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UMA COLEÇÃO E SEU PRIMEIRO VOLUME

O Instituto Nacional de Artes Plásticas da 
Funarte, sob o patrocínio do Ministério da Cul
tura, lança o primeiro volume da coleção “Con
temporânea’'. Trata-se de um canal de discussão 
da obra dos artistas fundadores da contempora- 
neidade no Brasil: uma geração de mestres 
atuantes que se afirma a partir da década de 
1950, ultrapassados os limites do moderno e do 
Modernismo.

Este primeiro volume da coleção “Contem
porânea” do IN AP é editado com o M useu de Arte 
do Rio Grande do Sul e com o patrocínio finan
ceiro da Companhia locbpe de Participações; de
dicado a Iberê Camargo, propõe-se a síntese 
desta aventura exemplar da arte. Ao visitar sua 
retrospectiva no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul em 1984, Iberê escreveu que os quadros “re
sultado de mais de quarenta anos de fazer e re fa
zer não sei se devo exaltar. Não me questionem. 
Direi apenas que os fiz com amor e verdade”.

No quadro editorial do IN AP, essa coleção 
se junta à “Temas e Debates”, dedicada a movi
mentos e artistas firmados historicamente; “Para 
todos...’, sobre o humor; “Cadernos do ABC”, 
referentes à discussão de questões atuais e a 
“Coleção ABC'’, voltada para as transformações 
da linguagem e seus meios. Aguardam a sua ho
ra algumas coleções como “Iniciação” (ás técni
cas artísticas), “Contrastes e Confrontos” (desti
nada a serem forma da diversidade da produção 
do país em termos das especificidades regionais), 
“Crítica Brasileira” (voltada á recuperação de 
nosso pensamento crítico, e sonhando iniciar-se 
com a publicação das obras completas de Mário 
Pedrosa), “Cadernos Técnicos” (sobre os ofícios 
em torno da arte) e “Livros de Artista”. A política 
editorial do INAP passou a ser orientada pela 
Comissão Nacional de Artes Plásticas a partir de 
1984.

tro, construtivo, são dois protagonistas principais 
da nossa arte contemporânea. Ambos/oram alu
nos de Guignard. Este livro promove um encontro 
dessas sensibilidades, trajetórias paralelas de um 
tempo maior.

O presente volume éfruto de outra sensibili
dade do moderno mecenato empresarial do Ban
co Iochpe de Porto Alegre. Esse grupo econômico 
vem desenvolvendo intensa atividade de promo
ção das artes, antecipando-se á ação governa
mental e estimulando o encontro dos artistas com 
o seu público. Exemplar e generosa, a ação cul
tural da Companhia Iochpe de Participações é 
um paradigma da relação inteligente entre a em
presa privada e a produção simbólica da comuni
dade, tendo, em 1984, editado um primeiro livro 
sobre a obra do escultor gaúcho Vasco Prado.

A concepção do projeto editorial deste volu
me contou com a participação pessoal de Evelyn 
Berg loschpe, diretora do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Esse Museu realizou, em 1984, 
uma exposição retrospectiva e um audiovisual so
bre a obra de Iberê Camargo, além de ser deposi
tário de arquivo do artista. O INAP registra tam
bém a contribuição institucional da PUC de 
Porto Alegre, da PUC-RJ e do Departamento de 
Editoração da Funarte. Agradece a colaboração 
de Wilson Coutinho, Maria Edméa Falcão, Tina 
Presser, Idéia Cattani, Lidia Vage e a todos os 
críticos, artistas, fotógrafos, colecionadores e 
amigos de Iberê que se envolveram na produção 
deste livro.

Sobre tudo e todos paira a presença firme e 
suave de Maria Camargo, sombra e luz de Iberê. 
A ela dedico o que me coube fazer para a elabora- 
çã,o deste livro.

Paulo Estellita Herkenhoff Filho
Diretor do Instituto Nacional de Artes Plásticas

Iberê Camargo, informal, e Amílcar de Cas- INAP/FUNARTE



*»r, -

HOMENAGEM 

A IBERÊ CAMARGO

Este é o segundo volume do Projeto Cultural
lochpe.

0 primeiro prestou uma homenagem á vida 
e ao trabalho de Vasco Prado.

Agora, homenageamos Iberê Camargo, um 
dos mais importantes pintores brasileiros con
temporâneos.

A Companhia lochpe de Participações, em 
convênio com a Funarte e com o MARGS, dando 
prosseguimento à sua filosofia de apoiar o desen
volvimento de nossas artes, editou esta obra 
a certeza de que é mais uma contribuição para 
estimular a formação de uma consciência artís
tica nacional.

A cultura brasileira muito deve a Iberê Ca-

com

margo.
A ele, as nossas homenagens.
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“Eu creio na eternidade da arte, única permanência da 

nossa transitória individualidade. 0 artista é o homem 

que toca o infinito, você com seus mármores, eu com as 

minhas cores. Ambos procuramos com as nossas mãos e 

os nossos corações dar permanência ao transitório. É 

por isto, amigo, que lamento aqueles que cuidam do cir
cunstancial, do relativo. Deixemo-los de lado. Nós per
tencemos a uma outra raça. Não direi que sejamos 

Ihores ou piores, apenas diferentes.”
rne-

Carta a Bruno Giorgi, 15.10.68
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Iberê: Medida de Espessura

Evelyn Berg

Iberê Camargo nasceu em Restinga Seca (Rio 
Grande do Sul), a 18 de novembro de 1914, filho de 
Adelino Alves de Camargo e Doralice Bassani de Ca
margo, ferroviários. Ou por outra, como declarou em 
entrevista recente (1), Iberê Camargo descende de Pi- 
casso e de Rouault. Pode-se dizer, da mesma forma, 
que Iberê Camargo é filho de Michelangelo Buonarro- 
ti e de Vincent Van Gogh. Sua biografia tem múltiplas 
vertentes e assim como pode iniciar em Restinga 
Seca, pode começar a ser escrita em Roma, enquanto 
ele admira o Moisés de Michelangelo ou em Paris, 
onde vê pela primeira vez um Van Gogh original. 
“Sinto uma grande admiração por Van Gogh, mas é 

- mais pelo seu mito, sua vida, que me parece seme
lhante à de um São Francisco de Assis” (2), afirma. 
“Eu me identifico com todos estes indivíduos que 
realmente pintaram com a alma” (3).

Tem origens humildes, diferentemente de Mi
chelangelo, de quem talvez tenha herdado a vocação 
ou a fatalidade de incessantemente buscar a perfeição 
e o absoluto. Suas origens estão na terra do Rio 
Grande, mais exatamente na região de Santa Maria da 
Boca do Monte, nó ferroviário do Estado e importante 
base militar. E são determinantes de sua temática: 
“Nascido no interior do Rio Grande dó Sul, num pe
queno lugarejo, absorvi todo o silêncio e toda a tris
teza da campanha. Este silêncio carregado de sortilé
gios, halo de tristeza que envolve as coisas, tem sido o 
tema permanente dos meus quadros”. (4)

Lembra ter iniciado a desenhar aos quatro anos 
de idade — embaixo da mesa, sentado no chão. Sua

Iberê Bassani de Camargo, nascido em Restinga 
Seca, Rio Grande do Sul. Foto de 18.11.1915

0 encontro: Iberê visita o Moisés de Michelangelo 
Buonarroti em Roma, 1948.

1. Depoimento à autora. Porto Alegre. 13jun. 1985.
2. Entrevista concedida a Clarice Lispector. Manchete, Rio de Janeiro. 1 fev. 1969.
3. VAGC. Lídia. Iberê: pulsão e estrutura. Gávea; Revista Histórica de Arte e Arquite

tura. Rio de Janeiro, PUC, n.l. p.24-33. 1981.
4. Depoimento a Walmir Ayala. Rio de Janeiro, ago. 1970.



No vilarejo de Boca do Monte, RS, Adelino Alves de Carnarg 
com o filho Iberê.

Doralice Bassani de Camargo, ferroviários,o e

casa de infância não era, propriamente, um ambiente 
artístico: “Meu pai e minha mãe eram pessoas de pou
co saber, como eles próprios me diziam. Parece que 
meu pai fazia umas caricaturas — era um homem do
tado de senso de humor. E claro, então, que em mi
nha casa não recebi qualquer estímulo para a carreira 
artística. 0 único livro que lembro ter encontrado foi 
uma História Sagrada ilustrada, que minha mãe lia 
para mim e que depois também li muito, além de um 
livro que suponho, pela capa, ter sido de Júlio Veme, 
mas que nunca li. 0 que eu gostava, mesmo, era de

mexer nas gavetas de minha mãe, porque as gavetas 
têm muitas surpresas, o fundo das gavetas guarda 
bens inesperados: restos de fazenda, carretéis, coisas 
mutiladas.” (5) Na casa de infância do pintor não ha
via quadros, a não ser os santinhos pendurados em 
seu quarto (especialmente São João), a Santíssima 
Trindade no quarto de seus pais e o Coração de Jesus 
na sala. Iberê não viu obras de arte originais até dei
xar seu Estado de origem.

Restinga Seca era, para ele, a estação do trem, a 
sanga e alguns personagens familiares. Em 1920, a 
família transfere-se para Jaguari, onde permanece até 
1922, e daí para Canela, no alto da serra gaúcha. 
Iberê, único filho por parte de pai, não encontra es-5. Depoimento à autora, op. cit.
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fauno que não se realiza”. (8)
0 pintor teve um amor marcante na adolescên

cia: Clélia Filizzola, que ele descreve como uma mu
lher bonita e de bela voz. “Pois aí me incendiei por ela 
— tinha 16 anos e foi tudo tão sofrido e tão verdadei
ro... Sempre tive vontade de perguntar a Clélia o que 
pensava sobre este passado, aquela resistência toda, 
se aquilo se justificava. Mas ela morreu e eu fiquei 
com esta pergunta na boca. ” (9)

Aos vinte anos, de um amor fugaz, Iberê teve 
uma filha: Gerei. Quando em 1939 casou com Maria 
Coussirat, sua companheira de toda a vida, Gerei ti
nha cinco anos de idade. Ficou em Santa Maria aos 
cuidados da mãe do pintor, tendo ido estudar no Colé
gio Centenário. Em 1950, com o falecimento de 
D. Doralice de Camargo, Gerei transfere-se para o 
Rio de Janeiro, onde vem a casar-se e tem dois filhos.

cola nesta cidade e é então enviado para o internato 
em Cacequi e Santa Maria. E em Santa Maria que ini
cia seus estudos de pintura, em 1927, na Escola de 
Artes e Ofícios. Vai então morar com a avó Chiqui- 
nha, que, segundo conta, não tinha especial apreço 
pelas artes. Lembra, a respeito, um único episódio: a 
avó encomenda a um viajante, por alto preço, uma re
produção colorida e esíumada de seu retrato, em mol
dura oval. “Fiquei muito despeitado”, conta Iberê, 
“porque eu era o artista da família e ela manda fazer 
aquele retrato por outro sujeito... Minha avó não es
tava a par dos meus talentos, se bem que ela não gos
tava mesmo muito de mim. Também, eu era muito 
malcriado...” (6)

Na Escola de Artes e Ofícios estudou com os pro
fessores Frederico Lobe e Salvador Parlagrecco, am
bos de orientação acadêmica. Foi muito estimulado 
pelo último, recebendo um prêmio de cinqüenta mil- 
réis e a promessa de prêmio de viagem ao Rio de Ja
neiro que nunca se concretizou. Acabou tendo que 
deixar a escola devido a desentendimentos com outro 
mestre, transferindo-se para o Ginásio de Santa 
Maria, que em breve também abandonou. Lembra 
com muita angústia da dor causada ao seu pai: “Até 
hoje sinto o soluço do meu pai no peito. Isto é coisa 
que fere, ver um homem chorar e tu não poderes cor
responder, não poderes mudar as coisas. Porque eu 
vivia aquele meu sonho — sempre enamorado, sem
pre enrabichado em mulher, andando por estes meus 
descaminhos... Meu pai não podia entender e eu o 
queria tão bem... Sinto umas saudades imensas. 
Como gostaria que existisse Deus e que meu pai esti
vesse aqui — tudo istò seria tão bom... Porque eu só 
magoei — não tive a oportunidade do resgate.”

0 menino Iberê aos 6 anos de idade, 
Maria, Rio Grande do Sul.

em Santa

Questões de Amor / Década de 1930

Em Iberê, as reminiscências de infância correm 
soltas. Lembra da paisagem que lhe era familiar e que 
está ligada à sanga e ao mato. “Lembro de uma infân
cia em que eu corria no mato, parecendo aquelas 
moscas douradas que ficam paradas no ar e que, como 
um disco voador, nos surpreendem com súbitas gui
nadas. Lembro do mato e suas teias de aranha — qua
se um mundo encantado... Depois a fase das namora
das, aqueles encontros no mato, aquelas coisas de

6. id., ib. 7. id., ib. 9. id., ib.8. id., ib.
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Em 1942 no Rio de Janeiro, o grupo Guignard com o mestre ao centro. Iberê está atrás de Guignard, ao fundo.

A vida profissional de Iberê, que então abando
nara a escola, tem início em 1933 em Jaguari, como 
aprendiz do escritório técnico do l.° Batalhão Ferro
viário. Em 1936 muda-se para Porto Alegre, onde re
toma os estudos à noite no curso de Arquitetura do 
Instituto de Belas-Artes. Vai ser desenhista técnico 
na Secretaria de Obras Públicas, colega do artista 
plástico Vasco Prado. Reparte, com Vasco, seu ateliê 
de horas livres e fins de semana — um galpão de ma
deira remendada em que se utilizam de modelos que 
contratam na “Sopa do Pobre”. Os desenhos são mos
trados para crítica e troca de idéias ao desenhista Juca 
Rasgado (da Revista Máscara) e ao Prof. João Fahrion 
(da Escola de Belas-Artes).

Em 1940, já casado com Maria, graduada pelo 
Instituto de Belas-Artes e professora de desenho 
numa escola primária, Iberê retoma a pintura tendo a 
esposa como modelo. Porto Alegre parecia-lhe uma 
cidade acanhada. Assim como Michelangelo deixou 
Florença para viver em Roma, Iberê procura os meios 
para sair de Porto Alegre (onde o Modernismo ainda 
nem chegava a fazer sentir sua influência) e chegar ao 
Rio de Janeiro. Descreve o ambiente da capital gaú
cha neste período como muito rarefeito: de um lado a 
Editora Globo com seu ateliê gráfico formando grava
dores com forte sotaque germânico, de outro a Escola 
de Belas-Artes permeada pelo academicismo vi

gente, congregando o grupo de pintores que exerciam 
o magistério, e por último a única galeria da cidade — 
a Casa das Molduras — onde Iberê realizou sua pri
meira exposição.

Desejando estudar no Rio procura Décio Soares 
de Souza, que, por sua vez, mobiliza os intelectuais 
Moysés Vellinho e Viana Moog para obterem uma 
bolsa de estudos do Estado. Data desta época o rela
cionamento estabelecido com o então governador do 
Rio Grande do Sul, Oswaldo Cordeiro de Farias, que 
lhe concede a bolsa, tomando-se seu primeiro “me
cenas”.

O Rio e a Década de 1940

Iberê e Maria chegam ao Rio em 1942, exata
mente no dia em que o Brasil declara guerra ao eixo. 
Na mesma noite vão à casa de Portinari levados pela 
esposa de Augusto Meyer, a quem Iberê trouxera 
carta de recomendação. Vem a conhecer alguns in
telectuais, entre os quais Landucci, Santa Rosa e 
Goeldi. Freqüenta, nos fins de tarde, o Café Verme-

16



lhinho, onde desfruta do convívio com Adonias Filho, 
Flávio de Aqui no, Milton Dacosta, Djanira, Maria 
Leontina, Barão de Itararé, Bandeira, Eneida e Sola- 
no Trindade.

dissolve. Iberê passa a trabalhar sozinho num ateliê 
do Edifício Róseo e depois na Lapa, onde tentava “ 
capar das influências poderosas de Portinari, Segall e 
Utrillo, esta, a mais marcante e duradoura.” (11) 

Em 1946 realiza sua primeira exposição indivi
dual no Salão de Exposições do Ministério da Educa
ção e Saúde, que dedica a Luis Aranha, Décio Soares 
de Souza e Moysés Vellinho, seus protetores. Luis 
Aranha, mais do que protetor, é seu mecenas, co
brindo todas as necessidades financeiras de Iberê. É 
desta época, igualmente, sua grande amizade 
Marques Rebelo, que apresenta a exposição de Pin
tura Contemporânea, organizada sob os auspícios da 
Prefeitura de Porto Alegre, no Auditório do Correio do 
Povo. Em 1947 obtém, ainda, o Prêmio de Viagem à 
Europa, no Salão Nacional de Belas-Artes, Divisão 
Moderna, o maior prêmio de artes plásticas conferido 
no país. Ganhou-o com o óleo Lapa, hoje pertencente 
ao Museu Nacional de Belas-Artes.

es-

Começa a cursar a Escola de Belas-Artes, tendo 
Augusto Bracet como mestre. Por pouco tempo. Sua 
carreira universitária se encena rapidamente ao can
celar uma tela com duas vigorosas pinceladas, frus
trado e irritado academicismo vigente. Porti- 
naii já lhe havia falado de Guignard e Iberê faz dele 

professor particular. “Termos contato

com o

seu com pes
soas que realmente têm densidade, que realmente são 
e sabem ver, sabem dizer e sabem pensar é muito im
portante” (10), afirma.

Nesse ano

com

Guignard havia começado a dar aulas 
públicas e nasce a idéia do grupo: Elisa Byington pa
trocina a instalação dos artistas numa antiga gafieira, 
inteiramente equipada como ateliê coletivo. O Grupo 
Guignard funciona durante um ano, ao cabo do qual 
realiza mostra de seus trabalhos. Expostos na própria 
Escola de Belas-Artes, cujos ensinamentos Guignard 
contestava, os trabalhos do Grupo sofrem a agressão 
física dos estudantes do Diretório Acadêmico. A crí
tica especializada, no entanto, é unânime nos elogios. 
Gom a ida de Guignard a Belo Horizonte,

O Impacto da Viagem à Europa
o grupo se

0 impacto que a Europa (1948/1949) tem sobre 
este artista ávido pelo aprendizado e a troca de idéias

10. VAGC, Lídia, op. cil.
11. Depoimento a Flávio de Aquino. Rio de Janeiro, 8 mar. 1985.

Despedida de Iberê em 31.5.48 
Inimá Paula e Darei Valença Lins.

ateliê da Lapa, antes do embarque para a Europa: Alvim Souza, Iberê Camargo,, no seu

l|; # ...
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é imenso. “Quando desembarquei em Portugal fui 
correndo ao Museu das Janelas Verdes porque tinham 
me dito que lá existia um Raphael (...) Eu nunca ti
nha visto, nunca tinha tocado, quer dizer, aquela coi
sa que é você ver pela primeira vez; então essa emo
ção toda (...) Quando você chega diante daquela mon
tanha de arte, o sujeito fica louco, não é?" (12)

Na Europa torna-se aluno de dois grandes mes
tres: Lhote e De Chirico. E André Lhote quem, “como 
nenhum outro, fez-me ver as identidades na solução 
de cor, de valor, de ritmo, enfim, de todos os elemen
tos da linguagem pictórica no mundo da pintura, que 
abrange todas as épocas. (...) Minha permanência na 
Academia, embora não tenha sido prolongada, foi su
ficiente para me dar consciência dos verdadeiros 
valores da pintura." (13)

Algumas frases de Lhote, extraídas do caderno 
de anotações de Iberê Camargo, são ilustrativas do 
impacto do artista europeu sobre o brasileiro:
— “Je suis fatigué de dire que les anciens maitres 
n"ont jamais pensé à faire une femme nue, mais faire 
un tableau."
— “11 faut géométriser. ”
— “11 faut refaire les anciens maitres."
— "II faut que la lumière tombe sur le tableau comme 
des papillons.”
— “Regardez une fois la nature et deux fois votre 
maitre."

Maria e Iberê Camargo em Roma, 1948: Prêmio de 
Viagem ao Exterior do Salão Nacional de Belas 
Artes.

Iberê tem profunda consciência da importância 
destes anos na Europa: “Eu estive com André Lhote e 
o De Chirico, que são figuras mundiais — isto não é 
brincadeira. Cheguei perto dos maiores movimentos 
da humanidade: li, vi, ouvi e isto tudo me marcou pro
fundamente." (14)

Viaja por vários países europeus para ver arte. E 
quando chega a Roma para ver de perto o Moisés de 
Michelangelo e todos os monumentos da antiguidade 
clássica. Nesse ínterim sua mãe havia falecido e a fi
lha Gerei se mudara para o Rio, onde fora acolhida 
por Marques Rebelo. Foi estudar na Escola Fran
co-Brasileira e quando Iberê retorna ao país, Gerei 
passa a repartir com o pintor e Maria a moradia aca
nhada de Santa Tereza.

No Rio de Janeiro, década de 1950, Gerei, a filha de 
Iberê Camargo.

