novas 
soluções e caminhos que abrira com paixão e verdade. Pode dar um 
passo atrás, refrear-se, recolher-se a um conservadorismo. Imaginemo-lo 
de gravata borboleta e óculos, muito solene, a ditar regras. Aí então a 
razão mata o artista. Isso ocorre também no amor: as juras são negadas. 
A verdade não deve ser tocada, destruída”.

ela, o

IBERÊ CAMARGO 
Porto Alegre, abril de 1984. AUTO-RETRATO'' Oleo s/tela — 0,92m x 0,65m — 1980 

Coleção: Cláudio Gil



IBERÊ BASSANI CAMARGO
1914 Nasceu em Restinga Seca — Rio Grande do Sul

EXPOSIÇÕES COLETIVASEXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

1942 Palácio do Governo do Rio Grande do Sul 
1946 Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro 
1952 Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro
1958 Galeria GEA, Rio de Janeiro
1959 Uniáo Panamericana, Washington (USA)
1960 Centro de Artes e Letras, Montevideo;

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
1962 Museu de Arte Moderna (retrospectiva), Rio de Janeiro
1963 Petite Galerie, Rio de Janeiro

Sala especial na VII Bienal de São Paulo
1964 Galeria Bonino, Rio de Janeiro 
1966 Galeria Bonino, Rio de Janeiro
1970 Galeria Barcinski, Rio de Janeiro
1971 Sala especial na XI Bienal de São Paulo
1973 Galeria Incli, Porto Alegre;Maison de France, Rio de Janeiro; 

0'Hana Gallery, Londres.
1975 Galeria de Arte Luiz Buarque de Holanda e Paulo Bittencourt 

Ltda., Rio de Janeiro.
1976 Galeria Bonino, Rio de Janeiro.
1977 Atelier de Arte, Porto AlegreiGaleria Iberê Camargo,

Santa Maria (RS)
1978 Galeria Cristina Faria de Paula, São Paulo
1979 Galeria Debret — Paris

Galeria de Arte Ipanema — Rio de Janeiro
Museu de Arte do Rio Grande do Sul (retrospectiva de
desenhos) Porto Alegre

1980 Galeria de Arte do Centro Comercial — Porto Alegre 
Museu Guido Viaro (retrospectiva de desenhos) — Curitiba

1981 Galeria Acervo
Galeria do Centro Comercial — Porto Alegre

1982 Cláudio Gil Studio de Arte — Rio de Janeiro
1983 Galeria Tina Presser — Porto Alegre
1984 Universidade Federal de Santa Maria, RS 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, RS (retrospectiva) 
Galeria Tina Presser — Porto Alegre, RS 
Galeria Luísa Strina, São Paulo 
Cláudio Gil Studio de Arte, Rio de Janeiro 
Thomas Cohn Arte Contemporânea — Rio de Janeiro

1951-1959-1961 — Bienais de São Paulo.
1958 Bienal do México
1960 Bienal do Japão (gravura);"Latin American 

Painters and Painting", exposição itinerante 
organizada pelo Museu Guggenheim (USA).

1961 Bienal do Japão (pintura)
1962 Bienal de Veneza (pintura e gravura)
1966 Museu de Arte Moderna do México;

"Brasillianisch Kunst Heute", Bonn, Alemanha
1968 Bienal de Tokyo, Japão
1969 Gallery Confianza, Barnegat Light, New Jersey (USA)
1973 Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, 

Iugoslávia
1974 Gravuras, Centro Cultural Alemão, Rio de Janeiro
1975 Galeria Contorno (tapeçaria); 2.a Exposição de 

Belas Artes Brasil-Japão, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Exposição do Patrimônio do MAM, Rio de Janeiro.

1977 X Quadrienal Nacional de Arte de Roma;
3.a Exposição de Belas Artes Brasil-Japão.
"Arte Global", exposição realizada em 
Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro

1978 Primeiro encontro Ibero-Americano de críticos de 
Arte e artistas plásticos, Museu de Belas Artes,
Los Caobos, Caracas, Venezuela

1979 XV Bienal Internacional de São Paulo
1980 Galeria Jean Bochici — Homenagem a Mário 

Pedrosa — Rio de Janeiro
1981 Exposição Latino-Americana de Arte Contemporânea 

no “The National Museum of Art" —Rio de Janeiro e do Japão 
Osaka — Japão.
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