12. VAGC. Lídia. op. cit.
13. Depoimento a Jacqueline Tesnière. Paris. 14 jul. 1969.
14. Depoimento à autora, op. cit.
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Década de 1950 e a Questão dos Materiais
26 09.68, pede informações sobre “a melhor pren
sa do mundo. (...) Como sempre acontece, desej 
melhor do mundo. Dizem o a

- _ 9ue as inglesas e as ale-
mas sao as mais famosas. ”(15) A insatisfação com 
as prensas namonais é explicada em carta datada de 

J1 ■ÒH: As prensas fabricadas no Brasil são ma
nuais, operadas a pulso, estando por conseguinte 
na razao da bicicleta para o motociclo. Talvez se 
dlSa (lue é possível adaptar 
cional. Foi provavelmente com este propósito que 
meu saudoso irmão amarrou uma bicicleta 
valo,

Ele retorna à pintura e à gravura, interpretando 
a paisagem a sua volta. São deste período _ . 
que retratam o bairro de Santa Tereza, algumas 
turezas-mortas e importante coleção de gravuras em 
ittal. I orna-se membro da Comissão Nacional de 

Aites em 1 )d2, cargo que ocupa até 1955 
çoloca

as telas
um motor à prensa na-na-

. . —a um ca-
motonzaçao ou animação que custou um boléu 

e uma perna quebrada ao seu parceiro de corrida, 
bena, portanto, lamentável que hoje repetíssemos 
essa velha história...” (16)

, a Pi°niora bem"humorada do gravador reali
zado de 1968, no entanto, não é a mesma dos anos
indignação° ° ar“Sta ^ ^ Eur°pa impregnado de

No início de 1953 Iberê inicia, juntamente 
com outros artistas, no Rio, intensa campanha pela 
Iiberaçao da importação das tinta

1 e que o
na primeira fila dos artistas plásticos bra- 

si mros. Em 1953 funda o curso de gravura no Insti
tuto Nacional de Belas-Artes do R,o de janeiro, ini
ciando sua atividade como formador de novos artis
tas, atividade esta que iria se prolongar por mais de 
duas décadas. Vem a ser seus alunos Anna Letycia 
Vera Mindlim e Eduardo Sued na gravura e Carlos 

eigara, Carlos Zilio, Anisio Dantas 
bosa e Elmer Bar-

na pintura.
Conforme se desenvolve sua carreira, cresce a 

preocupação com a questão dos materiais de traba
lho. U próprio equipamento para gravura vai ser 
motivo de intensa busca: numa carta enviada 
Embaixador brasileiro Jurandyr Barroso

s estrangeiras, no
que veio a constituir-se um dos mais importantes 
movimentos políticos em torno das artes plásticas 
no pais. A imprensa acompanhou o movimento pas- 
s° a passo Em 31.01.53 o Diário Canora puWica 
sob a foto de Iberê o texto-legenda: “Continuo a sus
tentar que as tintas de fabricação nacional 
oferecem ao artista as necessárias garantias para a 
estabilidade de sua obra. ” Como membro da Comis
são Nacional de Artes Plásticas, logra marcar au
diência com o Presidente da República, Getúlio
mrwSQie 0 mesm° Diári° Carioca estampa a 
03.02.53 a seguinte manchete: “0 Governo importa
tinta para a pintura. Getúlio viu: a nossa c imprestá
vel. O proprio governo através do Ministério da 
Educaçao vai importar tintas para pintura e distri
bui-las diretamente aos artistas. Esta foi a promessa 
feita ontem pelo Presidente da República à Comis- 

Nacional de Belas-Artes, em audiência espe- 
alacio Rio Negro.” A comissão era consti

tuída por Rodrigo Melo Franco de Andrade (diretor 
d.° Eatrimomo Histórico e Artístico Nacional) Re- 
gma Leal (Diretora do Museu Nacional de Belas- 
Artes), Ligia Martins Costa, Carlos Oswald 
K1 beiro e Iberê Camargo.
,,, oi0 “° f(e/uin*e a Tribu™ da Imprensa noticia 
(15.04.54): Aranha mata de fome

ao
, em

nao

Em 1954, Iberê Ca 
Rio de Janeiro.

margo em seu estúdio da Lapa, no

sao
ciai no

Elecha

os artistas bra-

16. id., ib.
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tada, não se faz presente. A polêmica alimenta a 
imprensa e o poeta Carlos Drummond de Andrade 
toma o partido dos artistas plásticos, no Correio da 
Manhã de 18.05.54: “0 fato de que todo o montante 
da importação brasileira de tintas equivale, no má
ximo, ao preço de dois Cadillacs e portanto não iria 
desequilibrar o formidável plano de salvação nacio
nal do Sr. Oswaldo Aranha, esse fato é despido de 
importância.'’ 0 Diário Carioca de 29.05.54 noti
cia que Iberê pede crédito de confiança a Oswaldo 
Aranha. A questão das tintas não encontra solução 
é em 02.05.55 O Globo anuncia que os artistas em 
greve branca resolvem fazer um Salão Miniatura 
contra o alto preço das tintas. Por fim, em 31.05.55 
o Diário Carioca informa, otimista, que o Ministro 
da Educação promete importação direta para as ar
tes plásticas e, mais tarde, que o Diretor da CACEX 
assume a responsabilidade da resolução.

A luta longa e desgastante merece, de parte de 
Iberê, o cognome de Guerra dos Cem Anos. E muita 
desesperança.

Desenvolve correspondência, igualmente, ten
tando encontrar na Europa a melhor tinta para seu 
trabalho. Investiga através de amigos a qualidade e 
o preço das tintas Linel e Lefranc, bem como as 
Rembrandt, mas acaba fixando-se nas tintas 
Blockx, da Bélgica. A questão o angustia sobrema
neira, não só pelos problemas da qualidade, como 
também da quantidade. “Sou perdulário com as tin
tas. Faço obra que o Brasil de Delfim Neto não com
porta. Perdulário, por 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 (...) Desse 
modo, sou um homem que anda num brete, levado a 
um precipício, e nem sei como vou terminar minha 
vida no dia em que não tiver mais material. Esta é a 
minha luta, esta loucura tão grande que não posso 
frear. Sou um homem que trabalha 14 horas por dia 
a ponto de estropiar as mãos.”(17)

Iberê diz ter perdido as esperanças quanto à 
possibilidade de encontrar nossos homens públicos 
determinados a resolver a questão do material de 
trabalho do artista plástico. A perda da esperança, 
no entanto, não implica a perda da combatividade: 
quando da primeira visita do Ministro da Cultura da 
Nova República ao 
Iberê Camargo atende ao convite de encontrá-lo, 
juntamente com outros artistas de diferentes esferas

sileiros — Fingiu cumprir despacho presidencial
— Tintas na 5.a categoria com uísque, perfumes e 
Cadillacs — Plano Aranha (dólares mais caros).” 
Iberê envia telegrama a Oswaldo Aranha, Ministro 
da Fazenda: “O valor da venda da obra de arte não 
admite majorações, dada a nula procura existente 
em nosso meio PT Como Vossa Excelência sabe a 
obra de arte transcende do valor meramente vendá
vel, representando o patrimônio cultural de um 
país.” E a vez de O Globo anunciar em 15.05.54 a 
realização do Salão Preto e Branco em sinal de de
sagrado pela atitude do Governo.

O Diário de Notícias de 18.04.54 é mais expli
cativo: “Salão de Arte Moderna em Preto e Branco
— Singular protesto dos artistas do Rio e São Pau
lo: pintura sem cores — Querem a importação de 
tintas e sua venda em associações profissionais — 
Adesão dos pintores da Bahia, Pernambuco, Mara
nhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná
— “Sem tintas não haverá mais pintura colorida no 
Brasil”, declara-nos Djanira. Iberê Camargo expli
ca as deficiências das tintas artísticas nacionais.”

O movimento liderado por Iberê e Djanira tem 
reconhecimento internacional, merecendo matéria 
na prestigiosa revista Time de 3.5.54: “COLOR- 
LESS STRIKE — The National Committee of Fine 
Arts, headed by respected artist Iberê Camargo, 
had approached President Getúlio Vargas about the 
problem last year.” Até o final, 480 artistas bra
sileiros aderiram a este que foi um dos raros mo
mentos de mobilização da categoria dos artistas 
plásticos no Brasil.

0 Globo noticia que Oswaldo Aranha, Ministro 
da Fazenda, é especialmente convidado para a 
inauguração do Salão, ao qual comparece, en
quanto o Ministro da Educação, em atitude inusi-

Protesto contra os impostos sobre a importação de 
tintas estrangeiras: Iberê e Maria Camargo com 
Sônia Ebling no Salão Miniatura no Rio, 1955.

Rio Grande do Sul, em 1985,

17. id., ib.



Em 23 de maio de 1958, Iberê Camargo, Oswaldo Aranha e Flexa Ribeiro na Exposição na GEA, Rio de Janeiro.

ca-se frontalmente contra:' “Transformar a arte 
numa arma de protesto, de combate, é desservi-la. 
A representação de uma bomba não mata. ”(19)

culturais. Iberê, trinta anos depois do início da 
questão com Getúlio Vargas, a traz à tona, irresolu- 
ta. Continua descrente da qualidade da tinta bra
sileira e propugna pela liberação de sua impor
tação.

Esta postura acre é uma característica sua, ao 
longo dos anos, como homem que questiona a reali
dade que o cerca. Situa-se como portador da he
rança dos ofendidos e humilhados, e nunca se omite 
sobre as questões de seu tempo: “Eu não vou me 
acocorar. Eu não vivo de cócoras, tchê. (...) Esta é a 
única resistência que realmente move as coisas: não 
ser conivente.”(18)

Define-se, politicamente, como um 
quista”. No que diz respeito à utilização da arte 
como instrumento de proselitismo político, colo-

A Interiorização da Pintura

A pintura de Iberê Camargo sofre, no fim da 
década de 1950, importante modificação: o artista 
que vinha trabalhando o ambiente, passa a expres
sar sua própria interioridade. Já nas paisagens a 
matéria pictórica vinha se adensando e as formas se 
simplificavam. “A realidade transfigurada ba
nha-se então numa atmosfera de sonho; de um so
nho espesso, que nasce da noite profunda do ho
mem. ”(20)

O ambiente cultural da década vinha sendo

anar-

18. Entrevista concedida à autora. Porto Alegre, Zero Hora, 10 jul. 1977.
19. Entrevista concedida à autora. Porto Alegre, Correio do Povo. 2 e 9 nov. 1969.
20. GULLAR. Ferreira. Do jundo da matéria. Inédito.
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Na Exposição da GEA, Luís Aranha, grande amigo e protetor de Iberê, confraterniza com Maria Camargo, Eloísa 
Aranha, Elsie Lessa e o próprio Iberê.

marcado pela experiência poética do Concretismo, 
cujos postulados foram formulados em 1950 por Dé- 
cio Pignatari, Haroldo, Augusto de Campos. O prê
mio dado a Ivan Serpa na I Bienal de São Paulo, no 
mesmo ano, reforça este quadro de hegemonia do 
Concretismo, que rejeita a pintura figurativa e, por 
extensão, a produção modernista. Já a Bienal de 59 
faz jorrar sobre o país a pintura tachista e informal, 
repetindo aqui o que já havia ocorrido na Europa e 
nos Estados Unidos uma década antes.

No quadro de referências mais imediato de 
Iberê, um problema de saúde — uma hérnia de 
disco — força o seu “internamento” no estúdio em 
1958, fazendo emergir daí a notável fase dos carre- 
téis. Este tema, que iria absorvê-lo por mais de 
vinte anos, revela estar Iberê impregnado das idéias 
abstracionistas.

O pintor refuta a filiação ao que, na época, era 
tido como a modernidade: “As coisas aconteceram 
por uma decorrência lógica do meu trabalho (...) 
Quando a gente sente profundamente a vida (...), 
quando se morde o pó da terra e sente a precarie
dade de tudo e a fugacidade do momento e se põe 
em discussão a própria eternidade (...), aí já não se 
pode mais respeitar os limites, não se pode mais di
zer que pertence aos vermelhos, aos amarelos, aos 
pretos. ”(21)

O certo é que neste período seus quadros co
meçam a ficar mais sombrios e imersos num conteú
do de drama. Os carretéis que então aparecem são 
reminiscências de infância: “Desenterrei os carre
téis do campo da batalha onde primo Nande 
travávamos épicos combates de Pica-Paus e Mara- 
gatos. Então os carretéis, carregados de reminis
cências do meu mundo de criança, tornaram-se mí
ticos personagens de uma saga de fantasmagóricas 
visões. ”(22)

e eu

21. VAGC, Lídia, op. cit.
22. CATÁLOGO de Santa Maria. Santa Maria, 1977.
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Esta nova fase gera uma série de óleos ser, no nosso panorama, uma individualidade soli
tária e cativante e que se faz pintura da moda, o faz à 
sua maneira insólita, egocêntrica e para a qual o 
único ingrediente consciente que entra é uma deli
berada vontade, mas sem medidas, de inortodo- 
xia”.(25) Ele próprio dissera, muito antes: “Não 
filio a nenhum pintor ou escola simplesmente por
que há muito estou filiado a mim mesmo. ”(26)

E assim que este seu pátio da infância povoado 
de carretéis lhe abre as portas do mundo, levando-o 
a compor invejável currículo internacional. Parti
cipa, em 58, da Bienal do México e ainda em 1959 é 
convidado pelo escritor Erieo Veríssimo, que então 
dirige a União Pan-Americana 
para expor na capital norte-americana. No ano se-

e gra-
metal, exposta no Centro de Artes y Letras 

do Instituto de Cult
vuras em

ura Uruguayo-Brasileno de 
Montevidéu, sob patrocínio da Embaixada do Bra
sil. No catálogo da mostra, Maria Luiza Torrens liga 
os carretéis da infância ao processo de amadureci
mento do homem/artista: “La obra de Ia madurez 
seria entonces, como lo queria Goethe, un intento 
de rescatar el dibujo originário dei mundo y 1 
durez misma encarnaria el momento en que el indi
víduo se reconcilia con su infancia. (...) En Iberê 
Camargo ese âmbito de ensonaeión es recuperado a 
través de la figura de unos carreteles, gran motivo 
de entretenimiento de la lejana ninez, transformado 
ahora en el unico tema de seus actuales telas y gra- 
bados."(23)

me

a ma-

Washington,em

A crítica se debate sobre sua filiação ao Abs- 
tracionismo. De um lado Walmir Ayala reafirma 
Iberê Camargo “o mais poderoso representante do 
Abstracionismo dentro da pintura brasileira”.(24) 
De outro, Mário Pedrosa diz que ele “continua a

23. TORRENS. Maria Luiza. Crítica ao Catálogo da Exposição Iberê Camargo. Monte- 
virieii. Instituto de Cultura Uruguayo-Brasileno, ago. 1960.

24. AY ALA. Walmir. Crítica à exposição. Rio de Janeiro. Galeria Bareinskv. 8 out. 
1970.

2õ. PEDROSA, Mário. Críticu. Rio de Janeiro, Petite Galerie, 1963.
26. Entrevista concedida à Revista do Globo. Porto Alegre, 13 out. 1945.

ser

Personagens ilustres na inauguração da Exposição 11a GEA 
Adonias Filho, Jorge e James Amado.

Rio, maio de 1958: Iberê, Goeldi, Antonio Olinto,

23



i•tu

ML?-- >im
i n««

guinte, está presente na Bienal do Japão e na expo
sição itinerante organizada pelo Museu Gugge- 
nheim (USA) Latin American Painters and Pain- 
ting. Através do Itamarati recebe convite para ex
por e lecionar em Montevidéu, ministrando na oca
sião um curso em Porto Alegre e expondo no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul. Em 1961 é distingui- 
do por uma das maiores consagrações que um pintor 
brasileiro pode receber: o Prêmio de Melhor Pintor 
Nacional da Bienal Internacional de São Paulo, 
participando também da Bienal do Japão. 0 ano se
guinte assiste a sua participação na Bienal de Ve
neza, uma
de Janeiro e o contrato para fazer dois painéis de 
grandes proporções para navios brasileiros. Em 
1963 nova honraria: é Sala Especial na V 11 Bienal 
Internacional de São Paulo. Em 1964 publica seus 
textos sobre história e técnica da gravura, é profes
sor convidado em 1965 na Escola de Belas-Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e expõe 

Paris e Barcelona. Em 1966 participa de eoleti- 
Museus de Arte Moderna do México e de

exposição retrospectiva no MAM do Rio

Dezembro de 1960 em Porto Alegre: Iberê e sua aluna 
de pintura, a artista plástica Regina Silveira.

em
vas nos
Bonn, completando igualmente obra de grande 
vergadura: um painel de 49m2 para o novo edifício 
da Organização Mundial de Saúde, presente do go
verno brasileiro a essa instituição das Nações Uni
das. Em 1968 participa da Bienal de Tóquio, no Ja
pão, e em 1971 é mais uma vez homenageado com 
uma sala especial na XI Bienal Internacional de São 
Paulo. No Exterior expõe em 1973 na 0’Hana Gal- 
lery, em Londres, na Internacional de Gravura em 
Ljubljana, Iugoslávia. Em 1977 participa da X 
Quadrienal Nacional de Arte de Roma e em 78 do 
I Encontro Ibero-Americano de Críticos de Arte e 
Artistas Plásticos no Museu de Caracas, Venezue
la. Em 1979 a Galeria Debret, em Paris, mostra 

trabalhos mais recentes e o Museu de Arte do

en-

Troca de Correspondência

Pode-se acompanhar a construção deste edifício 
bem arquitetado através de sua interessante corres
pondência pessoal. Missivista expressivo e contu- 

Iberê contata amigos, colegas e autoridades emmaz,
cartas dignas de registro. Já em 4.2.46, antes por
tanto do prêmio de viagem ao Exterior, escreve ao 
Embaixador francês solicitando bolsa de estudos em 
Arte e História da Arte “auprès de 1’Ecole du Lou- 

A preocupação com o aprendizado teórico, 
aliás, iria acompanhá-lo sempre. Em carta a seu cole- 

amigo Xico Stockinger, muito tempo depois, re-

vre
seus
Rio Grande do Sul realiza retrospectiva de dese
nhos. Participa da XV Bienal Internacional de São 
Paulo em 1979 e da Exposição Latino-Americana 
de Arte Contemporânea e do Japão no Museu Na
cional de Arte, em Osaka, em 1981. Em 1984, o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul realiza retros
pectiva de sua obra sob a chancela do Instituto Na
cional de Artes Plásticas da Funarte, junto com um 
circuito nacional de mostras de seus trabalhos re-

ga e
fere freqüentar curso de filosofia e de estética. “Não 
pretendo me tornar um teórico, mas desejo ver claro o 
problema da arte”, diz. “Não quero ser um daqueles 
cegos do quadro de Bruegel. O cego, o guia, que vai 
na frente é o crítico.” (27)

Em 1955 é Érico Veríssimo quem lhe escreve 
dos Estados Unidos convidando para expor na União 
Pan-Americana: “E me responda na certeza de que a 
presença de sua arte em Washington muito ajudará a 
propaganda do Brasil.” Iberê dá andamento à corres
pondência com o grande escritor rio-grandense solici
tando prazo mais dilatado para reunir os trabalhos de

centes.

27. Carta a Xico Stockinger. Rio de Janeiro. 30 set. I%<-
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um curso que deverá realizar na Fundação Armando 
Alvares Penteado,
Flávio Motta: “Quanto à fixação de minha 
ção como professor, deixo ao critério dos meus cole
gas e amigos do Conselho que conhecendo o custo de 
vida em São Paulo, poderão melhor do que eu arbitrá- 
lo. 0 nosso caro Sued que sabe como vivo e para que 
vivo poderá opinar com autoridade na discussão desse 
ponto.”

em São Paulo, quando escreve a
remunera-

E objetivo nos seus acertos: quando em 1965 ini
cia correspondência com o Conselheiro Vasco Mariz, 
Chefe da Divisão Cultural do Ministério das Relações 
Exteriores, sobre o painel de sua autoria que o Brasil 
deseja ofertar à Organização Mundial de Saúde, pela 
inauguração de sua nova sede em Genebra, estabele
ce bases bastante profissionais para a realização do 
contrato. Conta com o apoio do poeta João Cabral de 
Mello Neto, atuando, então, junto à Delegação Bra
sileira em Genebra, que lhe escreve: “Disponha sem
pre. Seu admirador às ordens.” É esta disponibili
dade que ele encontrará por parte de muitos outros 
conhecidos, que — admiradores de sua obra — aten
dem prontamente seus pedidos. Em Genebra 
contatos para acertar moradia, ateliê, verificação do 
andamento das obras, condições de aquecimento do 
prédio, fixação de andaimes e demais condições de 
trabalho se dão com o psicanalista Carlos Amadeu 
Byington (brasileiro que completa formação junguia- 
na em Genebra), sua amiga Lúcia Olinto, Monsieur 
A. Valor (Chef Conférences et Services Intérieures 
OMS), o próprio Conselheiro Vasco Mariz e João Ca
bral de Mello Neto.

Iberê Camargo e Raimundo de Brito, Ministro da 
Saúde do Brasil, frente ao painel de 7m X 7m de 
autoria de Iberê doado pelo governo brasileiro à 
Organização Mundial de Saúde, em Genebra.

seus

que necessita e concluir os trâmites burocráticos. Em 
29.7.58 o pintor se dirige ao então Ministro da Educa
ção e Cultura, Clóvis Salgado, pedindo auxílio 
pagamento do seguro das obras de sua exposição 
Washington, cujo transporte já estava coberto pelo 
Ministério das Relações Exteriores. A exposição se 
concretiza, finalmente, em 1959.

Em 1960 Iberê é convidado a ilustrar Capitães de 
Areia de Jorge Amado, através de correspondência 
que lhe dirige James Amado. Recusa-se a fazê-lo 
carta de 8.9.60, porque “tenho por norma não execu
tar trabalho em caráter experimental”. O contrato re
za que a aceitação final fica condicionada à aprovação 
do escritor. É este quem responde a Iberê em 6.10.60 
pedindo que ilustre o ABC de Castro Alves, de sua au
toria, e dizendo que aceita as ilustrações sem vê-las 
“pelo simples fato de serem tuas”. Assina: “Teu 
amigo e admirador certo, Jorge Amado.”

Seu próximo compromisso no Exterior é 
Uruguai, onde ministrará um curso e realizará exposi 
ção individual. Na correspondência de maio de 1960 

Diretor do Instituto de Cultura Uruguayo- 
Brasileno, Walter Wey, informa que ficará à disposi 
ção do Itamarati durante quatro meses e que a divisão 
cultural daquele ministério arcará com a despesa de 
passagens e transporte dos trabalhos, além de lhe 
conceder uma gratificação de 300 dólares.

Sua

para
em

Em 1967, Vera Regina Amaral Sauer, então 
Chefe da Divisão de Difusão Cultural do Ministério das 
Relações Exteriores, lhe escreve convidando para 
uma exposição intitulada Três Aspectos da Gravura 
Brasileira Contemporânea. No ano seguinte inicia 
correspondência com o Museu de Arte Moderna de 
Nova Iorque, o mais prestigioso museu americano, 
que deseja adquirir obras de sua autoria, o que acaba 
se concretizando três anos mais tarde.

Em 1968 é convidado pela Universidade de 
Santa Maria para dar um 
ver ao Professor Fernando Ramos, da UFSM, 
menda: “E imprescindível que o ateliê esteja provido 
de todo o material especificado na relação enviada. 
Qualquer omissão acarretará dificuldades no desen
volvimento do curso. O instrumental deve estar ao al
cance do gravador como o bisturi ao alcance do cirur
gião.” Um telegrama vem informá-lo do adiamento do 
curso, em virtude da falta de material. Ele 
Gisela Langue, em Santa Maria, relatando-lhe o ocor
rido e pedindo: “Se puder, empurre esta gente.”

em

curso de gravura. Ao escre-com o
reco-

com o

escreve a
preocupação com a remuneração, no en

tanto, não é uma constante. Nesse mesmo ano trata de
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, em Genebra, 1966.andaime, em seu enfrentamento com o painel da OMb0 artista, preso a um

Manda construir seu ateliê gaúcho a rua Lopo 
Gonçalves, em Porto Alegre, para o que envia instru
ções detalhadas aos amigos que se encarregam das 
obras, especialmente a sua cunhada Eunice Coussirat 

General Newton Couto. Especifica por carta de
talhe por detalhe: a rosca, que deve ser torneada na 
oficina dos Bombeiros, a espessura das prateleiras de 
tábuas, de peroba encerada, a localização e o tipo de
alumínio para os trilhos...

Corresponde-se, na mesma época, com o escul
tor Xico Stockinger, que mora em Porto Alegre, tra
tando uma exposição individual e a realização de 
painel de grandes dimensões para a Assembléia Le
gislativa. Iberê pede a Xico que faça contatos políti
cos relativos ao painel e acrescenta: Quanto à esco
lha de meu nome para executá-lo deixemos de lado 
minha insatisfação — tenho uma obra sobejamente 
consagrada pela crítica nacional e internacional. E 

gaúcho, isto justifica aos senhores deputados a

Iberê Camargo está cuidando de sua volta ao Rio 
Grande do Sul. Nesse mesmo ano escreve do Rio de 
Janeiro a seu amigo, o psicanalista gaúcho Fernando 
Guedes. Deseja ministrar um 
São Pedro, devendo para tanto ser requerida sua ce- 
dência ao Governador Negrão de Lima. “Saberei 
útil sem vender meu tempo, que é minha vida. Consi
dero essa temporada no sul uma necessidade existen
cial, importante a minha obra, cujas raízes mais pro
fundas estão plantadas no meu pátio. (...) Preciso íe- 
encontrar as cores de nossa paisagem, preciso 
turar minhas tintas com a tabatinga dos rios. Estas 
palavras não terão sentido para quem não intuir o fe
nômeno da criação. Só o amor compreende o amor. 0 

real é tão necessário à obra como ao 
posse do objeto amado. (...) Preciso inter

romper o meu desterro, que dura há 26 anos. (...) Fi- 
, portanto, incumbido de conseguir o objetivo pro

posto na condição proposta.”

curso livre no Teatro
e ao

ser

mis-
um

contato com o 
amante a

cas
sou
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os seus trabalhos verificou que os mesmos ainda care
cem da técnica que permite ao artista expressar-se 
com segurança. “Técnica para mim é o resultado de 
cunho pessoal que o artista obtém no emprego de pro
cessos tradicionais. Sei não ser fácil fazer seu o que é 
de todos, mas é exatamente isto que faz existir Rem- 
brandt, Goya, Piranési e todos os outros que conhece
mos. Se permite recomendar-lhe-ei ser metódico na 
conquista dos meios de expressão, para que o traba
lho não nasça da improvisação, do acaso, favorável à 
Arte, mas improdutivo na formação de um gravador.”

Outra missiva conceituai é dirigida em 19.2.68 a 
José Américo, jovem artista que lhe havia escrito per
guntando sobre como escolher a cor da tinta para re
tratar um rosto. Iberê desenvolve todo um enunciado 
sobre a cor, começando por citar Delacroix: “Posso 
transformar o barro na luminosa carnação de um 
coipo de mulher justapondo-lhe uma cor.” Explica, a 
seguir, que as cores existem em função de uma rela
ção. E termina dizendo: “Embora você considere-se 
um modesto pintor amador, não há razão para fazer 
má pintura. Recomendo-lhe, portanto, ler o Traité de 
la figure de André Lhote. Você aprenderá, muito 
lendo este livro. E aprenderá também muitíssimo ob
servando no museu os retratos de Rubens, de Rem- 
brandt, de Grecco, de Cézanne e outros grandes mes
tres. Se for bom observador, descobrirá muita coisa. 
Verificará, por exemplo, que a cor local — cor na
tural do objeto — no seu caso específico, a cor do 
rosto, é uma cor criada pelo pintor. Você verificará 
isto na pele arroxeada das figuras de El Grecco, no 
amarelo quente das figuras de Rembrandt, na pele 
alaranjada das figuras de Rubens. A mentira é tão 
convincente que passa a ser a verdade da arte.”

0 pitoresco, na extensa correspondência de 
Iberê, vai por conta do gosto que desenvolve pelos fil
mes antigos, que passa a buscar mundo aíora em bi
tola de 8mm. Escreve para seus amigos do serviço di
plomático e para a Parkchester Films procurando, en
tre outros, filmes mudos de terror. Levanta preços de 
projetores em cartas que vão até 1974 e explica: 
“Quando a gente vai ficando velho, tem vontade de 
rever a infância. Esse projetor é para rever o Tom 
Mix, o Art Accord e outros heróis do nosso mundo de 
criança.”

escolha do meu nome.” A determinação com que trata 
da realização do painel remete, uma vez mais, ao 
paralelo com Michelangelo e ao desejo de marcar com 
sua iconografia os locais públicos de sua terra.

Xico, no entanto, não faz “a sua lição de casa”, 
merecendo por isto um puxão de orelhas do Mestre. 
Responde à altura, isto é, com uma charge. (28) E 
continuam bons amigos.

Iberê vê nova oportunidade para viajar ao 
num convite enviado pelo Uruguai. Escreve, com 
muita graça, no Carnaval de 68 a Paulo Sérgio Nery; 
Secretário da Embaixada brasileira no Uruguai: “E 
preciso que tu e V itureira deixem o vício da bebida e o 
duvidoso perfume das mulheres e encontrem uma fór
mula que leve o distinto casal Camargo a Montevidéu. 
Excelências, ponham a cabeça a funcionar.”

Ao Embaixador Jurandyr Barroso pede, no 
mesmo ano, “Em caráter de socorro urgentíssimo pelo 
colis-posteaux quatro latas de tinta, sendo duas de 
Rouge de Cadmium foncé e duas Aioir de Ivoire.” E 
comenta: “Isto aqui vai muito mal. Não há mais lugar 
para as coisas do espírito, nem do corpo. Amigo 
Jurandyr, sinto que abuso da tua bondade pedindo 
cousas e mais cousas. Mas eu estou na condição do 
homem do deserto que dia e noite pede água aos céus. 
Fique porém certo do meu reconhecimento e da mi
nha disposição também de servir-te, se precisares de 
mim.”

Sul

De fato, Iberê acolhe artistas que dele necessi
tam para apresentação a museus e outras entidades, 
como é o caso de Gabot, de Celso Antônio, Anisio e 
Pareja. Também escreve a artistas que lhe pedem 
conselhos, o que freqüentemente resulta na enuncia- 
ção de bem expressos conceitos. Em 9.6.64 escreve, 
por exemplo, a San Yu Xim, dizendo que ao examinar

28. Carta a Iberê Camargo, Porto Alegre, 19 jul. 1968.

Iberê Camargo em Genebra, para a realização do painel 
da OMS, 18 de maio de 1966.

Os Ventos da Tragédia

Iberê Camargo permaneceu fiel a este seu



“mundo de criança”. Numa entrevista a Clarice Lis- 
pector disse: Eu só trabalho bem... como se pode 
dizer? Com meus chinelos? Na tranqüilidade de 
ambiente, com as minhas coisas, na minha teia. (...) 
0 Rio Grande do Sul é o meu pátio onde nasci 
leva a trabalhar bem. São minhas coisas, minha 
gente. (29) E explica: “0 pátio é a nossa verdadeira 
pátria.”

advogados. 0 juiz Sérgio Verani, autor daseus sen
tença absolutória, cita Guimarães Rosa no prefácio da 
mesma: “0 maior direito que é meu — o que eu quero 
e sobrequero — é que ninguém tem o direito de fazer 
medo em mim.” (31) Iberê é liberado a 30 de janeiro 
de 1981.

meu

, me

A repercussão é intensa. Iberê e Maria recebem 
dezenas de cartas e telegramas de solidariedade 
imprensa de todo o país analisa a notícia por ângulos 

variados. Em Porto Alegre o diretor de 
pinacoteca resolve desfazer-se de tela de autoria de 
Iberê, doando-a ao Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul. A reação do mundo intelectual se faz sentir de 
imediato: o boletim da Associação de Artes Plásticas 
Francisco Lisboa (RS) publica carta de repúdio do 
professor, crítico e poeta Armindo Trevisan.

Frederico Morais, no Rio de Janeiro, registra o 
conteúdo da carta de Trevisan no jornal 0 Globo de 
13.4.81, afirmando que a decisão da pinacoteca pro
vocara repulsa geral: “Como é possível, em pleno sé
culo XX, semelhante obscurantismo? Se o critério 
adotado pela direção da Aplub fosse estendido a todos 
os artistas, vivos ou mortos, em breve ver-nos-íamos 
privados de uma

e a
Durante muitos anos, vivendo no Rio, ele per

cebe o ambiente como extremamente ameaçador. Já 
1963, quando mereceu destaque 

ciai da Bienal Internacional de São Paulo,

os mais uma
Sala Espe-em em

escreve a
Lúcia Olinto relatando a tensão em que se encontra: 
“Bodoque pronto a disparar.”

Deseja voltar ao Sul e em 1967, em carta ao es
cultor Xico Stockinger, diz que “o Rio é uma cidade 
inumana, inabitável. Nada funciona. Vivo trancado 
no ateliê, evito até colegas”.

Semelhante relato se encontra em correspondên
cia de 1975, endereçada ao Prof. Celso Pinheiro, 
onde conta viver retirado no seu estúdio, “hoje 
fortaleza contra o barulho desta cidade. Multipliquei 
paredes e fechei janelas com vidros espessos”. Seu 
ateliê de Botafogo, depois da reforma, é não só um 
local silencioso, como

uma

boa porção de obras-primas. Q 
seriam das obras de Caravaggio e Van Gogh? Minha 
indignação, porém, não se restringe aos fatos; é uma 
questão de cultura, posto que estabelecer uma sorte 
de cone 1 ação entre qualidade artística e conduta de 
vida me parece algo tão insensato como pretender que 
se possa julgar o valor estético de um quadro, estátua 
ou peça musical a partir de parâmetros extrínsecos 
fazer artístico. Um quadro é, em primeiro lugar, 
quadro, isto é, uma obra de arte adquire, pelo fato de 
existir como obra de arte, vida independente de 
autor. No caso de Iberê Camargo, o gesto da direção 
da Pinacoteca Aplub merece o maior repúdio, por se 
tratar de um artista nosso, de méritos indiscutíveis, 
que teve a desgraça de cometer um ato anti-social, 
que não nos cabe avaliar, pois para isto existem 
juizes.”

ue
também organizado e limpo, ao 

contrário dos estúdios de grande parte dos artistas 
plásticos. A mesma característica pode ser encontra
da em seu ateliê gaúcho, construído em 1969, para o
qual Iberê equacionou com precisão e racionalidade o 
espaço de que necessitava.

A questão de segurança o preocupa sobremanei
ra: em carta de 1977 refere estar cursando 
demia de tiro ao alvo. Em 1979 escreve a Zoila que 

no Rio a vida está insuportável. A polícia mostra-se 
impotente para reprimir o crime que anda solto pelas 
ruas. Às vezes o povo explode e faz justiça com as pró
prias mãos”.

L um ano mais tarde que Iberê viria a protagoni
zar uma tragédia que marcaria sua obra e sua vida. No 
dia 5 de dezembro de 1980, segundo consta nos autos 
do processo então instaurado, num incidente de 
perto de seu ateliê no Rio de Janeiro, Iberê é agredido 
e mata a tiros seu agressor, sendo preso em flagrante, 
inicialmente em

ao
uma aca- um

seu

A respeito da tragédia, da qual guardou todos 
recortes de imprensa, juntamente com as cartas 
tões e telegramas de solidariedade e as peças jurídi
cas que instruíram o processo, já com certo distancia
mento no tempo, Iberê presta o seguinte depoimento:

A vida do pintor é a vida do homem. Um dia a vida 
do homem-pintor foi sacudida pelos ventos da desgra
ça. Ferido, conheci o amor e ódio, avaliei a infinita

rua os
, car-

Benfica e depois no Regimento Gae- 
tano de laria. Defendido pelos advogados Evandro e 
Técio Lins e Silva, foi absolvido liminarmente em
sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça, sendo 
reconhecida a tese de legítima defesa argüida por

29. Entrevista concedida a Clarice Lispector. op. cit.
d(). Entrev ista concedida ao Correio do Poro. Porto Alegre. 21 fev. 1965. 31. ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. In: Sentença do processo 2967 do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Cit.: Juiz Sérgio de Souza Verani. 
Rio de Janeiro. 30 jan. 1981.
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■

capacidade humana no sublime e no sórdido. Cami
nhei por caminhos ásperos sem outra luz que a da mi
nha consciência. Neste transe conheci 
meus amigos. Ao longe ouvi o bramir das ameaças. 
Hoje sou diferente, não mais aquele que conhecia 
porque lhe haviam ensinado. Tenho a minha própria 
experiência, experiência que marca, que é 
sangue. A hora da desdita galvanizou-me o caráter. 
Fiz-me rijo como o homem que enfrenta o temporal, o 
vento. (...) Nesse momento de consciência, 
contradições. 0 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 outros. 
Isso é meu. Pode não agradar, mas é a expressão do 
meu mundo. 0 resto não importa. Sou eu. ”(32)

Anos 80: A Volta ao Sul

e amei mais os
No inverno de 1981, Iberê e Maria .retornam 

Rio Grande do Sul, instalando-se no sobrado da 
Lopo Gonçalves, um endereço pacato do bairro Ci
dade Baixa em Porto Alegre. Nos fundos, o ateliê, 
onde ele prossegue seu enfrentamento com a tela em 
branco, tendo como testemunhas mais permanentes a 
esposa, Maria, e o gato Martim.

Segundo as palavras do artista, sua pintura, en
tão, tingiu-se de sangue e dor. Olívio Tavares de 
Araújo, na revista Isto E, analisa sua produção de 
1984 dizendo: “Parece-me hipócrita ou ingênuo pre
tender que depois disso seja possível olhar para a obra 
desse grande mestre da pintura brasileira com os mes
mos olhos. No mínimo, saber que Iberê chegou a tal 
paroxismo põe em relevo a complexidade mental que 
está por detrás de sua criação e lança novos contornos

ao
rua

carne e

cessam as

32. MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL. Núcleo de Documentarão e Pes
quisa, op. cit.

Iberê retrata seu amigo, o escultor austro-gaúcho Xico Stoekinger. No macacão, as inscrições: “Grito do Ipiranga Já!”.
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0 estúdio de Porto Alegre, vendo-se a obra realizada para o documentário cinematográfico dirigido por Mário 
Carneiro, e posteriormente destruída.

sobre seu universo estilístico, sempre sombrio e ator
mentado. Por outro lado, partindo do princípio de q 
toda arte é um ato de humanismo e amor à vida (mais 
até, é um bolsão de resistência da própria vida 
esforço de negação da entropia), a tragédia de Iberê 

particular perplexidade e sofrimento. Que bi
cho infeliz e imperfeito é o homem — e que terrível a 

circunstância! Mas, também, que bicho imprevi
sível e imenso. Num poema comovente, escrevia o 
português Miguel Torga: E apesar de tudo sou ainda 
um homem/um bípede com fala e sentimentos.’ Pode- 
se acrescentar, no caso de Iberê: ainda com grandeza 
e talento.(...) De todos os abstracionistas brasileiros 
do tipo informal ou gestual, Iberê foi sempre 
vigoroso, visceral e convincente. ”(33)

E o mesmo Olívio Tavares de Araújo, ao apre
sentar a primeira individual de Iberê na paulicéia, 
que refere o fato de ele pintar como se estivesse em 
transe. Seu processo de criação tem fascinado a quan
tos o testemunham. Teniza Spinelli, ao realizar 
audiovisual sobre sua obra para a Retrospectiva do 
MARGS em 84, descreveu para o Boletim do Museu o 
gesto criador do mestre: "... não pode perder o impul
so, o fio de pensamento que conduz a mão 
mentos rápidos, amplos, quando sente o fluxo da cria
ção. E um jorro que não pode conter. E se joga inteiro 

busca árdua.(...) Acompanhar o movimento de 
olhos frente à tela, ou o transe de suas feições em 

mutação, já é por si só algo que impressiona o espec
tador sensível. A tela, posta no cavalete, é o opositor 

quem se estabelece o diálogo, ou a luta. Como

ue

, um
um

causa

sua

em movi-

nessa
seus

o mais

com
num embate corpo a corpo, durante vários rounds ele 
investe, risca, pinta, apaga, risca com firmeza. De
pois recua, volta a investir e assim se estabelece o

3.1. ARAÚJO, Olívio Tavares de. Com grandeza e talenlo— Iberê Camargo 
tra surpreendente. Isto É, São Paulo. 19 abr. 1984.

numa mos-
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processo em que íinaimente acontece a metamorfose
da criação. ”(34)

Captar este gesto é tarefa própria para o cineasta.
Mário Carneiro a realiza, num filme com texto e locu
ção do poeta Ferreira Gullar. Findo o filme o pintor
destrói a obra que ali fora registrada, assim como já
destruira inúmeras outras ao longo de sua carreira. E
explica: ‘'Sou um Dom Quixote. Destruo mais do que
faço. E uma compulsão (...) Quando não realizo o que
quero, corto o quadro todo com gilette. Isto representa
uma liberação. A gente perde muitas batalhas.”(35)

Se o pátio é a sua pátria, no ateliê está seu uni
verso. Sai muito pouco: nos fins de tarde gosta de ir
até a ma da Praia, tradicional ponto de convergência
no centro da cidade. E nos domingos freqüenta o Bri-
que da Redenção, colorido mercado de antiguidades
que se realiza limites do tradicional Parque danos
Redenção.

Leva uma vida reclusa: não vai ao teatro, ao ci
nema, e muito menos a festas. Vernissages sim, mas
poucas. Certa ocasião conta ter convidado Maria para
um passeio, um cinema e ela vestiu vestido novo de
seda, bonito, no dizer de Iberê. Pediu que antes de
sair ela posasse. “Aí eu com aquela minha coisa esta
banada peguei o pincel, peguei a brocha, dei umas
brochadas e dali a pouco o vestido de Maria estava
todo pintado, quer dizer, todo respingado.”(36)

A esposa, companheira de mais de quarenta
anos, ri ao relembrar o episódio. Está sempre ao seu 
lado, vigilante. Fotografa e cataloga cada uma de suas 
obras, secretariando Iberê nos mais variados assun-

Iberê e Martim, companheiro e personagem.

tos, além de ser sua modelo mais constante. Maria é a 
silenciosa figura que se tornou a cúmplice da traje
tória que fez de Iberê não apenas um mestre da arte 
brasileira, como diz Ferreira Gullar, mas “o protago
nista de uma aventura estética que dá nova dimensão 
a nossa pintura. ”(37)

Nele obra e vida se confundem numa trajetória 
densa como a massa pictórica de suas telas e espessa 
como cada uma de suas palavras e gestos. Nada é gra
tuito ou desprovido de sentido no homem Iberê e este 
sentido sempre aponta para o universo das artes, com 
a verdadeira fé dos iniciados. As imagens sacras nas 
paredes da casa de infância ou a sacralização da ico
nografia são as duas possíveis faces de uma mesma 
moeda.

Em Iberê, as intenções são espessas como o seu
cenho.

A intenção mais recente que professa: buscar 
seu pátio legítimo nas margens do rio Jaguari, que ba
nha a região de Santa Maria da Boca do Monte. E to
dos os demais rios que cruzaram o seu caminho. Por 
isto mesmo poderia ter sido Iberê, mas foi seu amigo e 
poeta João Cabral de Mello Neto quem assim 
escreveu:(38)

34. SPINELLI. Teniza. Iberê: a exigência da síntese. Boletim do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, MARGS, n.21, jun.-jul. 1984.

35. Entrevista concedida a 0 Globo. Rio de Janeiro. 9 nov. 1975.
36. Depoimento à autora, op. cit.
37. GULLAR, Ferreira. Sem título. Isto É. São Paulo, 13 maio 1981.

38. MELLO NETO. João Cabral de. Discurso do Capibaribe. In: 
mas. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 1984. p.52-4.

Obs.: Com exceção da nota 38, todas as demais possuem sua documentação arquivada 
no Núcleo de Documentação e Pesquisa do Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

. O cão sem plu-
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Ví- . -

“0 que vive choca, 
tem dentes, arestas, é espesso. 
0 que vive é espesso 
como um cão, um homem, 
como aquele rio.

(...)
Aquele rio 
é espesso
como o real mais espesso.

(...)
Espesso,
porque é mais espessa 
a vida que se luta 
cada dia,
o dia que se adquire 
cada dia 
(como uma ave 
que vai cada segundo 
conquistando seu vôo).

“Gosto do Rio Grande. Aqui estão meu pátio, meus 
queridos fantasmas, meus sonhos. Quem, sendo 
paulista, criado no asfalto, entenderia o mistério de 
uma mula sem cabeça parada em seu portão?” IC 
(Iberê e Maria na rua Lopo Gonçalves, Porto Ale
gre, em julho de 1985).
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Maria Coussirat Camargo ginalidade e poesia. Essa lua força e essa tua versa
tilidade me fascinam. Sinto-me feliz, em ser a tua 
companheira e compartilhar a tua caminhada.

Sigo-te passo a passo, quase como a tua som
bra. Há mais de quarenta anos, dividimos alegrias e 
tristezas. Entre nós, tudo foi e é repartido. Teu 
mundo tornou-se o meu mundo. Teus amigos são 
meus amigos. Tuas preocupações também são as 
minhas preocupações. Iberê, temos um só coração, 
um só modo de sentir o mundo. Nunca te vi esmore
cer. Sempre trabalhaste com a paixão dos escolhi
dos. Não te poupaste para alcançar o absoluto na 
Arte.

Porto Alegre, 1 7 de julho de 1985

Edmmundo Cardoso

Que bom que estás aqui, de novo! Vamos reali- 
mentar as nossas saudades, restaurá-las ali e acolá, 
retocar algumas tintazinhas, pois há longos meses 
não nos vemos. Carta, bilhete, recado e telefonema 
não nos bastam. E além do mais, os inefáveis fan- 
tasminhas do passado exigem muito de nós. Por is
so, inventamos aquele jpito de aumentar a nossa

Acompanhei tuas noites insones, frente à tela, 
no frenesi da criação. Tu sempre te deste por intei
ro. Sem descanso, dias e anos te aprofundaste mais 
e mais nessa tua busca sem fim. Eu te vi tempestuo
so e também paciente, na vigília do ácido que mo
delava as tuas imagens interiores, sempre com ori-

"Continuo a sustentar que as tintas de fabricação nacional não oferecem ao artista a necessária garantia para a 
estabilidade de sua obra". IC
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saudade quanto mais nos aproximamos. Claro, sei 
que é difícil para os outros entenderem tal equação: 
distância menor — saudade maior! Um dia, lem
bras, desafiei-te a que pintasses algo com as cores 
da saudade e tu me respondeste que as cores tu as 
poderias captar e aprisionar numa palheta, mas que 
ninguém possui pincel ou espátula capaz de fixá-las 
numa tela! Depois de longas conversas, temperadas 
apenas pelos atrozes silêncios do Harry, decidimos 
que devemos, sempre que possível, brincar de roda 
com os nossos abantesrnas. Eles nos ajudam a rea
grupar as lembranças e as reminiscências!

Iberê: a nossa cidade ainda é quase a mesma. 
Os homens, as coisas, as casas e os gestos é que mu
daram. 0 teu velho e lírico Liceu de Artes e Ofícios 
agora é escola de ensino dinâmico, justo ao preceito 
do momento. Os colégios modernos comprimem o 
ensino em veredas de adivinhações e aprendizado 
subliminar, que maltratam a geração de hoje e a do 
amanhã. A escola moderna nem sequer expulsa 
mais alunos travessos e peraltas como tu. Recu
pera-os nas salas de orientação para depois enterrá- 
los num cemitério de cruzes e assombros! Se a nossa 
Avó Chica Padroni (que o seu Deus a tenha junto 
dos seus três maridos!) fosse viva, renegaria, irada, 
os sintéticos e os erzatz da nossa alimentação toda 
envelopada e plastificada. A Avó Chica que vendia, 
no bairro Itararé, a melhor manteiga da Serra, 
desde Cruz Alta até Cachoeira, salgando-a com ter
nura nos bojudos tarros — desfalecería ante os ig
nóbeis lambuzos da soja que nos impingem todo o 
santo dia! E, por falar do Itararé, cenário fumacento 
e inesquecível da nossa adolescência, assomam à 
lembrança aqueles dois homens de meia-idade, bo
nitos e bem falantes, que eram o teu irmão Corbi- 
niano e o meu pai Etelvino, mulherengos incorrigí
veis. Passeavam de baratinha Ford bem longe das 
vistas dos invejosos que não lhes perdoavam os 
atrevimentos. E o interessante, lembras, é que 
quanto mais longe eles iam, mais ousados ficavam! 
Corbiniano tinha o perfil do Thomaz Meighan, e tu 
parecias, às vezes, com o William Hart. Eu, pobre 
de mim, nunca me pareci com artista nenhum!... 
Vejo-te, Iberê, quando largavas os pincéis no teu 
quartinho de tábua machambrada, e te dirigias pro 
outro lado da rua, no rumo dos chilros e trinados da 
linda Clélia, soprano de mil encantos e beldade ra- 
faelina. Alto e desajeitado, te escoravas no muro da 
sua casa, menos para escutar os maviosos gorjeios 
do que para vislumbrar o belo perfil da formosa diva 
com aqueles cabelos de deusa grega! Depois, vi
nham as matinês do Coliseu, com a passagem obri
gatória antes pelos,tabuleiros da velha preta Tia

'Concluído o quadro, vejo-me desamparado e só, 
como um anjo caído que ronda o paraíso sem saber 
nem lembrar a entrada secreta deste mundo invisí
vel”. IC

Juana, quituteira de doçuras inenarráveis. No ci
nema, ainda com as luzes acesas, a gente procurava 
na platéia o fulgor dos olhos bonitos das mademoi- 
selles, e pelas frestas dos camarotes a gente buscava 
nacos de pernas bem torneadas, colos arfantes e ró- 
seos que, somados às pudibundas insinuações das 
banhistas de Mack Sennett na tela, construíam o 
imaginoso paraíso dominical dos guris e fedelhos já 
de pinto empinado. (Claro, quando davam fita de 
Valentino ou Wallace Reid, os róseos colos arfavam 
mais agitadamente!...)

Depois, veio a experiência aterrorizante do 
bombardeio indiscriminado da cidade, desvairada 
aventura dos irmãos Etchegoyen, precipitados arti
lheiros sem norte nem sul. 0 susto foi tão grande 
que sequer pudemos fingir que éramos Tom Mix ou 
Alt Accord para acudir, como heróis, em socorro do 
Coronel Barão, que teve de derrotar sozinho os re
beldes, sem a ajuda da nossa fantasia! Todavia, eu 
fiz a concessão de achar que o valente Coronel Ani- 
bal Barão era a cópia fiel do William Desmond — o 
“Cavaleiro Fantasma” — seriado no qual o mocinho
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tinha o seu esconderijo no tronco duma velha ár
vore, onde ele entrava com cavalo e tudo, imagina! 
Pouco mais tarde, a sucessão de Washington Luiz 
começava a mexer também com os gurizotes que 
acorriam aos comícios para ouvir os condoreiros da 
oratória gaúcha, tonitruantes e alcandorados! Re- 
cordas-te quando nos espremíamos defronte às sa
cadas do Café Guarany e da União dos Viajantes 
para ouvir Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, Ba
tista Luzardo, João Neves, Getúlio Vargas (meio 
fracote, mas que simpatia!), Barros Cassai. Lin- 
dolfo Collor e tantos outros? Pena foi que a gente 
nunca pôde ouvir, naquela campanha eleitoral, os 
do outro lado, pois eles nem chegaram aqui! Na 
eleição, Getúlio fez quase 6.000 votos contra cento 
e pouco de Júlio Prestes. Uma lavagem, como se di
zia então!

Lm seguida, aconteceu a enorme Revolução de 
30, majestoso espetáculo com hora certa e finalida

des às vezes incertas. O levante nos conduzia todos 
os dias à beira da linha férrea, nos fundos da casa da 
Avó Chica, para contemplar, com os olhos compri
dos de inveja, os trens com tropas que subiam a Ser
ra no afã de derrotar o Cavanhaque e seus sequazes. 
Os soldados sorriam, faziam estrépito e atoarda, 
cantavam e jogavam cigarros e biscoitos para a 
gente. Na cidade, improvisavam-se regimentos com 
valentes “provisórios” que acampavam nos subúr
bios, sempre recebendo mais provisões do que ar
mamento. Batalhões regulares de infantes e ba
terias de tiro pesado enchiam os comboios. Os fer
roviários, cheios de ardor e paixão patriótica, tor
naram viável uma revolução que tinha bastante de 
improviso e algo de imprevisível. Eles planejaram e 
transportaram, com eficiência, os belicosos jovens 
de lenços coloridos no rumo duma revolução feita 
para regenerar os costumes... que não terminou até 
hoje!... Mas, a roda do tempo andava, e já o futebol

“A minha pintura é do desespero, porque é a única posição de um brasileiro, de um sul-americano”. IC
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nos envolvia, oferecendo-nos ídolos como Tatu, Pe- 
droso, Caiaffo, Ratão, Bereta e tantos outros que 
brilhavam no clube da nossa preferência, o Rio- 
grandense. No fim da Revolução, já nos últimos de 
dezembro, os nossos ídolos deram 
time uruguaio Olímpia, que ostentava sete ou oito 
campeões do mundo: Ballesteros, Nazzazi, Mas- 
cheroni, Géstido, Andrade, Dorado, Scarone 
tros. Lavamos a égua, perdão, a alma!

E o tempo passava cada vez mais depressa. 0 
Armênio Morais (Taxinha) foi pra Europa estudar, 
enviado pelos fabulosos irmãos Manuel e Augusto 
Ribas. Tu foste para Jaguari. 0 Nando foi ser ferro
viário. 0 Harry Albertani viajou um dia para dentro 
de si mesmo, e raramente sai. Eu, então 
barba espigando fio a fio, tipo um grita outro não 
ouve, e com a cara cheia de espinhas, passei a ir

inevitavelmente para a rua Dr. Pantaleão, fazer a 
ronda dos pecaminosos estabelecimentos que infes
tavam, no mais amplo sentido, a Zona. Em Jaguari, 
tu desenhavas pontes, aclives e taludes, aperfei
çoando-te às regras inflexíveis do desenho, ini
ciando a trajetória admirável que te levaria ao curso 
de arquitetura do Instituto de Belas-Artes de Porto 
Alegre, depois a oportuníssima bolsa que o nosso 
querido Cordeiro de Farias te concedeu e, por fim, o 
Prêmio de Viagem e a consagração da Bienal. E dali 
para Bruxelas, Londres e Paris! Baita 
tchê!...

uma surra no

e ou-

sucesso„

Claro, irmão, temos bastante para assuntar, 
pois não falamos ainda de tanta gente: de Picucha, 
da Negra Bua, do Vicente Ila Font e suas marmela
das e goiabadas, do Paulino, o entregador de 
teiga, da Leda Monteiro, bela entre ás belas, da Ne-

com a
man-

"A obra de arte nasce como um mundo que se organiza: é sempre criadora de mundo”. IC (Execução do quadro 
Personagens — óleo l,30m x 2,12m — de 1982)
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Alcides da Rocha Miranda

Talvez eu tenha sido uma das primeiras teste
munhas da acolhida otimista de Iberê Camargo 
Rio de Janeiro. Trabalhava então com Lélio Lan- 
ducci (pioneiro divulgador dos novos talentos cario
cas), sua autoridade era incontestável. Iberê veio, 
apresentado a ele, trazendo alguns de seus traba
lhos. Landucci comentou-os atenlamente com ar de 
aprovação. Mais tarde me disse convicto.

“— Esse rapaz tem uma vocação bem definida 
e será um raro pintor.”

Naquela época o Rio havia se tornado um 
grande centro de arte onde habitavam pintores 
ropeus de raro talento. Quando no Continente euro
peu a arte moderna se tornara impraticável, vieram 
para aqui na esperança de poderem continuar suas 
inovações e pesquisas. As boas exposições se suce
diam. Uma crítica de arte
teressando um público cada vez maior. Sobretudo 
entre os mais jovens. André Lhote, o teórico do 
Cubismo, dá um magnífico curso de pintura agluti
nando um grupo considerável de artistas jovens. 
Maria Helena Vieira da Silva, Arpad e Lescovchek 
lecionam e formam grupos de profissionais d 
Iras carreiras que as abandonam para se dedicarem 
à pintura e gravura.

Guignard dá seu primeiro grande curso de de
senho e pintura formando um grupo que não mais se 
dissolve, seja adotando definitivamente a profissão 
de pintar, ou continuando ligados pelo interesse da 
arte.

no

eu-

começava a nascer ín-

e ou-

“Ê preciso que o fruto, que está dentro do artista, 
amadureça no vagar do tempo. Aquele que tem 
pressa em vendê-lo, fará frutos de cera ou irá 
apanhá-los no pomar do vizinho”. IC

Entre os que seguiram a carreira. É hoje um dos 
maiores nomes das aites no Brasil.

gra Corrucha, do teu professor Parlagrecco, da 
eterna Senhorinha Vicentina Mallet, das preguiças 
infinitas do Potiguara, do afligido Bicca, do Tio Pe
dro (Tio Pin, para as crianças), dos Borin e dos 
Scotti, nobres bodegueiros de fiado-e-caderno e 
corações do tamanho duma locomotiva Mikado. Ca
bería, também, uma prosinha sobre os carrancudos 
e eficientes Maristas, também sobre o Manlio Filiz- 
zola, duma vocação irreprimível que o fez morrer, 
feliz como Brigadeiro. Nestas alturas, deve estar fa
zendo alguma rota celestial, talvez a ponte-aérea 
Purgatório— Paraíso! Ah! Não falamos das tuas no
tas na escola!... o quê?... não é para falar nisso? 
Bem, não se fala mais... Abraços e beijos para ti e 
para a Maria.

1985

Maria Roberto

Me lembro do tempo que ele era meu colega, já 
sabia tudo, já pintava.

Nosso professor, o Brasset, era muito acadê
mico, tolhia os alunos e Iberê 
avançadas.

Os alunos fizeram uma rebelião e uma 
ção na ABI. O Joel Silveira fez um artigo flamejante 
contra a Academia e Iberê foi o que mais falou

queria coisas mais

exposí-

maio, 84 11a
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redação da Última Hora. A qualidade dele já se via 
desde o começo, a mesma tenacidade, obsessão. 
Aquilo você já vê desde o começo, uma força.

em frente ao mar, Alberto da Veiga Guignard, artista 
chegado da Europa há pouco tempo, dava aulas 
grupo de trinta ou talvez mais pessoas interessadas 
em arte. Nesse grupo, todos ansiosos por aprender 
com Guignard aquela leveza de traço, a sensibilidade 
e sonho de suas paisagens, estávamos Iberê, Geza 
Heller e eu. Com alguns dias dessas aulas, nós três 
nos encontramos e concordamos num ponto: apesar 
da linda oportunidade que estávamos tendo em che
gar perto de Guignard, não estávamos satisfeitos com 
o vento nos atrapalhando os papéis, com o burburinho 
de muita gente junta, e que lá no terraço não podería- 

fazer algo realmente sério. Nós fugimos 
campo à procura duma sala que servisse para ateliê. 
Iberê descobriu na

a um

julho/1985

Elisa Byington

Iberê Camargo chegou ao Rio, creio, em 1942.
1943, no terraço do prédio que ti

nha sido o Clube Germânia, e que no momento era 
ocupado pela UNE, na praia do Flamengo. Naquele 
terraço, último andar do prédio de quatro ou cinco an
dares, arejado por um ventinho constante, visto estar

mos emConheci Iberê em

Rua Marquês de Abrantes 4, 
fundo da Praça José de Alencar, no Catete, uma sala
grande com seis janelas para a rua, justo o que pro- 
curávamos — e a antiga gafieira Flor do Abacate

A vida não cabe na arte, que é sempre formal. Mas a arte

40



transformou-se no ateliê da “Primeira escola de arte 
livre no Brasil” como a chamou o repórter do jornal 
Diretrizes.

A esses três primeiros juntaram-se Maria Cam- 
pello, Werner Amach, Milton Ribeiro, Alcides da 
Rocha Miranda, Vera Bocaiuva. Guignard havia de
cidido aceitar nosso convite e tornou-se nosso mestre. 
Na base da dedicação e amor à arte! Cada um contri
buía com soma modesta, pagava-se o aluguel, os mo
delos e o que restava entregávamos a Guignard.

E perto de um ano tivemos a dedicação daquele 
artista fino e sensível, cujo traço a lápis como um ara- 
besco formava flores, árvores, pássaros; seus retratos 
ou naturezas-mortas fazem-me pensar em Matisse.

lberê como um artista que já tinha sido premiado 
no Rio Grande do Sul era nosso expoente.

Quando, em abril de 1944, Juscelino Kubits- 
chek, então prefeito de Belo Horizonte, convidou 
Guignard para ministrar um curso livre de desenho e 
pintura, com grande tristeza e desalinho vimos partir 
o nosso mestre. Foi o fim de nosso ateliê da Rua Mar
quês de Abrantes. Cada um procurou seu próprio 
ateliê e seu próprio mestre.

Iberê trabalhou sozinho com a chaleirinha de 
chimarrão invariavelmente ao lado. Naquele tempo 
sua pintura, ainda figurativa, com seus peixes e car- 
retéis, foi paulatinamente desfazendo as formas, as 
tintas pastosas e espessas cobriam suas telas e eram 
trabalhadas até com espátula. Cores violentas ou 
sombrias, azul forte, vermelho, negro, algum branco, 
não me lembro do verde em qualquer quadro de 
Iberê, só entrava como ingrediente naquela dramática 
mistura, nunca simplesmente verde. Finda a guerra, 
Iberê premiado com o prêmio de Viagem ao Exterior, 
embarcava para a Europa, onde, creio, esteve mais 
de um ano.

Daí em diante Iberê, cada vez mais abstrato, 
continua seu caminho. Ascendente. Suas telas fortes, 
sofridas, dramáticas e lindas: é como eu o vejo.

“Debruço-me sobre este misterioso poço, insondável, que
existe em cada homem”. IC

nhando o prof. Poliakof, assistente de André Lhote e 
obsessivo admirador de Cézanne.

Iberê já voltara da Itália, do aprendizado com De 
Chirico, considerado então o reformista do Moder
nismo, com sua volta a Rubens, depois de abandonar 
as paisagens metafísicas. Era a época em que os "is- 
mos’ proliferavam, o após-guerra dos oportunistas, a 
retomada confusa do mercado de arte.

0 olhar de Iberê via por dentro dos quadros, as 
camadas sobrepostas, querendo virar raio X, saber, 
saber tudo.

E anotava no ato o que lhe parecia de interesse, 
com a humildade que os que querem saber têm de ter.

Fomos ficando amigos, tomando café em Mont- 
parnasse com seu metrô de sete saídas onde inexora
velmente me perdia.

Ali perto, o hotel onde Maria usava um fogareiro 
a álcool para o cafezinho. Uma vez quase incendiou o 
hotel.

1985

Mário Carneiro

Conheci Iberê e Maria em Paris em 1948-49. Foi 
Vera Mindlin quem nos apresentou, tentando quebrar 
minha timidez de adolescente esquivo.

Fazia frio em Paris, andávamos de casacão, 
olhando os museus ainda mal aquecidos, acompa-
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Falávamos discretamente da vida e despudora- 
damente de pintura.

Um dia, Iberê voltando do Louvre com olhar sa
ciado disse: “Tchê, estou doido para chegar 11a Lapa, 
abrir o ateliê e começar a trabalhar!” Já havia recolhi
do as informações de que necessitava e estava pronto 
para a luta. Mesmo assim, ainda ficou quase um ano 
trabalhando com A. Lhote.

Demorou mas chegou. Enfim, a Lapa, o pequeno 
apartamento da Rua Joaquim Silva, meio escuro, a 
luz entrando pela área de serviço. Mas logo este es
paço aparentemente tão desinteressante foi sendo 
desvendado e iluminado pelo olhar do pintor, o tan
que de roupa, a área de serviço brilhavam sob um sol 
que trazia ainda a leitura de De Chirico e o severo ri
gor de André Lhote, manipulados pela febre de Iberê.

Como eram lindos estes quadros que vinham impreg
nados de viagem, saíam como primeiros filhos longa
mente esperados!

As naturezas-mortas, o cheiro dos peixes se de
teriorando intocados, as mangas verdes que hoje es
tão na sala de D. Graciana M. F. Andrade.

De dentro para fora; depois do ateliê as mas de 
Santa Teresa buscando fundir nossa luz com a dos 
céus de Roma.

Um pouco da Lapa também.
A igrejinha, as ladeiras, sinto até hoje o cheiro 

de tinta que no final da tarde, quando os quadros 
eram olhados e ‘julgados’, enchia o ateliê.

Depois a gravura sobre o metal invadir o espaço 
com sua parafernália: prensa, ácidos, placa. Tintas, 
papéis, tudo, sempre na mais perfeita ordem e lim-

Maria, Iberê e Juarez Freitas andando no Brique da Redenção, num domingo de inverno em Porto Alegre.
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peza. Nunca um pincel sujo para o dia seguinte.
Outros alunos de gravura apareceram: Anua Le- 

tícia, Sued, Vera, até o mestre Goeldi fez suas incur
sões no metal sob a orientação de Iberê.

Tivemos a sorte de receber repassadas as lições 
que Iberê minuciosamente anotara em sua viagem. 
Com a vantagem da escola ser risonha e franca com 
direito a chimarrão no final do dia.

Anna Letycia

Por volta de 1950 fui aprender pintura com Iberê 
Camargo, que tinha seu ateliê num pequeno aparta
mento na Lapa. Iberê já havia voltado de sua viagem à 
Europa, pelo Prêmio de Viagem do Salão. Nessa 
época já tinha abandonado a fase de paisagens, sua 
pintura era de ateliê. Lembro-me bem de uma peque
na mesa de pinho, daquelas que se usava em cozinha,1985

"O artista é este cavaleiro andante que descobre novos mundos da sensibilidade. Sua gratificação é a verdade”. IC
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que ficava num dos cantos da sala. Em tomo dela 
giraram quase todos os seus trabalhos da época. 
Bules, chaleiras de chimarrão, potes altemavam-se 
em cima dessa mesa. Era tudo muito singelo, sim
ples, mas que se transformava na visão de Iberê. Às 
vezes ela tomava proporções monumentais. Havia 
também um pequeno espelho retangular, preso à 
parede, em cima da mesa. Esses dois elementos estão 

muitas gravuras e pinturas dessa época. Foi sobre 
essa mesinha que começaram a se amontoar os carre- 
téis, que depois cresceram e abandonaram o suporte, 
flutuaram e explodiram. Fez alguns testes comigo 
para ver se valia a pena perder seu tempo e lá fíquei.

Quando Iberê foi ensinar gravura no Instituto 
Municipal de Belas-Artes, então na Evaristo da Vei
ga, fui junto, entrando então no mundo da gravura. 
Iberê começou o curso não apenas porque gostava da 
técnica, mas também porque precisava de um ganho 
fixo para se sustentar. Era um professor exigente, tec
nicamente muito meticuloso. Fazia questão de 
bom começo: polimento perfeito, limpeza de chapa, 
trabalho que tomava meses de aprendizado. Depois o 
início de técnicas básicas como água-forte e água- 
tinta. Levávamos muito tempo antes de concluir 
etapa e retrabalhávamos o que não estava bom. As 
provas sempre em preto-e-branco. Cor, só depois de 
muito tempo. Posso dizer que tudo o que aprendi so
bre gravura foi naquela época. Passei depois rapida
mente por outros professores, freqüentei alguns 
ateliês no Exterior, mas a base era sólida e havia com
preendido o mecanismo da técnica. Se depois pude 
ensinar gravura foi baseada no que aprendi então com 
Iberê.

Carlos Vergara

Era o ano de 1962 para 63, e eu era joalheiro, 
trabalhava com desenho e participei com minhas 
jóias da Bienal de São Paulo. A Teresa de Lima, 
que era muito amiga do Iberê, e que secretariava o 
Jean Boghici na Relevo, me disse que a pessoa que 
eu devia procurar era o Iberê.

Eu estava assustado de ter entrado na Bienal, 
era uma afirmação, eu não estava preparado em re
lação ao trabalho, eu precisava de alguém para che
car as questões. Iberê foi a pessoa. Fui para lá 
algumas jóias e desenhos e conversei com ele. Aí 
abri o jogo e ele disse: “— Então vem trabalhar 
migo.” Para mim foi ótimo. Meu problema todo foi 
desaprender para aprender de novo; quer dizer 
vícios da mão, a questão da linha, o rigor do olho, 
da não-aceitação da habilidade, o treinamento con
tra a habilidade, o tempo todo, contra o fácil, não é?

A primeira coisa, quando se fala em Iberê, é 
essa questão do rigor em relação à exigência, 
lação à imagem que você produz. Colocar sempre 
em xeque a linha que você produz, vista e revista. 
Iberê olhava, e dizia o seguinte: “Isso é uma merda, 
rasga... isso é uma merda, rasga, isso não é um de
senho . Ele botava uns caramujos em cima de um 
pano xadrez, era uma natureza-morta. Então, até 
poder compreender que o que eu estava dese
nhando era um pretexto, e não um texto, tudo isso 
era uma dificuldade grande. Até a linha ter vida 
própria; a linha era baseada no que estava ali 
frente, mas ela tinha vida própria. Então, ele abria 
o livro do Léger, por exemplo, dos pintores 
versava. Via-o pintar, preparava suas tintas, espre
mia os tubos, ia comprar tinta na Casa Mattos, diri
gia o carro para a escola, e no fundo isso foi uma 
convivência profunda em relação a um pintor, 
artista.
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Sempre estivemos juntos, como artistas e como 
amigos. Participei do Salão Preto-e-Branco ainda 
com pintura, e na década de 1970 estávamos juntos 
em Brasília reivindicando uma solução para o proble
ma de liberação de importação de material de tra-

e con-

a um
balho.

Uma personalidade rara, um criador, um insti
gador e um escritor brilhante Ele sempre 
Muitas vezes lia para nós o que escrevia. Eram contos 
estranhos, mas sempre muito originais. Lembro-me 
até hoje daquele do colchão e o fato que deu origem ao 
mesmo. Sou muito amiga e adoro Iberê, estive 
ele nos bons e nos maus momentos. 0 drama que vi
veu nos últimos anos deixou-o muito marcado. Sua 
pintura, no entanto, explodiu como a força de um ca
minho perdido, de uma encruzilhada sem volta. Seu 
mundo mudou violentamente.

Primeiro um artista injustiçado violentamente; 
um pintor de primeira ordem, absolutamente colo
cado, naquela época, em segundo plano. Ele já ti
nha estado na Bienal de São Paulo, um pintor res
peitado, sempre teve sua própria clientela, mas um 
pintor que não era colocado pela própria irascibili
dade dele, não era colocado no plano que devia es
tar, até hoje. Até hoje, é um pintor de certa forma 
respeitado, mas não homenageado. Quer dizer, in
dependente da tragédia dele, pessoal, que veio a se 
abater sobre ele depois.

Mas um pintor que nessa época, mesmo assim, 
tinha um rigor, não concedia, não fazia 
— o trabalho era uma coisa que tinha vida própria,

escreveu.

com

concessões
julho de 1985
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com o grande problema de quando terminar, porque 
o trabalho ia se fazendo e se refazendo. Porque seu 
quadro tinha sua própria estória, sua questão que 
vinha se produzindo, se produzindo... se modifi
cando como um ser vivo. Me lembro que a Maria, de 

quando, tirava-o da frente dele, para ele po
der parar de pintar.

0 que eu acho, em relação a mim, é que ele até 
hoje é uma pessoa importante. Quer dizer, no meu 
trabalho primeiro indicava o rigor, a exigência. Ele 
dizia: “Eu vou te dizer o que eu acho do trabalho, se 
você acreditar no que eu estou te dizendo, então 
você reformula, reflete sobre o que estou dizendo. 
Agora, se você não acreditar, se você achar que es
tou enganado, você tem obrigação de ir em frente 
em relação ao que você está pensando.”

A gente brigou um pouco em 67, porque eu ti
nha um desenho de origem expressionista e fui pro
curando uma coisa mais popular, não pop, era mais 
De Kooning, Bacon que me interessavam, daí 
dividimos. Ele achava que 
questões que eram fundamentais para ele. Eu 
caminho em direção ao público, que eu achava que 
deveria fazer, usava imagens muito do cotidiano, 
incorporei questões da propaganda, da história 
quadrinhos — uma coisa mais banal — incomodou 
muito o Iberê. Interrompeu-se uma relação quase 
que cotidiana.

A própria recuperação hoje da minha pintura, 
independente de qualquer fator externo a ela 
seja, ela não representa nada, uma pintura não- 
representativa — acho que recuperei também 
pouco o Iberê — quer dizer, eu me lembro constan
temente pintando hoje, do Iberê. Anos depois, 
vinte anos depois eu estou trabalhando em cima de 
questões que foram abandonadas anos atrás. Então, 
acho que o que Iberê me passou primeiro foi a ques
tão da honestidade com o trabalho. Quer dizer, a 
sensação de dever não é na pintura em si, é também 
em relação ao que ele me ensinou na cor, na cons
trução da pintura, na questão do cinza, de 
de passagem fácil, das coisas que ele ensinava 
procura dos embates das cores — vamos ver Matis- 
se, Léger, a pintura como embate de 
facilidade — o não-uso do cinza, o preto como úl
tima cor a ser usada, coisas que ele dizia e me vêm 
assim... na memória. Esse rigor, essa coisa de não 
facilitar, não facilitar.

balho.
Uma pessoa muito generosa, inclusive 

pessoas que ele achava que deviam desistir, o que é 
uma coragem muito grande, dizer que a pessoa de
via mudar de ramo. Acho que esta lição do Iberê 
está nos quadros dele, aquela coisa... não sei o que 
posso dizer mais.

com as

vez em

1985

Eduardo Sued

F undamentalmente o que me impressiona em 
Iberê Camargo é a honestidade profissional — 
soa que não faz concessões em todos os sentidos da 
questão, do material, da técnica e da concepção — 
faz aquilo que ele pensa, que deseja, que sente, es
cutando os apelos interiores, que vêm do self; 
tar e registrar os apelos que vêm do interior. É de tal 
ordem essa honestidade que chega ao preciosismo, 
ao rigor. Essa é a imagem que tenho. Como homem 
também é muito correto, reto, muito amigo.

pes-

nos
eu tinha aberto mão de

nesse escu-

em

1985

, ou

um
Carlos Zilio

As aulas de Iberê possuíam um método aparen
temente usual entre os professores modernos. Dese
nho de natureza-morta e modelo vivo utilizando, so
bretudo, carvão e também sessão de pintura a óleo. 
Havia, a meu ver, nas suas orientações, algo entre a 
composição cubista e o desenho de linha 
Matisse. A pintura, de 
preceitos pós-Cézanne com a distribuição dos tons 
lrios e quentes e a ocupação da tela como um plano. 
Ocasionalmente Iberê trazia um livro de arte 
que comentássemos pinturas dos principais artistas 
modernos. Tínhamos aula uma ou duas 
semana e nos demais dias trabalhávamos sozinhos 
para depois recebermos suas críticas e observa
ções.

uma cor como em
um modo geral, seguia osna

cor e nao como
para

vezes por

Eu me sinto devendo muito a ele, em relação ao 
rigor com o trabalho e ao que ele 
foi ensinado tão violentamente...

me ensinou, e me 
porque não era 

um discurso de um professor, era um exercício de 
extensão de uma pessoa, esse embate com o tra-

Mas o que revertia a linearidade da metodolo
gia que utilizava era, digamos assim, a sua ‘antidi- 
dática . Nada era facilitado ao aluno, nenhuma re-
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ceita era explicitada, ele agia muito por insinuações 
sem dar as soluções e continuamente lançava dúvi
das. Me lembro do meu desespero, então um rapaz 
em torno dos 18 anos, em tentar adivinhar o que ele 
queria dizer. Era inevitável a angústia que havia 
neste processo, mas lentamente as respostas iam 
surgindo no nosso próprio trabalho.

Mas não era fácil, ainda mais para mim que so
fria a pressão da família para ter uma profissão de 
doutor. Ao lado da angústia do aprendizado, aliava- 
se a existencial. 0 Instituto de Belas-Artes (hoje 
Escola de Artes Visuais do Rio) ficava num local 
privilegiado, à beira-mar, na Praia Vermelha. Lem
bro-me de colocar para Iberê os meus problemas 
enquanto ele olhava para um ponto perdido 
A título de ‘conselho’, ele me respondia: “Te lança no 
mar, tchê!”

exemplo de compromisso total com a arte que este 
lhe havia transmitido. Compreendí, então, 
meu amigo e professor Iberê Camargo tinha através 
das suas aulas e do seu exemplo nos dado: o senti
mento desse compromisso.

o que o

1985

Elmer Corrêa Barbosa

Nesses últimos 22 anos freqüentei o ateliê 
de Iberê Camargo, uma rotina que se repete 

sempre que ele e d. Maria estão no Rio. Ver seus 
últimos quadros pintados, comentá-los e, muitas 
vezes, assistir Iberê, a pretexto de uma pequena 
correção, recomeçar a pintar uma obra acabada, 
também é parte da rotina. Não foram 
zes que o vi retalhar e lançar ao lixo uma tela que 
trabalhou horas ou

no mar. ou a
casa

Além das aulas convivíamos muito no seu
ateliê. Acompanhávamos seu trabalho, conversáva- 
mos sobre arte e da vida em geral. 0 clima tinha 
algo da densidade dos seus quadros, mas havia tam
bém descontração e camaradagem. Nesse contato 
sentíamos sua absoluta dedicação ao trabalho 
preocupação com o ofício do pintor, a integridade 
diante dos apelos do mercado e a eterna dificuldade 

obtenção do material de qualidade para traba
lhar. A necessidade de procurar um caminho pró
prio me fez aos poucos ir me afastando dele. Nessa 
época participei da Opinião 66 e Nova Objetividade 
Brasileira, eventos que Iberê via com certa descon
fiança. Lembro-me dele dizendo que o seu compro
misso era com a pintura, com Picasso, com Matis- 
se... Era iconoclasta, e para mim e outros a pintura 
estava morta. Passaram-se anos, deixei de fazer 
arte, depois retomei, viajei alguns anos e retornei. 
Na França, o contato com os museus me fazia lem
brar as aulas de Iberê, não apenas pelo aspecto téc
nico mas, sobretudo, porque tomava consciência 
que o fazer arte é um processo de transgredir inter
ditos, que implica necessariamente conflito e dúvi
das. 0 ato de pintar pode ser em si prazeroso 
processo de criação da obra de um artista é marcado 
pela angústia. A ‘antididática’ de Iberê nos havia 
prevenido para isso.

Mas não posso negar que havia sido

poucas as ve-

dias a íio; algumas chegaram a 
estar assinadas. Sua pintura resulta desta luta q 
chega quase à exaustão. 0 gesto firme que constrói 
a forma guarda nos sucessivos golpes a espontanei
dade premeditada. Na ascese surge a obra, que 
transcende a matéria da qual é feita: a tela e a tinta.

Com Iberê estudei desenho e pintura no Insti
tuto de Belas-Artes na Praia Vermelha; em seu 
ateliê fiz gravura. Durante os momentos mais som
brios da história recente do Brasil, seu ateliê foi um 
lugar onde era possível, entre um cafezinho e outro, 
ver filmes, analisar as tendências da arte contem-

, sua
ue

na

porânea, comentar as obras de Titien, Picasso, Cé- 
zanne, Di Cavalcanti ou Rauchemberg. Ali vimos 
filmes de Bela Lugosi, Tom Mix e Chico Boia; assis
timos a cursos, falamos de ciência... e discutimos 
política, é claro. Para nós que a freqüentávamos, a 
cobertura da Rua das Palmeiras 19 era uma trin
cheira contra o obscurantismo., mas o

Acompanhei as diversas fases da pintura de 
Iberê desde a VII Bienal de São Paulo, quando 
mereceu uma Sala Especial. Uma pintura original, 
forte e de difícil entendimento para o grande públi
co. Quando em 1964 expôs na Galeria Bonino, lá 
estavam os monstros Ceifadores que corroiriam a li
berdade e invadiríam os nossos dias futuros. For
mas enérgicas e nervosas, arabescos desenharam os 
Carapebundas, estranhas figuras, personagens de 
um pesadelo que duraria vinte anos. Seus quadros 
não podem ser olhados sem tensão; mesmo na fase 
mais abstrata (1965), quando as cores surgem como

um apren
dizado diíícil e demorei muito para compreendê-lo. 
Confesso que apenas há uns dois anos é que percebi 
todo o significado do ensinamento de Iberê. Estava 
conversando com ele sobre os métodos didáticos de 
Guignard, que havia sido seu professor. Depois de 
esclarecer uma série de procedimentos adotados 
por Guignard, ele arrematou dizendo que o princi
pal da sua experiência com Guignard tinha sido o

46



grandes explosões, não há o singelo ou a vulgari
dade. Nada é inocente ou indefinido. De poucos ar
tistas se pode afirmar que seu nome basta para ex
plicar sua obra — Iberê Camargo vive para fazê-las. 
Penso que Iberê não as fez diversas; cada quadro, 
cada gravura ou desenho são apenas pulsares di
ferentes, todos identificáveis com ele próprio.

certamente, a representação viva das figuras fortes e 
suaves, de dramáticos contrastes, que ele mesmo 
pinta.

Como no seu trabalho, ele não faz a si mesmo 
concessão alguma. Nada nele é leviano ou supérfluo. 
Ele é a pura expressão de uma verdade interior, a vi
vência da paixão que tem pela vida. Exerce a sua gen
tileza, que não é a das convenções sociais, e é genero
so ou rude, correspondendo ao que, espontanea
mente, sente. E nesse compromisso com o próprio ser 
que está a chave da compreensão do seu caráter. 
Quem for capaz de entender, estará cativo para

1985

sempre.
Oswaldo G. Aranha

julho/1985

Iberê por toda a sua vida soube anular a grande 
inconformidade que sempre o angustiou criando 
com perfeição, plasmando com intensidade, trans
ferindo, assim, para a tela todas as razões de sua 
sensibilidade e a acuidade de sua inteligência.

Hoje, Iberê, maduro, curtido, é, na pintura, 
unicamente Iberê, inconteste, exclusivo, integral, 
enfim o artista pleno que a tudo superou para alcan
çar na pintura a sua própria plenitude.

Armindo Trevisan

Caro Iberê:
Quero juntar-me ao coro de teus admiradores e 

amigos, que não só te felicitam por ter chegado aos 
setenta em plena forma física e mental, mas também 
por nos ofereceres uma produção artística de altís
simo nível, dessas que nasceram para ficar. Sou um 
teu convertido, ou seja, não partilhei, desde o primei
ro momento, do entusiasmo dos que te enalteciam a 
obra. Fui chegando, vendo, apalpando, introjetando 
tuas figuras, teus mitos, teus sonhos. Devagarinho, 
como uma flor que desabrocha, despontou em mim o 
respeito, depois, a admiração, depois o pasmo. En
fim, a alegria de ter visto, a comoção que os olhos e o 
coração experimentam quando, sob as aparências, 
que também são belas, raia o sol da intraleitura, do 
lume intelectual decantado por Dante:

“luce intelletual piena d’amore; 
amor di vero ben, pien di letizia; 
letizia che trascendç ogni dolzore.”
(Paradiso, XXX, 40-42).

Sou, pois — repito — um dos teus admiradores 
tardios! Importa isso? Pessoalmente, não me fio em 
admirações fáceis, que se entregam ao primeiro 
aceno. Cada vez mais me convenço de que valem, em 
Arte, as palavras severas do Evangelho: “Muitos são 
os chamados, poucos os escolhidos.” Estas palavras 
que, aliás, foram mal inteq^retadas, em épocas pre
téritas, como se Cristo quisesse dizer que poucos se 
salvariam, o que não é verdade (ouso esperar, como

1985

Maria Angela de Almeida Magalhães

0 desvendar do mistério — Iberê começou, para 
mim, quando ousei, a partir de seus cartões, fazer ta
peçarias. Percorrí o caminho do seu gesto, percebi o 
requinte das transparências, o vigor dos grafismos, a 
invenção das cores. Dessa época, guardo uma deli
cada impressão de muito respeito.

Vejo-o na humana convivência com as bordadei- 
ras, vejo-o na plena atenção, cartão em punho, a 
acompanhar as soluções dadas. Responsável único 
pelo destino de tudo o que faz, a aceitar o trabalho de 
equipe e a assumi-lo, conosco.

Há uma condição comum às amizades do Iberê. 
E a de uma amorosa relação que se estabelece a partir 
do entendimento da pessoa do Iberê, admiração in
condicional pelo artista e carinho pelo ser humano. 
Porque não é fácil ser Iberê Camargo. A construção 
de uma pessoa é tarefa de fidelidade de uma vida 
toda. Iberê se constrói com rigor e intensidade. E é,
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cristão, que todos se salvem!) têm um sentido no que 
diz respeito ao esforço que é preciso fazer para seguir 
um apelo, no teu caso, o da criação artística. É de se 
valorizar tua responsabilidade nesse domínio, tua 
busca intensa, dolorosa, tua vontade de não te dei
xares enredar nos êxitos badalativos. Foi, de resto, tal 
o impacto (em câmara lenta) que sofri, nos últimos 
anos, que senti vontade de verbalizar meus sentimen
tos em relação à tua obra, e igualmente, minha pene
tração intelectual dela, pois dou grande valor 
segundo aspecto. Talvez te surpreenda minha aborda
gem; talvez escandalize teus fãs, já instalados 
nichos de adesão... A realidade é que subjaz ao Iberê 
outro Iberê; permite-me ser mais explícito: existem 
vários Iberês, todos reunidos num só, que nao se con
fundem. Es uma... polifonia! Vamos lá: mesmo bio- 
graficamente falando, existe o Iberê da 
Iberê do miolo. 0 da casca, efervescente, violento, 
inesperado; o do miolo, terno, delicado, vulnerável. 
0 Iberê-artista não é menos plural: o mais visível é o 
que a crítica e o público sacramentaram: um Iberê 
gesticulador, bravio, até frenético... 0 outro (um dos 
outros) se esconde perto da arapuca, e aí Fica à espera 
do pássaro azul de Maeterlinck: a Paz. Este Iberê, o 
clandestino, é o que mais aprecio. 0 Iberê rigoroso do 
ponto de vista estético, que cria telas incríveis, de 
estaticismo solene, de um hieratismo intrínseco, 
lembra as grandiosas concepções do Bizantino... Cre
do! Falar em... arte bizantina no teu caso? Vou mais 
longe, sou mesmo um cara-de-pau: existe, na tua 
obra, lá no fundo dela, uma dimensão geométrica que 
só a paixão de Mondrian pelo universal explica. Só 
que, no teu caso, Iberê, a composição é esotérica, 
para iniciados. Bem-aventurados os olhos que, diante 
de tuas telas, não se deixam seduzir pelos seus prodí
gios, mas buscam, no íntimo delas, 
dadeiro EORS, que é mais humano, mais exigente: 
uma aspiração ao que sacia o coração! Termino com 
Dante, porque a conversa é entre vocês:

che solo in lui vedere ha la sua pace.”
(Paradiso, XXX, 100-102).

Mais não digo, a não ser que Cleuza e eu te esti
mamos, que temos por ti uma discreta ternura, e que 
te desejamos bem como à tua mulher Maria, muita 
tranqüilidade, convívio, produção artística, 
seios à sombra dos jacarandás da Igreja Sta. Tere- 
sinha.

e pas-

a esse
Porto Alegre 3/2/84

em seus

Ferreira Gullar
casca, e o

Iberê Camargo é um homem franco, sincero e 
combativo. E sempre foi assim. Pelo menos, assim é 
desde que o conheço, e já o conheço há mais de trinta 
anos. Sempre o vi manifestar suas opiniões com intei
ra franqueza, às vezes com indignação. Ele sempre foi 
capaz de se indignar e, hoje, aos 70 anos, 
essa capacidade. Por isso mesmo sempre esteve à 
frente dos movimentos reivindicatórios dos artistas 
plásticos, chegando a organizar um salão em preto-e- 
branco para protestar contra o preço das tintas impor
tadas e as dificuldades de importá-las. Essa 
luta que continua até hoje e de que ele participa com a 
mesma disposição.

Esses traços do caráter de Iberê refletem-se 
sua pintura como busca de uma autenticidade funda
mental. Foi essa busca que o levou a realizar uma das 
experiências mais radicais e profundas da arte bra
sileira no momento em que a linguagem figurativa en
trou em crise. Ele fez sua essa crise, desceu fundo nas 
raízes dessa linguagem e voltou de lá enriquecido e 
renovado. Paixão, busca do essencial, autenticidade. 
Por isso a sua arte se mantém jovem e criativa.

preserva

um
que

mesma

em

o coraçao e o ver-

'‘Lume è là su che visible face 
lo creatore a quella creatura 1985

48





Na Superfície

Icleia Maria Borsa Cattani

Tentativa de análise da pintura de Iberê. For
mas, cores, formas-cores; signos e gestos; figura e 
fundo; sobreposições, justaposições, transparên
cias; bidimensionalidade. Sempre, pintura que 
toma corpo em superfície. Não apenas a superfície 
real, palpável do suporte (tela, papel), mas também 
a formal, que se estrutura sobre a primeira. A pin
tura como um corpo em superfície, que nasce do 
corpo-a-corpo do pintor com o suporte, com os pin
céis e tintas. Neste corpo, campo aberto a todas as 
possibilidades, elaboram-se certas estruturas plás
ticas, sistemáticas e recorrentes. Pois todo pintor, 
sempre, estabelece suas próprias regras do jogo, ar
bitrárias e únicas. Nenhuma escolha de material é 
sem sentido. Nenhuma forma, ou cor, ou traço é 
inocente.

pelo discurso. Um corpo ou dois corpos? 0 corpo da 
pintura e o corpo do artista.

Em cada novo quadro, o renascer. Gênese si
multânea de pai e filho. Sempre o mesmo processo: 
início contido, timidez, hesitação, camadas finas 
de tinta. A vertigem da tela branca. Depois, o aque
cimento progressivo, o mergulho no fazer. A perda 
dos limites, como quando um corpo se perde no ou
tro corpo na relação amorosa.

Nas últimas telas de Iberê, o fio condutor para 
conhecer os trabalhos anteriores — percurso con
trário ao tempo cronológico. Questões formais que 
afetam sua produção como um todo: acumulações, 
matéria, raspagens, gestos, figuras, equivalências, 
desdobramentos, labirintos. Relações destas ques
tões formais com suas vivências, e vice-versa. No 
estudo das infinitas possibilidades da superfície 
pictórica, procurar a lógica da trajetória da pintura 
de Iberê. E, na trajetória, o círculo.

Com iberê, o corpo-a-corpo do pintor com a 
tela talvez atinja sua máxima significação. A acu
mulação de matéria, as raspagens e incisões por um 
lado; por outro, a construção-desconstrução de sig
nos, que criam camadas sucessivas, que se escon
dem uns por baixo dos outros; e, ainda, as acumula
ções de cores, que vêm do fundo, que se modificam 
sucessivamente, cada vez mais sombrias (talvez, 
pela própria acumulação), que criam e recriam 
nuances, sutilezas, muitas vezes por obra do acaso 
— reações plásticas e/ou químicas de cores sobre
postas e justapostas. Razões internas da própria 
pintura.

Acumulação: Começar por Monturo. (3) 
Monturo, conforme o Aurélio: “Monte de lixo... de 
coisas sujas ou imprestáveis”. Rememoração do 
processo da infância. “Sempre fui fascinado pelos 
monturos que existiam próximo às estações de es
tradas de ferro. Gostava de escarafunchá-los e de
repente descobrir um rolamento, uma engrenagem, 
pernas de bonecas...” “Coisas imprestáveis dentro 
da lógica dos adultos”, tesouros para Iberê menino. 
“Muitos daqueles objetos viraram elementos na mi
nha pintura. Eu tinha e tenho um fascínio pelos ob
jetos.”

0 corpo da pintura não é passivo: carne, osso, 
pele, sangue. Corpo que possui, também, suas pró
prias leis, não biológicas, mas plásticas. “As for
mas e cores mais premeditadas, quando se concre
tizam sobre a tela, são sempre surpresas.” (1) E o 
primeiro a surpreender-se é, sempre, o pintor. 0 
quadro se autogera até certo ponto, o pintor desco
bre, incessantemente, a pintura, e se descobre na 
pintura.

A pintura retomando e sistematizando o pro
cesso lúdico de procura e descoberta. De repente, 
lá no fundo, um dourado que brilha de um brilho

“Desejo atingir uma coisa simples, atingir a 
boa forma com economia de traços. Mas o simples 
não nasce logo. A matéria tem que virar víscera, 
para depois ser. Tudo nasce da dor.” (2)

Nascimento, vísceras. 0 corpo é aqui figurado

1. LE BOT, Mure. Vladimir Velickovic. Essai 
Galilée, 1979, p. 21

2. Iberê Camargo, depoimenlo à autora deste trabalho. Além de

le syrnbolisme artislique. Paris,sur

uma entrevista,
realizada em 16.4.85, ocorreram vários outros encontros informais com o pintor, 
entre janeiro e julho de 1985. Todas as frases entre aspas, não acompanhadas de 
referências, constantes na sequência do presente texto são trechos desses depoi
mentos de Iberê.

3. Prancha n.° 39.
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mate, empanado pelo negror do pó e do óleo das en
grenagens. Prazer, faseinação. Encontrar, no lixo, 
no sujo, no feio, um tesouro único... Iberê adulto 
não apenas retoma esse processo na sua pintura, 
mas também recriou-o num conto. (4)

Em Monturo, acumulação de signos: setas, 
cruzes, núcleos. Um rosto humano, de perfil. Sem 
ordem aparente: indefinição dos limites dos signos, 
sobreposições e justaposições de formas e cores. 
Sem hierarquia: figura humana, signos, linhas, 
cores se equivalem. Sem organização lógica do es
paço: nem centro perspectivo, nem relação tradi
cional figura-fundo. A indefinição de limites atinge 
a totalidade do espaço plástico: a acumulação de 
formas e cores cria a possibilidade de expansão des- 
mesurada, em todas as direções do campo icônieo. 
A lógica acumulativa é uma lógica expansionista.

Por esta razão, em Monturo, as setas: dos lados 
direito e esquerdo do espaço plástico, apontadas 
para dentro, elas sustam a expansão, recentram o 
espaço, criam uma relação centro-periferia. Cen
tro: unidades pequenas e em grande número, cores 
em pequenas ‘quantidades’ e regularmente repeti
das, incidência acentuada de linhas e tarjas pretas, 
muitos contrastes de tonalidades claras-tonalidades 
escuras. Periferia: unidades

perspectiva, a revelação da superfície pelas chapa
das de cores, pelas formas sem volumes. “Interes- 
sa-me a forma, o resto é pretexto.” Na frase de 
1985, a chave para ver as paisagens de 1945. 
Durante quarenta anos, antes de mais nada, o corpo 
da tela e aquilo que nele se passa. Campo de bata
lha, no qual acumulam-se os signos. Preocupação 
com a construção — ser, sobretudo, pintor.

Em Monturo, o olhar passeia pela superfície da 
tela em percursos múltiplos. Seu esforço para ‘des
cobrir’ cada signo, isolando-o dos demais, equivale 
ao trabalho de esgravatar. Iberê transfere ao espec
tador a tarefa lúdica da descoberta visual. E, na 
tela, acumulando matéria-raspando, cumpre a fun
ção da própria arte, de “manifestar no real o maravi
lhoso”, na bela definição dos surrealistas.

Matéria: 0 corpo da tela. Como no Auto- 
retrato. (5) Espaço quase totalmente ocupado pelo 
rosto. Uniformidade da cor em todo o espaço de re
presentação, com diferenças de nuances apenas. A 
relação figura-fundo se dá entre maior e menor acu
mulação de matéria: no rosto, pinceladas estreitas e 
unidas, grafismos ‘impuros’ (mistura do preto com o 
branco), grande quantidade de tinta, várias tonali
dades de cor; no fundo, largas pinceladas, ausência 
de grafismo, pequenas variações de tons. 0 rosto é 
um paroxismo de matéria, acúmulo, concreção do 
espaço pictórico. 0 rosto nasce da pintura — o ver
dadeiro auto-retrato do pintor não é sua imagem re
presentada, e sim sua pintura.

0 que significa acumular matéria? Significa vir 
de dentro, vir do fundo, criar um corpo — carnes, 
epiderme — com suas várias camadas. Embora bi
dimensional, as camadas sucessivas de tinta que se 
sobrepõem e se misturam criam uma terceira di
mensão, não representada e ilusória, mas real. 
Volume do corpo da pintura que vem de longe, 
desde as telas de 1941-1942. Procura constante: 
“Procuro a mim mesmo dentro da matéria.”

maiores, cores mais 
sombrias e em menor número, maior ‘quantidade’ 
de cada cor, limites mais fluidos entre uma cor e
outra. Esta ‘periferia’ existe apenas em pequenos 
espaços dos lados direito e esquerdo da tela, os 
mesmos espaços onde estão as setas. Assim, ela 
configura não só uma relação centro-periferia, mas 
uma relação difusa figura-fundo (considerando 
como ‘figura’ não cada signo e seu entorno, mas o 
amálgama de signos do centro — ou seja, o próprio 
monturo).

A relação centro-periferia, figura-fundo exis
tentes aqui sustam a expansão desmesurada. Ne
cessidade de controlar, plasticamente, a acumula
ção de signos — de não permitir a perda total de 
limites.

As acumulações lembram permanentemente a 
bidimensionalidade da pintura, a existência do 
porte. Os signos nasceindas formas-cores, como se 
fossem efeitos de superfície. “Gosto que tudo fique 
na superfície, não gosto de sugerir profundidade.” 
Coerência desde as paisagens da segunda metade 
da década de 1940. Nestas, apesar da sugestão

Raspagens: Esgravatar e encontrar o que 
está por baixo (camadas anteriores de tinta, ou a 
tela nua). Rasgar, ferir a carne da pintura, desven
dar o osso. Mas também, nesse processo, encontrar 
um tesouro. Em alguns quadros, por baixo das ca
madas superiores de cores, o dourado. “Processo 
semelhante ao do gravador, que encontra, por baixo 
do negro da tinta, a superfície brilhante do metal.” 
Corpo-tesouro, corpo-monturo. No corpo da pin
tura, coexistindo, o ‘nobre’ e ‘ignóbil’ — como no 
corpo humano.

Incisões e raspagens que criam signos, figuras

su-

4. Iberê escreveu um conto escatológico, em italiano, nunca publicado. Nele 
homem procura obsessivamente, nos excrementos, as engrenagens de um relógio 
antigo c valioso (tanto monetária quanto afetivamente, herança de família), que lá 
caíra. Curto-circuito da significação.

5. V er capa.

, um
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— dialética no espaço pictórico. Pois a figura passa 
a ser o que vem do fundo, enquanto o fundo é a pelí
cula que está por cima. Como em Hora X. (6) A 
incisão hipersensibiliza a superfície, já sensível, da 
tinta, da cor (aqui, o negro — simultaneamente, 
e não-cor, figura e fundo). 0 que significa, numa 
superfície negra, traçar um rosto raspando a tinta, 
revelando a tela nua? Rasgo de luz que vem de den
tro, que vem do fundo, que revela o que está por 
baixo da pele. Olho aberto e/ou carne raspada 
gada, até o osso.

Raspagens e incisões, também, como ‘reser
vas’ de não-pintado (ou melhor, de ‘despintado’), 
como espaços de abertura, de respiração — repro
dução ilusória das aberturas do corpo no corpo da 
tela.

tema de signos, muito mais do que seu modelo.
“Minha chamada abstração sempre foi, ape

nas, uma decomposição do mundo real e uma re
composição em outras figuras. Não se pode tirar as 
coisas do nada. Nunca fui abstrato, talvez eu não 
faça formas reconhecíveis...”

Decomposição-recomposição: tirar, do real, 
alguns elementos e recontextualizá-los. Recorte e 
recolagem de formas, criando outra realidade — a 
realidade do campo icônico.

Outro aspecto: sempre que houver uma forma 
que possa ser isolada do contexto geral, vista, reco
nhecida enquanto forma, relacionada com outras 
formas ou com um fundo, tratar-se-á de uma figura. 
Como em Desdobramentos II (7), e tantas outras 
telas. Por que, então, abstração? Necessidade 
sa de nomear o inominável.

cor

, ras-

nos-

Gestos: é o gesto da mão que acumula e 
raspa, constrói e desconstrói, volta a construir. Mas 
o gesto da mão engaja todo o corpo, cria um movi
mento único. Movimento, ao mesmo tempo, intenso 
e controlado, desmesurado e contido. Vontade do 
pintor de exorcizar seus demônios na superfície da 
tela, mas ao mesmo tempo, que ela seja (que ela se 
torne) pintura. Gesto-cor. Gesto-forma. Gesto- 
signo. Cor-gesto. Forma-gesto. Signo-gesto. Impos
sível separar um elemento do outro.

0 gesto informa (e forma) a superfície da pin
tura: o contrário da representação ilusionista, da 
veladura, do claro-escuro, da falsa profundidade. 
Se gesto há, se gesto se vê na pintura, ele só pode 
ser à flor da pele.

A presença visível, sensível do gesto lembra 
sempre uma assinatura: registro gráfico mais pes
soal de um corpo, para afirmar-se enquanto indivi
dualidade. 0 Auto-retrato já citado de Iberê 
firma. 0 reconhecimento do rosto-gesto. Rosto- 
assinatura. A assinatura do quadro é quase uma re
dundância.

Equivalências: Todos os signos se equi
valem — o que interessa é a pintura. Em Hora IX 
(8), temos uma divisão singular do espaço, que se 
repete nas telas dos últimos anos. 0 suporte é pre
dominantemente horizontal. Sobre esta horizontali- 
dade, grupos de signos dispõem-se verticalmente, 
separados uns dos outros por zonas de cor que, por 
momentos, indicam um fundo. Dentro dessa rela
ção figura-fundo, todas as figuras tornam-se (quase) 
equivalentes: sua alternância (figura humana — 
carretéis — figura humana — etc.), e sua seqüên- 
cialidade (que parece sugerir uma continuidade 
fora dos limites do suporte), colocam-nas, todas, 
como passíveis de substituir-se mutuamente no es
paço plástico — o que interessa, fundamental
mente, são as massas verticais contrapondo-se di
namicamente ao suporte. A carga específica do 
corpo humano se perde, em parte — mas só em 
parte — na medida em que todo corpo figurado nos 
lembra (a todos, pintor e espectador) nossos pró
prios corpos. Em Hora IX talvez sejam os outros sig
nos que adquiram o status do corpo humano — pois 
sua verticalidade, seu isolamento uns dos outros, 
íaz com que todos pareçam corpos, ou melhor, re
tratos. Processo que já estava presente, muitas ve
zes, nas fases dos carretéis, dos núcleos. Signos, 
retratos: talvez, qualquer signo figurado nos lembre 
nossos próprios corpos.

“Faço do signo uma figura, da figura um signo. 
0 que importa é o mundo do artista, que é o mundo

o con-

Figuras: Na pintura de Iberê, sempre, fi
guras. Outras figuras, que não as do mundo visível. 
As vezes, até mesmo as do mundo visível: dados, 
carretéis, cruzes, corpos. Mas recusa consciente 
do sistema clássico de representação e de seus códi
gos. Recusa de todo e qualquer ‘realismo’ (o que se 
constata, também, nas figuras humanas atuais: 
transparências, concreções de espaço, acumula
ções de matéria — algumas vezes, atravessadas por 
outras formas). Dentro dos sistemas de signos for
mais, a representação do mundo visível é apenas 
uma das possibilidades. E ilusória: toda represen
tação tem como primeira referência seu próprio sis-

6. Prancha n.“ 38.
7. Prancha n.° 21.
8. Prancha n.° 35.
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do homem.” (9) 0 que importa é o mundo da pin
tura. Talvez, quem sabe, seja o próprio corpo da 
pintura que percebemos como nosso duplo.

0 que toma forma na arte é sempre uma 
imagem do corpo. 0 corpo enfrenta aí, imaginaria- 
mente, diversos espaços que são terrenos de jogo, 
de encontro e de desafio.” (10)

Em Montara, outro tipo de equivalências: den
tro da lógica acumulativa, todos os signos (todos os 
objetos) se equivalem — são, todos, elementos de 
um todo maior significante, que é o quadro em si, no 
qual o que interessa é a acumulação propriamente 
dita.

Espelho negro: no título, também, uma pista 
das intenções do pintor. A imagem refletida, como 
no espelho. 0 quadro, talvez, como substituto do 
espelho (ou o contrário?). 0 que é da pintura?

“Por que, nestes últimos quadros, repito a 
mesma figura humana, uma, duas, três vezes ? Para 
mim, é como um espelho. E como o reflexo de um 
espelho.”

Questão que volta, também, em seus auto- 
retratos. No auto-retrato, sempre, o modelo já é 
dado ao artista pelo espelho. Só conhecemos de 
nosso rosto e colo, de nossas costas, o que o espelho 
nos mostra. Visão de nós mesmos iá refletida. Vi
são de nosso duplo.

“Todos os auto-retratos são obrigatoriamente 
reproduções fiéis de espelho. Aquele que se pinta 
coloca-se à frente dele. E só pinta o que vê nele. 
Com o auxílio da pintura, torna opaco o estanho no 
qual se olha. Poder-se-ia dizer que, antes do que 
pintar a si mesmo, o que o pintor faz é reproduzir 
meticulosamente o espelho. Claro que o pintor nele 
se olha, mas só pode pintar o que está à sua frente: a 
superfície do espelho.” (12)

Pintor, Martirn e signos. (13) O espelho, aqui, 
reproduz-se na tela, pela repetição da imagem. Não 
apenas Iberê pinta seu auto-retrato, mas também 
seu reflexo — jogo alucinante com o próprio proces
so de se pintar a si mesmo. Mas no espaço da tela, é 
impossível determinar qual o auto-retrato, qual o 
reflexo. Imagem desdobrada, sempre identificável, 
embora com diferenças de detalhes (que o espelho 
também nos revela, em nossos corpos mutáveis), 
ela é, sempre, um reflexo do artista.

Mas, aqui, muito mais: o animal (o gato Mar- 
tim, pertencente ao pintor) sobrepõe-se, em parte, 
ao auto-retrato da esquerda. Desdobramento (possí
vel) do corpo humano. Homem versus animal: ques
tão que a pintura coloca, e que, simultaneamente, 
percebemos como questionamento de nossa própria 
identidade. 0 auto-retrato em branco, por sua vez, 
possui uma outra forma, um signo, à altura do peito. 
Outra forma de desdobramento possível? Outra 
forma de estabelecer equivalências? 0 corpo repre
sentado na pintura sempre é imagem privilegiada 
pela nossa afetividade. Mas ao pintor, mesmo que o 
corpo representado seja o seu próprio, o que in
teressa, fundamentalmente, é o corpo da pintura. E 
com este que se estabelece constantemente, incan-

Corpos-setas-earretéis significam juntos. Sig
nificam pelos negros, azuis, cinzas. Pelos traços- 
raspagens-incisões e pelos acúmulos de tintas-car- 
nes. Significam pela sua presença na superfície da 
tela.

Desdobramentos: Em Espelho negro 
(11), rostos de perfil, em seqüência. Seis perfis que 
invadem o espaço plástico da direita para a es
querda, ultrapassando o centro da tela. Que rostos, 
que corpos são esses? Os corpos (os bustos): apenas 
indicados, pelo ritmo curvo criado pelo pincel sobre 
a tinta. Há mais que seis corpos, há mais corpos do 
que perfis. Ou será um único corpo? Os perfis: per
turbadores por sua extraordinária semelhança — 
que não chega, no entanto, a ser absoluta. A im
pressão de um único rosto, repetido (refletido?). 
Corpo plural, espaço plural. O corpo se modifica 
conforme os espaços que atravessa. O espaço é uno 
apenas no instante em que o corpo o habita. Assim, 
nenhuma regra anatômica é possível. Detalhes — 
olhos, cabelos — desaparecem progressivamente, 
permanecendo apenas o grafismo de cada perfil, 
como uma linha contínua, em relevo — acumulação 
de matéria.

No lado direito da tela, um braço se desdobra, 
em sentido oposto aos perfis. No lado esquerdo, for
mas gráficas, verticais — novamente, na passagem 
de uma outra, a impressão de desdobramento. Sua 
orientação espacial parece oposta à dos perfis. Múl
tiplas possibilidades de percursos — nenhuma lei 
espaço-temporal é possível. A pintura como algo di
nâmico, mutável, campo de infinitas possibili
dades.

9. Depoimento a Teniza Spinelli e Lourdes Aglauros. Catálogo llwré Camargo, ano 
70. Rio de Janeiro — São Paulo — Porto Alegre. 1984

10. LE B0T. Mare. Resposta a uma pesquisa: “Por que escreve sobre arte?” IN: 
Vladimir Velickovic, op. cit.

11. Prancha n." 29.
12. BONNIER, Alexandre. “Le tainsouverre”. IN: LcDcux. Revue d’Esthélique n." 

1/2 —Paris, Ed. 10/18, 1980, p.55
13. Prancha n.° 32.
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savelmente, sua relação fundamental.
Auto-retratos que são grafismos, que criam 

corpos transparentes, atravessados pelas formas e 
cores dos outros signos; auto-retratos que se desdo
bram — ocupações dialéticas do espaço plástico. 
Questão da pintura em si, e de nada mais. Mas, en
tão, por que ‘espelho’? No espelho, o que nunca ve
mos é o próprio espelho — e sim, sempre, o que 
está à sua Irente, e, conseqüentemente, às nossas 
costas ou ao nosso redor. Questões de espaços, 
como na pintura.

Desdobramentos — procedimento antigo na 
pintura de Iberê, que só agora, pela sistemática da 
ocorrência, adquire sua plena significação. Desdo
bramento II (1972): a partir de um conjunto de for
mas, situado no centro da tela, desdobram-se os ou
tros signos — que parecem gravitar em torno do ei
xo central. Este eixo domina a composição plástica, 
por suas dimensões — ocupa verticalmente todo o 
centro da tela — e por suas cores — existência de 
grandes zonas de preto e branco contrapostas a uma 
pequena forma em vermelho intenso. 0 preto e o 
branco repetem-se em outros signos, em diversos 
pontos do espaço plástico; estes signos asseme
lham-se formalmente aos do eixo central, para o 
qual converge incessantemente o olhar. Da conjun
ção desses fatores nasce a impressão de desdobra
mento — como se todas as formas só pudessem ori- 
ginar-se da matriz central. Desdobramentos que 
nascem, portanto, do próprio espaço pictórico — 
como efeitos de superfície. Nas formas desdobra
das, a questão do espaço plástico como algo dinâ
mico, e o desejo da existência de um tempo próprio 
— o tempo do olhar, que percorre todos os cami
nhos.

poral que não é linear e irreversível mas que, pelo 
contrário, varia constantemente e pode igualmente 
operar voltas para trás. 0 olhar do espectador no 
corpo da imagem (nosso olhar) vagueia de uma dire
ção a outra, de um signo a outro. A imagem como 
espaço aberto às infinitas possibilidades do imagi
nário de quem a vê. A imagem como resultado do 
campo virgem (o suporte não-toeado) sobre o qual e 
com o qual irá concretizar-se o imaginário do pin
tor. A imagem cria efeitos de labirinto. Ela talvez 
seja o próprio labirinto. Ou, ainda, talvez ela nasça 
dos efeitos do labirinto. 0 labirinto não será o pró
prio branco, o vazio, a vertigem primeira da superfí
cie intocada na qual nascerá a imagem?

Círculo: Terminar com Monturo. Percurso 
lógico. Fechamento do círculo. Em Monturo, a sín
tese de signos e símbolos, de acumulações e raspa- 
gens, de desdobramentos e equivalências. Pre
sença do labirinto: das múltiplas possibilidades da 
superfície nascem as figuras. Presença do pintor: 
através de seu corpo-a-corpo com a tela, no qual 
toma corpo a imagem. Presença de estruturas plás
ticas sistemáticas e recorrentes, fundamentais ao 
pintor ao longo de seu percurso pictórico, por mais 
de quarenta anos. As telas atuais possibilitam a 
compreensão do gosto de Iberê menino pelos mon
turos: a fascinação pelos objetos e pelos detalhes; o 
processo lúdico de procura e descoberta de tesou
ros; a sensibilidade para as cores, as texturas, a ma
téria das coisas. “Em cima daqueles objetos e peda
ços de objetos que encontrava nos monturos, eu fa
zia fantasias...” Fantasias — igual a imaginário. 
Nas pinturas, sua concretização.

Trajetória não linear e sim circular, na qual as 
problemáticas formais fundamentais permanecem 
as mesmas — pintura coerente na sua lógica in
terna.

Labirintos: Percursos reversíveis do olhar. 
Na bidimensional idade, na desierarquização dos 
signos, nos desdobramentos, uma sucessão tem-
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1 — Dentro do mato, 1942
óleo sobre tela, 39 X 30cm 
Coleção Maria Camargo 
Porto Alegre, RS



2 - Riacho, 1942
óleo sobre tela, 30 X 40cm 
Coleção Alice Soares de Souza 
Rio de Janeiro, RJ



3 - Paisagem do riacho, 1946 
óleo sobre tela, 60 X 73cm 
Coleção Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Porto Alegre, RS



4 - Carretéis, 1958
óleo sobre tela, 65 X 92cm 
Coleção Alice Soares de Souza 
Rio de Janeiro, RJ
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5 - Lapa, 1947
óleo sobre tela, 70 X 60cm
Coleção Museu Nacional de Belas-Artes
Rio de Janeiro, RJ



6 - Retrato de Estácio Kramer da Luz, 1947 
óleo sobre tela, 91 X 63cm 
Coleção Bruno Giorgi 
Rio de Janeiro, RJ



7 - AUitureza-morta, 1956
óleo sobre tela, 64 X 80cm 
N.u Reg. MC 435
Coleção Museus Raymundo Ottoni de Castro Maya, Museu da Chácara do Céu 
Rio de Janeiro, RJ



8 - Paisagem de Santa Tereza, 1956 
óleo sobre tela, 54 X 65c m 
Coleção Sarah de Castro Barbosa 
Rio de Janeiro, RJ



9 — Poços de Caldas, 1959
óleo sobre tela, 65 X 92cm 
Coleção Fernando Guedes 
Porto Alegre, RS
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10 - Mesa azul com carretéis, 1959 
óleo sobre tela, 100 X 62cm 
Coleção Aloísio de Paula 
Rio de Janeiro, RJ
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11 - Figura, 1965
óleo sobre tela, 150 X 212cm 
Coleção Adolpho Bloch 
Rio de Janeiro, RJ
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12 - Estrutura, 1961
óleo sobre tela, 88 X 133cm 
Coleção Museu Nacional de Belas-Artes 
Rio de Janeiro, RJ



13 - Ceifadores, 1964
óleo sobre tela, 200 X 200em 
Coleção Yara Sanz 
São Paulo, SP
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14 - Núcleo, 1965
óleo sobre tela, 150 X 212cm 
Coleção Cristóvão Moura 
Rio de Janeiro, RJ



15 - Espaço com figura ///, 1965 
óleo sobre tela, 130 X 184cm 
Coleção Maurício Bacellar, Rio de Janeiro. RJ



-

16 — Painel, 1966
óleo sobre madeira, 700 X 700cm 
Organização Mundial de Saúde 
Genebra, Suíça



17 - Jogo, 1967
óleo sobre tela, 100 X 141em 
Coleção Antonio Carlos Benincá 
Porto Alegre, RS



18 - Vórtice /, 1973
óleo sobre tela, 100 X 141cm 
Coleção Roberto Marinho 
Rio de Janeiro, RJ
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19 - Lanterna verde, 1970
óleo sobre tela, 100 X 141em 
Coleção Ovídio de Abreu 
Rio de Janeiro, RJ



20 - Jogo //, 1972
óleo sobre tela, 115 X 122cm
Coleção João Sattamini, Rio de Janeiro, RJ



21 — Desdobramento II, 1972
óleo sobre tela, 92 X 132cm 
Coleção Maria Camargo 
Porto Alegre, RS



22 - Andamento /, 1973
óleo sobre tela, 130 X 184cm 
Coleção Regina Bacellar 
Rio de Janeiro, RJ

—
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23 - Andamento III, 1973
óleo sobre tela, 130 X 184cm 
Coleção Roberto Marinho 
Rio de Janeiro, RJ



,

24 - Desenho, 1973
Crayon sobre papel, 32 X 47cm 
Coleção Maria Camargo 
Porto Alegre, RS



25 — Desdobramento, 1978
óleo sobre tela, 100 X 141cm 
Coleção Maria Camargo 
Porto Alegre, RS





26 - Pintura, 1979
óleo sobre tela, 65 X 92cm 
Coleção Cristóvão Moura 
Rio de Janeiro, RJ



27 - Tapeçaria, 1981 
193 X 262cm
Tapeceira Maria Angela Magalhães 
Coleção Ivoncy Iosehpe 
Porto Alegre, RS



28 - Dado cor-de-rosa, 1982
óleo sobre tela, 25 X 35cm 
Coleção Maria Camargo 
Porto Alegre, RS
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29 - Espelho negro, 1984
óleo sobre tela, 93 X 132cm 
Coleção Evelyn Ioschpe 
Porto Alegre, RS



30 - Imagens, 1984
óleo sobre tela, 130 X 184cm 
Coleção Ivoncy Ioschpe 
Porto Alegre, RS



31 -Eu, 1984
óleo sobre tela, 93 X 132cm 
Coleção Gilberto Chateaubriand 
Rio de Janeiro, RJ
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32 — Pintor, Martim e signos, 1984 
óleo sobre tela, 100 X 173cm 
Coleção Vianna Moog 
Rio de Janeiro, RJ





33 - La madre y sus hijas, 1984 
óleo sobre tela, 130 X 184cm 
Coleção José Nemirosky 
São Paulo, SP



34 - Mulher de chapéu preto (homenagem a Maria Leontina), 1984 
óleo sobre tela, 130 X 184cm 
Coleção Clarita Galbinski 
Porto Alegre, RS
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35 - Hora IX, 1984
óleo sobre tela, 95 X 212cm 
Coleção Luiz Oswaldo Pastore 
São Paulo, SP



<-?

36 -Grito, 1984
óleo sobre tela, 55 X 78cm 
Coleção Enio Lobiani, Porto Alegre, RS



;

37 — Homem, 1984
óleo sobre tela, 60 X 120cm 
Coleção Waldir Martins Fontes 
São Paulo, SP



38 - Hora X, 1984
óleo sobre tela, 100 X 173cm 
Coleção João Sattamini 
Rio de Janeiro, RJ

_



39 - Monturo, 1984
óleo sobre tela, 95 X 212cm 
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Alguns do Múltiplo Iberê

Paulo Herkenhoff

Iberê Camargo é a multiplicidade na busca da 
unidade. Conflito e contradição serão densamente 
vividos pelo artista sob o discurso unificante do ri
gor. Eis aqui alguns do múltiplo Iberê.

discípulos” (Susane Worcman). 0 artista não fala 
desta influência momentânea, antes aponta sua 
contradição: “A minha sensibilidade era muito di
versa da do Guignard. Ele era uma criança e eu um 
velho.”

A Nova Flor de Abacate Arabescos guignardianos, pintura-desenho, 
fazer bem são lições aprendidas por Iberê. São as 
mesmas que outro aluno, o escultor Amílcar de Cas
tro, apreende do método de Guignard:Iberê vem para o Rio em 1942. Fica pouco 

tempo na Escola Nacional de Belas-Artes. Deixa-a 
para freqüentar “a Nova Flor de Abacate”, apelido 
do curso de Guignard tirado por Manuel Bandeira 
do nome de um dancing vizinho.

“Árvores de nuvens 
e flores do Mar:
— Levai-me a esse mundo 
do rei Guignard”

(Cecília Meirelles)

(...)
“Para desenhar,
era bom, antes, lavar as mãos
Ser atento
Ser decidido e corajoso.
Riscar sem medo de errar.
Pois o riscado, estava riscado 
E, se a borracha apagava o grafite, não desmancha
va o sulco.
Era, como se fosse, um desenho feito com prego.

. “Guignard não era didático. Incapaz de teori
zar, era bom pintor e sensível. A gente aprende 
vendo o que é bom, no convívio.” Como Iberê, um 
grupo numeroso recebe a orientação de Guignard: 
Alcides da Rocha Miranda, Geza Heller, Milton Ri
beiro, Elysa Byington, Maria Campello, Vera Bo- 
cayuva Mindlin e Verne Amache, um suíço que es
tava no Brasil para lecionar. Em 1943, uma exposi
ção dos alunos de Guignard é realizada na ENBA 
com grande repercussão. A mostra coletiva, fecha
da pela direção conservadora da Escola, é transferi
da para a sede da ABI.

“A sua obra teve breve influência sobre o meu 
trabalho, mas marcou-me para sempre a pureza do 
seu espírito.” A palheta guignardiana, com seus 
verdes, será vivida, embora com um tempero dos 
terras e marrons, que Iberê não abandonaria. Na 
tela Paisagem do Riacho (1946, MARGS), arabes
cos nos postes, fios, cercas, árvores, portas e ja
nelas lembram uma lição aprendida. A tinta torna- 
se rala. Essa lição não será ostentada longamente, 
Iberê voltaria à tinta carregada. “0 resultado que 
Guignard buscava era a formação de artistas, não de

(...)

Esse novo método de desenho 
trouxe o gosto pelo bem-feito.
Pelo desenho limpo.
Sem sombras.
Pelo que é preciso e sensível sem exageros senti
mentais.
Pela comunicação direta, sem adjetivos ou precio- 
sismos desnecessários.
Foi o que nos deu, a nós alunos.”

Tão humilde Guignard... e professor de Iberê 
Camargo, pintor maior, e Amílcar de Castro, escul
tor maior. Senhores da matéria.

“Comecei a pintura como todos os artistas do 
meu tempo, recriando a natureza. Meus mestres 
foram todos os artistas que me antecederam. (...)”

Quando, nos anos recentes, Iberê Camargo re
toma na pintura o problema da linha na conforma
ção da figura, já não há mais o lirismo da década de 
1940. “0 risco tiraniza a composição, é o negativo
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ou oposto absoluto da pintura-pintura” (Jorge 
Guinle).

direções de pincelada. Construção da pintura como 
tempo e matéria.

Fazer para Iberê é viver o sonho da matéria e 
estabelecer seu estatuto real. Pintura e incisão. A 
pasta compromete-se com seu caráter pictorial 
quando toda solicitação aparente é aos métodos es- 
cultóricos da modelagem e incisão.

Fazer para Iberê é liberar o gesto. Seu automa- 
tismo. Conter. Gosto exato: simultaneamente li
berto e controlado. Pinceladas quase medidas 
Série Estrutura e Movimento (1962). Se o pincel é 
extensão do corpo, fazer é estabelecer a relação en
tre o instrumento e a matéria. Marcar. Deixar impe
tuosas marcas físicas do corpo-artista sob a carne- 
pintura. ímpeto de pintor dionisíaco. Força bruta 
governada.

Fazer para Iberê é ato físico que machuca a 
mão e arranca o suor do rosto. 0 labor e suas ferra
mentas e matéria-prima. E independentemente da 
divisão social do trabalho ou da posição na estrutura 
social, Iberê Camargo vive o operário na sua faina 
da pintura.

E o desenho com tinta, faca, ou ponta do cabo 
do pincel, acumulando e escavando a matéria, qua
se “feito com prego”. Seria uma reminiscência do 
lápis duro recomendado por Guignard? “Hoj 
diferente, não mais aquele que conhecia porque lhe 
haviam ensinado.” Nenhuma alusão direta ao discí-

e, sou

pulo de Guignard. Agora como seu mestre, Iberê 
devolve as antigas lições apreendidas 
ber novo, condensado na experiência. Não são o re
trato do antigo mundo lírico, mas as linhas viris de 
um universo interior e denso.

como um sa na

Caráter

Sempre uma pessoa transparente. “É erftrema- 
mente louvável essa febre de conhecimento, 
época em que o brilho tenta mais do que 
gurança do saber. E bem rara essa preocupação 
permanente num artista moço. E é bem digna essa 
consciência artística alertada, conquistada 
posição à força do valor legítimo do trabalho” (Santa 
Rosa, 1946). Esta a coerência do filho do operário 
porque quarenta anos depois não houve a menor 
transigência. Roubo outras palavras de Santa Rosa 
para acrescentar “nem o menor toque de vaidade”.

numa
a se-

a sua

A Guerra de (mais de) Trinta Anos

“Será que herdamos do indígena a vocação para 
o martírio? Ou nascemos todos covardes?”, exclama 
Iberê frente ao FMI e os juros pagos pelo país.

Essa uma síntese de dúvida incisiva do pintor, 
confrontadas as injustiças do presente com a tragédia 
da destruição dos índios da América nas descrições 
de Las Casas. Todos conhecem a firmeza das posições 
do filho de um operário de Restinga Seca. 0 lado do 
mundo recebe permanentemente de sua aguda cons
ciência um discurso de inconformidade e indignação.

Pintou cartazes para a Campanha das Diretas: 
“Meu trabalho é uma homenagem às mulheres que se 
deitam acorrentadas nas ruas para gorarem os ovos da 
morte semeados pela terra. Este cartaz também é um 
gesto de solidariedade aos que dizem não à prepotên
cia, 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.”

Fazer

“Eu nunca fiz uma pintura desordenada, 
sem saber o que estou fazendo.”
Fazer para Iberê é conquistar a liberdade entre 

a violência do gesto e a incorporação do acaso. E 
(re)compor a obra em equilíbrio. Para muitos de 
seus modelos, é experiência inesquecível de um 
transcurso de onde advém a impressão permanente 
de que a obra nunca vai se concluir. E fazer, desfa
zer e refazer.

Fazer para Iberê é reafirmar diuturnamente um 
voto religioso de fé na pintura. Inversão dos votos 
monacais diante do corpo-pintura: desafio, riqueza 
e luxúria da matéria. Ou a sua Agonia e Ressurrei
ção. Sem idolatria e metafísica, Iberê pertence, 
como Barnett Newmann, à mesma ordem de artis
tas: os religiosos.

No pintor rigoroso dos signos, no artista não- 
figurativo, há circunstâncias que provocam o retomo 
à imagem, que compelem à interpretação pictórica de 
fatos. Está na metáfora visual escatológica em explo
siva ira, de referência ao golpe de 64 (Figura I). Ou se 
retoma nos painéis do outdoor de Porto Alegre (1983) 
Grito do Ipiranga Já. Para uma exposição na Funarte, 
em 1984, Iberê recompõe uma fotografia do funcio-

“Mas o que seria do pintor que não sentis
se mais a compulsão de pintar, de pintar sem 
trégua?”
Fazer para Iberê é pintar: a tinta sobre a tela 

não é fingimento nem mistura, mas constituição da 
trama. Tecitura de cores, matérias, espessuras,
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nário da Câmara Municipal do Rio, cego e aleijado 
por uma bomba terrorista. Na imagem violenta, que 
brilha um ponto de luz: o olho da consciência, se
gundo Iberê, o espaço que se faz e recobre em treva e 
onde se põe o drama da nação e do mutilado. Esse 
painel, doado pelo artista ao Rio de Janeiro, é um dos 
mais veementes retratos da noite trágica de vinte 
anos.

decisão mais significativa”.
Na gravura, Iberê praticou várias técnicas, como 

maneira negra, litografia, aquatinta e outras mais. 
Sua obra gravada tende a evitar os relevos, 
moções na superfície do papel sem a intervenção do 
artista. Não imprime cicatrizes: sulca feridas. Para 
Iberê gravador, o momento tenso de relação agressiva 
com a matéria se concentra no ato de gravar: a oposi
ção entre instrumento e chapa. A força visual de 
obra gravada parece estar na fixação do movimento de 
dança e expansão ou no estabelecimento de equilí- 
brios, na valorização do branco e na dramaticidade do 
negro, dos cinzas-escuros. Algumas de suas gravuras 
só podem ser comparadas com o vigor gráfico de obras 
como o desenho de Amílcar de Castro.

A obra pintada e gravada de Iberê é basicamente 
horizontal. Como na direção do olhar, 
tista quisesse captar o olhar do outro 
mento. Domina qualquer dimensão. E capaz de pro
duzir pequenas obras monumentais, como o auto- 
retrato, gravado em 1948 (coleção Otávio de Souza), 
onde o mundo parece se conter no pequeno formato. 
Já seu painel na Organização Mundial de Saúde 
Genebra 1966 ou os outdoors para a Zero Hora de 
Porto Alegre (1983) testemunham sua relação com es
paços de grandeza.

Pinta, desenha e grava. Sempre abraçou outros 
múltiplos suportes que lhe são oferecidos: biombo, 
louça, cerâmica, tapeçaria, saia, camiseta, macacão, 
faixas, outdoor. No biombo pintado, a volatilidade 
das formas dinâmicas se reforça com a posição em zi- 
guezague de suas folhas. Enfim, pode pintar tudo: 
como se o mundo pudesse (ou devesse) 
grande pintura...

porque co-

Em 1954, Iberê produz o Salão Preto e Branco. 
Naquele ano, mobilizou os artistas para se inscre
verem no Salão Nacional de Arte Moderna 
com obras em preto-e-branco. Protesto contra a situa
ção dos materiais de artistas no Brasil. À indiferença 
governamental nessa “Guerra de cem anos”, Iberê 
concita os artistas à apresentação de um mundo sem 
cor. Resposta política a essa forma de desrespeito do 
direito de expressão dos artistas plásticos. Recusa 
método governamental de exercício do que Katie Van 
Scherpenberg chama de censura. Forma e método 
históricos que atravessam diferentes governos e ideo
logias e como uma bomba de efeito retardado provo
cam no tempo a sutil e radical destruição de 
símbolos. No ateliê do tempo, o Brasil está ameaçado 
de se tomar, para Iberê, “um país de memória desbo
tada”.

sua

apenas

ao como se o ar-
no seu movi-

nossos
em

Abstrata ou figurativa, a pintura de Iberê é inten
ção política de transformar o mundo. O artista 
busca a novidade ou o realismo de protesto 
correlação objetiva com a realidade. Parece parafra
sear, sobre a pintura, a opinião de Julio Cortázar, que 
“estamos necessitando mais que nunca dos Che Gue- 

da linguagem, dos revolucionários da literatura 
mais que dos literatos da revolução”.

No nível pertinente à arte, a radicalidade do pin
tor enquanto ser político atinge em Iberê Camargo a 
posição da síntese: “Não vim para enfeitar o mundo!”

nao
, mas uma

varas

ser uma

Encarnação

Suportes e Etc.
Esmagar a cor ao sair do tubo. E manejar as tin

tas como dinamite. Iberê faz o que Vlaminck disse e 
não fez.“A sua característica é bem a indagação perma

nente, a insatisfação com o que faz, o conhecimento 
de processos e técnicas” (Santa Rosa).

Iberê pinta como pintor, desenha como dese
nhista e grava como gravador. Faz com óbvia compe
tência. Ou, como se estivesse esculpindo, desenha 
pintura. Iberê não pinta como maquilagem nem faz 
gravura como cozinha. Cada técnica é trabalhada com 
justeza no seu campo de tensão próprio. Para Carlos 
Scarinci “busca e reflexão, também a gravura foi p 
Iberê, como para outros, aquele momento de reflexão, 
a mediação necessária para amadurecer muitas das 
suas decisões pictóricas, quando não foi ela

Celebração da matéria com suas vocações e limi
tes desenvolvidos nas suas potencialidades até atingir 
estatura estética. Projeto do artista.

A paisagem Lapa (1947, Col. MNBA) , com a
qual Iberê ganhou o Salão Nacional, é uma obra fun
damental. 0 artista revela-se senhor da matéria da 
pintura e no quadro ela não apenas deve representar, 
mas ser a textura real do objeto. Iberê estabelece 
contraste entre uma árvore (feita de chapisco, relevo, 
como as suas folhas podem parecer) e a parede, lisa, 
tratada como argamassa pelo artista. A parede 
plano à frente da árvore, corta-a verticalmente. Nesse

na

um
ara

, num
mesma a
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ponto, um momento de tensão do quadro: entre a 
perspectiva, auxiliar da representação, e a matéria, 
como carne de um corpo, que não está na Lapa, mas 
qiie se põe nu frente ao olhar do espectador. Nessa 
data está definido o estatuto da matéria na obra de 
Iberê.

sença viva — jamais pode gerar indiferença.” Diante 
deste corpo...

Ver
Pensar
Tocar. A sensualidade da matéria expõe-se em 

obra tátil. Volume, cor, superfície convidam ao con
tato. De quem pinta e de quem vê, eis a volúpia.Na paisagem Poços de Caldas (1959) Iberê re

toma ao tratamento da matéria enquanto ‘escultura’ 
sobre a superfície do quadro, na moda de tratar o chão 
e o céu como superfícies lisas em oposição aos aci
dentes da vegetação, morros e casas. 0 relevo de tinta 
é quase a geografia da superfície da tela. Esta obra 
traz também a condição das cores marrons, verdes e 
azuis-escuros, definição do lado sombrio da paleta de 
Iberê. Essa paleta e matéria, no passo seguinte, es
truturam a série inicial dos carretéis.

Iberê toma a matéria visível e atuante. E o objeto 
das questões propostas em sua obra, tem o sentido fi- 
nalístico (ou terminal segundo D. W. Gotshalk). 
Como o pão que se amassa diariamente para alimento 
dos homens, Iberê faz pinturas. Pasta perfeita. Meio 
pelo qual o pintor se faz ser. A imaginação material 
frente à pasta que lhe fixará a forma definitiva no es
paço e no tempo. Tem o seu cogito na própria matéria.

A massa de tinta é tratada como matéria viva, 
condensa imagens/signos e as forças/pinceladas. 
Imaginação e desejo. “Assim, a matéria nos revela 
nossas forças” (Bachelard). Pincel — pêlo e cabo — 
espátula, brocha traçam na carne viva, abrem o 
corpo. Signos. Encarnação. Um corpo que se reduz às 
suas marcas.

Encenação do drama: violentar a matéria e os há
bitos frente a ela. História desta carne: Fautrier, hau- 
tepâtes de Dubuffet, Appel, Iberê et allii. “A matéria 
é assim o primeiro adversário do poeta da mão. Ela 
tem todas as multiplicidades do mundo hostil, do 
mundo a dominar” (Bachelard).

Tanta tinta se transformará, no seu excesso, em 
arte do essencial. Eloqüência da síntese. A tinta — 
matéria não como colorido, tintura ou maquilagem da 
tela — antes é massa que não se contendo no plano 
também não se contentaria em ser escultura. E ma
téria que refunda o espaço da pintura. E é matéria que 
se reafirma na sua concretude, real e verdadeira, sem 
dissimular-se em instrumento da representação.

E porque a matéria tem vida, que o artista retra- 
ça em obra de arte, é que Iberê quer a melhor tinta, a 
pasta óptima bachelardiana, para a imaginação do 
seu pincel. Macio e dócil este corpo será perene.

A tinta, enquanto matéria ambivalente — (hoje 
mole, amanhã dura) — leva as questões que se con
duzem da mão do pintor ao olhar do público.

Organicidade. Drama. “Um quadro é uma pre-

Sofrimento da Luz

Nas décadas de 1940 e 1950, Iberê define sua
paleta básica e estabelece o estatuto da matéria. 
Neste período o artista cria a sua fala, seu vocabulá
rio básico, sua voz.

A cor de Iberê não é completamente destituída 
de uma simbologia dos significados pessoais. Roxos 
e lilases têm um caráter religioso e místico. Marrom 
escatológico. Ou simplesmente roxos, lilases e mar
rons, de acordo com a obra.

“A cor é uma linguagem do subconsciente, é 
uma coisa que vem, que está, não é uma cor esco
lhida, um mostruário, isto acontece... Vou sentindo 
que uma cor exige outra, isso é um processo auto
mático, é o inconsciente que vou vendo isso ou a 
experiência que a gente tem eom a coisa.”

A Paisagem de Santa Tereza, Figura Sentada e 
Paisagem (Col. MARGS), obras de 1953, são o mo
mento em que Iberê escolhe seus roxos, lilases, ro
sas, azuis. Definição deste lado-luz da sua paleta, 
que será uma recorrência em sua obra nos trinta
anos seguintes.

O jovem Iberê é um pintor de paisagem, desde 
os campos de Jaguari e Riacho (1941/2). A escolha 
da presença de uma paleta marrom, que também o 
acompanharia nas décadas seguintes, é uma esco
lha de terras. Iberê abandonando a paisagem repre
sentada, opta por matéria e cor como condições 
para o estabelecimento de um lugar (a pintura con
creta). Ser e não reproduzir uma paisagem.

Pintura como matéria que se põe e... 
faz a cor
faz a superfície e...
conturba o princípio (a tela nua),
perturba os sentidos

“(...) Gomo seria se houvesse pessoas que co
nhecessem cores que as nossas pessoas com vi
são normal não conhecessem(...)? Afinal não 
existem critérios comuns aceitos sobre o que 
seja uma cor, a menos que seja uma das 
nossas.”
(Wittgenstein, Remarks on Colour, III, 42)
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A cor se forma pela mistura e vizinhança, não 
pela transparência e superposição. Ou é escavada. 
Ou descoberta, microscopicamente, como multi- 
colorido na dominação ou aparências de uma só cor. 
Operações no tempo. Detalhes que furtam 
olhos e exigem um momento especial de silêncio e 
aproximação.

Iberê reafirma cientistas como Déribéré: 
é uma sensação. Mas o pintor opera para os sentidos 
a inversão da ciência. Mesmo que em teorias digam 
o contrário, a matéria em Iberê é cor.

Antes de perceber-se que esta pintura “vem da 
profundidade, da noite, para a luz”, é necessário 
compreender seu ponto de partida na luz. 0 quadro 
nasce de cores primárias, puras, quentes, vivas so
bre a tela branca. Luminosidade diurna. Explosão 
solar. Sobre elas o pintor faz descer a noite densa de 
pasta e escuridão. E é desta noite, que já foi dia, 
que o pintor reinventa o dia, reencontra a cor. Este 
é o seu método de construção da estrutura de cor.

Se para Goethe as cores são sombras, o método 
de Iberê é extrair a cor da sombra e escuridão cri
adas.

Também no teto da Capela Sixtina, é instrumento 
de Criação do Homem enquanto trabalho. Horno fa- 
ber. Etica. Testemunho e juramento, profissão de fé 
no ofício do pintor. 0 artista expõe a mão, a mesma 
doente de espremer tubos de tinta, suja das cores de 
seu mundo e vazia de segredos e riquezas. “I beg 
you my friendly critics,/Do not set to procure 
audience” (Ezra Pound).

a cor aos

me an
a cor

Seta
Caminhos do pincel, pegadas em tinta, direções do 
olhar.
Dinâmica: espaço/tempo. Movimento. Antiimobili-
dade.
Sousândrade: “Lá era aqui.”

X
Lugar espaço e matéria. Aqui e agora.

Ancestralidade cezanniana. Pincelada 
signo. Cor. Homem e dados (1983). Do olho do ho
mem aos pontos do dado o mesmo valor e tamanho. 
Dimensão. Pincelada — que se faz visível em ma
téria, cor, movimento, formato — ocupa todo o es- 
paço.

como

“A cor é a expressão e o sofrimento da luz.” 
Iberê transforma a inverdade científica de Goethe 
em realidade poética de sua obra.

Esses signos aparentes não dissimulam o real, 
antes apresentam a concretitude da arte. Antes 
parecem atuar para fazer emergir com toda trans
parência os verdadeiros signos do pintor: os da sua 
relação com o mundo da matéria.

“E sobretudo que ‘ler a obra’ não é somente de
cifrar teoricamente seus signos, pois eles não são 
redutíveis a ‘mensagens somatizadas’ — nossa ação 
exigirá uma adesão mais profunda, a que Chalu- 
meau chama emoção” (Lidia Vage). Um discurso 
visual que requer do verbo a leitura silenciosa 
o desenvolvimento de 
olhar.

Pequeno Vocabulário de Signos e Símbolos

São simples os signos de Iberê. 0 artista se 
concentra num grupo básico. E com este discurso ' 
econômico que a obra constrói a sua eloqüência.

Carretei
Memória como operação de passagem do símbolo 
signo. Brinquedo de infância, módulo, taça, falo. 
Ritmo, equilíbrio, ordem. Máquina do tempo no de
senrolar da extensão da linha imaginária.

Cruz
Assinalação de lugar. Encontro (não com o drama 
da Paixão) entre o vertical e o horizontal. Malevitch 
e Mondrian.

e nao
uma ideologia, véu sobre oao

0 Pátio do Pintor

Para o autor 0 pintor e seu pátio (outubro de 
1980) é o primeiro quadro de ‘volta’ à figura. Um 
auto-retrato dos muitos que viria a executar desde 
então.

Cubo
Dados sem números: sorte cega, ação precisa: 
téria em volume.

: ma-
Do quintal de criança ao pátio do pintor, Iberê 

abandonou, como tantos, a representação e seus có
digos renascentistas. Esse passo não é mera aboli
ção de figuração por gestos ou planos ‘abstratos’, 
mas o desenvolvimento de nova linguagem dos sig
nos. Iberê é participante da fundação da contem- 
poraneidade no Brasil na ultrapassagem do Moder
nismo. Iberê manteve-se distante do projeto

Dado
Como evitar Mallarmé? Uma pincelada, um golpe 
de tinta jamais abolirá o acaso...

Mão
Quase um alerta, concitando ao olhar. Hora X 
(1984) e outras Horas como estações de um drama. cons-
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trutivo da arte brasileira tanto quanto do infor
mal ismo sem programa.

Já em 1952, o crítico Michel Tapiè advertia 
que o problema da nova arte não consistia em subs
tituir um tema figurativo por uma ausência de tema, 
que chamamos de abstrato, não-figurativo, não-ob- 
jetivo... Esse parece ter sido um momento de per
plexidade para artistas como Cícero Dias, Portinari 
e Bonadei, que depois retomam seu saber figura
tivo.

preso ao papel e não se libertasse enquanto não pro
duzisse a imagem — porque “a vida do pintor é a vida 
do homem”.

0 lápis é extensão do coipo, da mão presa ao pa
pel, suporte, chão. 0 traço é nervoso e ligeiro como se 
recusasse a imobilidade, evitasse se deter num ponto 
do tempo e espaço ou quisesse reconquistar o espaço 
do mundo. Homens conversando, batalhões — toda 
ordem se une por um fio condutor: a linha ininterrupta 
ou encaranhada do desenho — como se todos, prisio
neiros e vigilantes, estivessem presos à mesma teia, 
lados da mesma moeda.

Deste tempo, os auto-retratos são-lhe o sudário 
(Flávio de Aquino). Passada a noite, a arte que fora 
prisão do corpo reafirma-se na iluminação de Mário 
Pedrosa como exercício de liberdade. A luz sofrida 
aponta o caminho.

Para Iberê nunca se interpôs o “interdito da re
presentação” como na formulação judaica de Bar- 
nett Newmann e Mark Rothko e figuras básicas da 
Escola de Nova York. “Peregrinei pela figura, pela 
paisagem, pela natureza-morta até chegar à abstra
ção. Aí elaborei uma linguagem de símbolos, que 
nascem do carretei, meu brinquedo de criança.” Fi
gura de matéria: corpo no corpo. A retomada da fi
gura jamais teria a ociosidade da função fotográfica.

Essa volta de iberê ao desenho da figura hu
mana para Jorge Guinle é manifestação da “vontade 
resoluta de terminar a obra”. Na encarnação do 
corpo em matéria-pintura, Iberê renova, com o de
senho agressivo, o desesperado imperativo de Mi- 
guelangelo: “Parla!”. Falar seria romper o silêncio 
e verbalizar o angustiante. Como numa hipocon- 
dria, o corpo se faz em angústia, existe como an
gústia.

Homenagem a Maria Leontina

l odo afeto e admiração explode generosamente 
na dedicatória à suave Leontina de um dos mais vi
gorosos Iberês {Mulher de chapéu preto, 1984). Antes 
já homenageara Santa Rosa. Em que outro quadro 
Iberê escreveu letras com mensagem pessoal?

Talvez Ezra Pound dedicasse a ambos seu canto:
A figura não opera a precessão de um simula

cro. A figura não se sobrepõe à ação de seu criador e 
à sua materialidade de obra. Antes existe para afir
má-los integral e unitariamente. Interpõe-se entre a 
imaginação do sujeito e a concretitude do objeto. 0 
artista não finge.

The Picture
The eyes of this dead lady speak to me 
For here was love, was not to be drowned out 
And here desire, not to be kissed away 
The eyes of this dead lady speak to me

(Ripostes, 1912)

Caetano de Faria
Retrato e Auto-retrato

Vigiar e punir como na filosofia de Michel Fou- 
cault, a alma é prisão do corpo. Signos e sinais. Le
treiros. Cores emblemáticas, algumas da corporação. 
0 retomo à figura neste momento preciso produz o 
testemunho da Hora. Noutra estação, homens dese
nhados com linhas verticais e horizontais cruzadas: 
corpos-grade.

“Houve um dia em que a vida do homem-pintor 
foi sacudida pelos ventos da desgraça. Ferido, conhe
cí o amor e o ódio, avaliei a infinita capacidade hu
mana no sublime e no sórdido. Caminhei por cami
nhos ásperos sem outra luz que a da minha cons-

• a •ciência.

Os retratos de Iberê Camargo se parecem com 
ele: auto-retratos. Maria, pintada pelo artista (1984), 
é como ele. Tal como se parecem também com Iberê 
muitas outras pessoas pintadas por ele ao longo do 
tempo, seja nos traços faciais, no porte esguio e lon- 
gilíneo. Na verdade, Iberê parece literalmente reafir
mar Leonardo e Marc Le Bot: todo retrato é um auto- 
retrato.

Retrato que congela o tempo pessoal do autor, 
mas que se condena a viver o embate de outro tempo: 
a história da arte. A pintura é um espelho onde o 
corpo se faz à sua imagem e semelhança. Espelho 
onde o corpo imaginário se projeta e vive a imobili
dade. Iberê refaz em auto-retratos. Mas nesse auto-

A arte é prisão do coipo, o desenho é um seg
mento de linha contínua — como se o lápis estivesse
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retrato não se figura de Narciso. É contingência 
cessária para o desentranhamento do eu mais pro
fundo.

Ritmo rígido repete 
e repete
repete à exaustão. Iberê opera a 

noção dos ritmos gráficos em Imagem ou Mulher do 
chapéu preto (1984) com a repetição de figuras. 
Tempo da reverberação da linha.

Reverter a noção de ritmo como um tempo rígido 
e mecânico. 0 pintor não homologa a ordem dos reló
gios. Em Espelho negro uma linha se repete nove ve
zes até a transformação do ziguezague em perfil hu
mano. Do abstrato à figura (ou vice-versa). 0 compas
so é a evolução. Vida do tempo.

Data. 1964: nefasta efeméride. 0 pintor fulmina 
com a metáfora escatológica. Figura I. Datação: 5 de 
abril de 1964. Poucos dias depois. Quase-durante. 
Premonição do hediondo.

Sobre o abismo primordial da tela branca, Iberê 
lança cores luminosas, quentes. Dia. Recobre com 
matéria sombria e noturna. E escava a nova luz 
diurna. Ritmo da natureza. Etapas de claridade e es
curidão. “E assim os seus quadros esplendem como 
gema, sujas de noite, arrancadas do caos” (Ferreira 
Gullar). Procedimentos metafóricos da sucessão de 
períodos no movimento dos astros como tempos da 
formação da imagem: a alternância entre dias e noi
tes. Tempo arcaico do mundo que nasce, da natureza 
que nasce, da natureza que ensina ao homem o .trans
curso da vida. Um tempo que beira o sagrado.

Uma antinomia de tempos de Iberê recebe análi
se aguda e complexa de Jorge Guinle. Ocorre nas 
telas dos arcos 80 a junção entre o passado (as suas 
preocupações anteriores) e o atual contexto artístico. 
Iberê não pratica o d’après ou a citação histórica. 
Toda referência (a Chia, Cucchi, Kiefer, Schnabel, 
Penck, Salle) é tempo da simultaneidade. Ou indício 
do vigor universal da pintura. Toda tensão de retomo 
será retomada do seu próprio caminho ininterrupto na 
direção do saber mais profundo e da angústia mais 
dramática. Junção entre a história da arte e a história 
do artista.

ne-

Abominável é a pintura porque...
“Abomináveis o espelho e a cópula porque re

produzem a imagem humana” (alquimista citado por 
Rorges e Leopoldo Marechal).

Entre o espelho e o simulacro, sua própria ima
gem passa do retrato ao signo. Corpo, rosto, mão, de 
frente ou perfil, ou pintor com pincéis. A imagem do 
que seria de imobilidades torna-se evidência da ação. 
Pasta, pincelada. Auto do retratado. Dentro de sua 
pintura, Iberê cria-se à sua própria imagem e seme
lhança: faz-se em pintor que pinta, 

faz-se carne em tinta.

Tempo

Na obra de Iberê, o tempo é um caleidoscópio. 
Dos quadros de sua exposição retrospectiva disse 
Iberê serem “resultado de mais de quarenta anos de 
fazer e refazer, não sei se devo exaltar. Não me ques
tionem. Direi apenas que os fiz com amor e verdade”. 
Tempos. Dados lançados: rolam e param. Signos do 
aleatório, imagem do descontínuo. Alea jacta est. A 
sorte de Iberê foi lançada. Desde cedo foi definitiva
mente consagrado à arte.

O desenvolvimento da obra flui como um tempo 
integral e único. Essa fluência é transcurso denso. 
“Um rio se renova sempre e assim devemos ser. Re
novar para não morrer.” Tempo e vida como imagem 
de turbilhão e rio, diante da obra de Iberê são como 
fluxo de larva, matéria fértil de uma explosão vulcâ
nica. iberê não é ruptura, antes obstinação. Esse 
tempo é reversível no início de cada obra, sempre um 
recomeço. Cada pintura um nó no tempo. A trajetória 
de Iberê é, no entanto, irreversível: sua arte é, cada 
vez mais, melhor.

A pintura está carregada do tempo íntimo de 
cada um. Memória. Carretéis são essas lúdicas da fan
tasia de criança em Restinga/seca. Objetos simbóli
cos da infância. Personagens mutantes: cavalos, sol
dados, navios, batalhas e guerras. Recuo no tempo e 
no interior do artista. Recuperados em signo pelo pin
tor, estabelecidos em equilíbrio precário. Iberê não 
retroage aos códigos da memória. Nem se retém às 
amarras normativas da história da arte. Duração, 
tempo pessoal condensado, que sofre a fissura — pre
sente posto a nu para abrir-se ao outro.

Esse caleidoscópio sob o pincel de Iberê é sobre
tudo um tempo de si. Decorre da imensidão interna do 
seu compromisso permanente com a arte. A Hora do 
Pintor.

Hoje, sobre a pintura, conclui-se o desenho. 
Etapas na jornada de trabalho. Cada pincelada é con- 
creção do instante. Eterna ainda que efêmera. Etapas 
da matéria na lapidação das gemas, que já arrancadas 
ao caos são agora entregues ao olhar. O tempo de 
Iberê com a matéria da pintura nunca seria uma cro
nologia de camadas.
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Dramática relação com a matéria, Iberê Ca
margo é um desses pintores que nos remeterão sem
pre a Jorge Luis Borges: “Solo me resta senalar al lec- 
tor mi teoria personar de la eternidad. Es una pobre 
etemidad ya sin Dios y aun sin otro poseedor y sin 
arquétipos”. Esta uma das angústias de sua pintura.
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Nascimento de um Artista

Pi erre Courthion - 1979
tradução: Anamaria Skinner

0 Brasil chegou tarde à arte viva.
Depois da aparição, no panorama europeu, das 

imagens da sua abundância vegetal, é no século 
XV111 que nasce sua primeira arte autóctone, inspira
da no barroco português. Aparece o Aleijadinho, o es
cultor leproso dos profetas de Congonhas.

A visita de Le Corbusier em 1920 estimulará Os
car Niemeyer e Afonso Reidy; ela ensejará, em arqui
tetura, o nascimento de Brasília e do Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro.

Nessa mesma época, a pintura, mantida até en
tão em um academicismo escolar, afirma-se com La- 
sar Segall, brasileiro de adoção, e Cândido Portinari, 
nascido no Estado de São Paulo.

Hoje, assistimos a um artista, corajosamente in
dependente e de reputação internacional, tomar a 
frente da nova pintura.

No Rio de Janeiro, em seu ateliê, no bairro de 
Botafogo, encontramos pela primeira vez Iberê Ca
margo. Uma luz. frágil espalhava-se pelas paredes 
brancas e ao longo dos compartimentos onde as telas 
estavam cuidadosamente arrumadas. Um olhar 
franco, sobrancelhas espessas, a desconfiança de 
qualquer artifício, foi o que guardei de nosso primeiro 
contato. Reencontramo-nos em Paris, há alguns anos. 
Camargo estava acompanhado por sua mulher. E um 
isolado. Tem horror das mundanalidades, e encon
tra-se suficientemente ocupado por seu trabalho de 
pintor, com o qual, permanentemente, está em condi
to. E um pouco a luta de Jacob com o anjo, pois o 
misterioso mensageiro da arte, nessa disputa, será 
sempre o mais forte.

Nascido em 1914 em Restinga Seca, uma pe
quena cidade do Rio Grande do Sul, Camargo é filho 
de um ferroviário. Longe de todo reduto de competên
cia artística, não recebe estímulos nesse sentido, em
bora, ainda pequeno, ame os lápis de cor e goste de 
rabiscar seus cadernos. Um professor de formação 
acadêmica virá a interessar-se por ele e orientá-lo 
para a cópia dos mestres antigos. Foi assim que, co
piando a reprodução de um Tiepolo, faz, a lápis, uma 
Cabeça de Cristo (esses desenhos foram destruídos em 
um incêndio).

Aos 16 anos, Camargo é injustamente punido no 
lugar de um colega que perturbava a sala de aula com 
seus gracejos. Por recusar-se a ficar de pé, como lhe 
mandam, é expulso da escola. Sua módica situação 
material interrompe, então, por nove anos, sua ativi
dade de pintor.

Em 1940, Camargo retoma seu trabalho, às mar
gens de um rio, perto de Porto Alegre. Para melhor 
fixar a emoção do momento, pinta ‘impetuosamente’ e 
sem voltar atrás, mesmo que veja necessidade de uma 
correção. Pinta uma casa numa matéria densa, um 
pouco despedaçada, e que ele golpeia com pincela
das voluntárias; faz alguns desenhos que mostram seu 
dom de escolher um tema em que possa reconhe- 
cer-se. No ano seguinte produz-se uma simplificação 
em seu desenho. Uma cozinha no campo é evocada 
em alguns traços. Um retrato de homem com ca
chimbo (ele mesmo, ao que parece), um barco diante 
das casas de um vilarejo, a ramada de um bosque li
geiramente cezanniano, são esses os motivos.

Bolsista do governo, Camargo fixa residência no 
Rio em 1942. Em reação ao ensino oficial, cria, com 
alguns companheiros, um grupo independente.

De 1947 a 1950, é a viagem à Europa. Camargo 
copia no Louvre, refreia sua veemência e se discipli
na. Recebe várias influências. “Eu descendo de Bra- 
que, de Picasso, de Rouault”, diz ele. Seu desenho se 
afirma em um homem debruçado sobre o trabalho, 
onde acreditamos ainda reconhecê-lo. Uma série de 
auto-retratos mostra-nos um Camargo que se dá todo 
no olhar. Ele aparece aí, com pincel na mão, numa 
harmonia imprevista entre o marrom e o azul; já em 
suas paisagens, assistimos ao aparecimento noturno 
de casas. No período figurativo, é esse o momento em 
que o pintor encontra seu caminho: ele precisa seus 
planos, constrói e simplifica o conjunto. Esboços da 
figura feminina têm uma certa elegância. Sua pin
celada liberta-se de toda descrição muito precisa. Se
gue os cursos de André Lhote, que em Paris ministra 
um ensino superior, talvez metódico em demasia, 
mas inteligente, aberto às possibilidades plásticas de 
evolução. Para o futuro, o caráter expressivo de Ca
margo recobre pouco a pouco a coisa representada:
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esta tomar-se-á apresentada.
Com 36 anos, Iberê Camargo volta à paisagem 

com uma paleta europeizada que logo retoma as har
monias da cor local.

1956. Uma hérnia de disco obriga Camargo 
repouso e impede-o de partir, daí para frente, em 
busca do motivo. Ele não será um pintor de paisa
gens, o que é bom: nenhuma outra forma de distração, 
somente o severo fortalecimento das qualidades plás
ticas. Sente-se liberto, e faz, no ateliê, composições 
sem a distração de um tema excessivamente impor
tante. Pinta uma série de naturezas-mortas: potes 
brancos, garrafas, laranjas. Trabalha em particular os 
valores, isto é, com maior ou menor intensidade do 
tom luminoso no conjunto; estuda as relações de força 
e a modulação das cores entre si. Grava no metal, a 
água-forte e a água-tinta, os mesmos objetos, numa 
disposição rigorosa. Para o pintor é o momento de 
primeira maturidade. 0 da passagem das tentativas 
para uma afirmação pessoal. Os copos tomam-se cír
culos, as garrafas são tubos elegantemente alongados, 
tudo se transforma em forma significante. Um artista 
nasceu para nós.

dança de linguagem, o pretexto para uma reunião em 
estabilidade ou em vôo. Aqui, os carretéis de sua in
venção, Camargo fá-los sair da noite, como saltim
bancos, guardando sempre as notas essenciais do 
branco e do vermelho. Lá ele desenvolve seu tema em 
uma série de desenhos onde os pés da mesa ganham 
não se sabe qual aparência humana. Ele próprio tor
nou-se carretei. Busca manter o equilíbrio, mas num 
apelo incessante à mobilidade.

Como manter tudo isso no espaço e em um ritmo 
que sacode a imobilidade do objeto? 0 firme dá vol
tas, o carretei torna-se disco voador; mas antes de 
tudo, forma geometrizada, tem sua vida à parte, to
mando o poder de signo.

Encorajado pelo recebimento do Prêmio de Me
lhor Pintor Nacional, em 1961, na Bienal de São 
Paulo, Iberê amplia ainda sua produção com as gra
vuras. Atinge então uma espécie de dança e chega, 
dois anos depois, à pintura Núcleo em que concentra 
uma rede de forças à espera; isso até a explosão que se 
dá em 1965. Admite então a desordem; às 
numa paleta luminosa; às vezes numa batalha de tra
çados que golpeiam o espaço verde da tela, num for- 
migamento de pinceladas.

ao

sua

vezes

0 Carretel-Fetiche

A Afirmação
E, pouco a pouco, Iberê Camargo vai encontrar o 

objeto que será, de algum modo, o catalisador de 
arte, seu tema, seu signo, sua propriedade. Será 
utensílio de uma simplicidade doméstica e que lhe 
servirá, de agora em diante, de símbolo. 0 carretei 
(1958-59), esse pequeno cilindro de madeira 
dondada com rebordos, em tomo do qual a linha se 
desenrola, será o último elemento de apresentação 
tradicional que subsistirá na pintura de Camargo.

0 carretei, o pintor coloca-o, primeiramente, so
bre a mesa, depois sobre uma simples linha horizon
tal. Tema inspirador de todos os seus quadros 
retel será mesmo, em sua obra, uma espécie de leit- 
nwtiv, que passa da aparência estática a uma apre
sentação dinâmica, embora chegue até mesmo a voar 
— borboleta — nas obras recentes do artista. 0 car
retei toma todas as cores, todas as variantes, a partir 
de sua forma original, a ponto de tomar-se quase que 
o personagem mesmo de Iberê Camargo; será sucessi
vamente núcleo e símbolo do “insondável laboratório 
de sua criação”.

Foi, pois, desse carretei que se desenrolou o fio 
que liga a pequena ou a grande distância, entre elas, 
as obras de Iberê Camargo.

0 carretei, por pouco mais, terá sido em sua pin
tura a pequena revolução que desencadeia

Dez anos depois de o Brasil ter encomendado a 
Cândido Portinari uma decoração para oferecê-la à 
ONU, o país designa Camargo, em 1966, 
tar o painel da Organização Mundial de Saúde 
Genebra. 0 artista começa o trabalho com uma 
série de guaches, multiplica estudos, procurando 
dar forma, pelas possibilidades ópticas dos pontos, 
dos pretos, dos ziguezagues, e sobretudo das visto
sas partículas, aos núcleos das células sãs.

Uma foto mostra o pintor executando o grande 
painel (7m X 7m). Vemo-lo ao trabalho, de azul, 
debruçado, segurando o pincel, sobre a parte 
trai da pintura; aquela que irradia uma luz vitorio
sa. Pode-se imaginar o que teria acontecido 
mesmo tema fosse tratado por um pintor acadêmico: 
tendo recorrido à alegoria, levaria a extremo as ex
pressões para vir dar em uma exposição grandilo- 
qüente.

sua
um

para pin- 
, em

arre-

, o car-
cen-

se esse

Através de uma magnífica reunião de 
Camargo conseguiu, pelos azuis, amarelos-ouro, 
marrons-avermelhados, fazer brotar no espaço a 
vida triunfante da morbidez.

cores,

Fui a Genebra ver este painel que cobre o hall 
da OMS. Na arquitetura do suíço Tschumi, a obra 
de Camargo está perfeitamente valorizada. Éuma mu- um
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ticipação física no ato mesmo de pintar. E quase a 
introdução da ginástica durante o trabalho. Pode- 
se, contudo, perguntar se não se produz na cabeça e 
na concepção do artista um movimento que se trans
mite tanto pela participação da mão como por a do 
corpo inteiro. Além disso, a pintura, essa fada das 
possibilidades ópticas, sendo cosa mentale, faz com 
que o movimento, por ser figurado, dê a impressão 
de que pode abrir mão dessa assistência corporal. 
Mas por outro lado, esta não é a forma de dar panca
das, de manifestar sua fúria, de render seu tributo à 
besta? Em todo caso é uma experiência interes
sante. Não foi flagelando sua tela estendida no 
chão, salpicando-a com uma infinidade de man
chas, inscrevendo nela seus traços como os de uma 
corda laçando, que Jackson Pollock conseguiu 
exprimir sua cólera?

Do mesmo modo, para Iberê Camargo o gestual 
é um meio de dar curso à necessidade de veemência 
e afirmação que o habita. “Eu trabalho com impe
tuosidade. 0 gesto que coloca a cor e cria o tom es
tabelece relações novas, inesperadas. As metamor
foses se sucedem, os contrastes se acentuam, a 
composição adquire uma estrutura. Eu busco a di
nâmica e o equilíbrio em figuras que se abrem e se 
dispersam. Sinto-as fisicamente, com todo meu 
corpo."

sem-número de cores. Os ocres, os amarelados, os 
azuis da paleta do pintor brasileiro têm aqui um 
exuberante desdobramento no espaço. A sã visão do 
artista espalha-se aí em um alegre turbilhão. Pin
celadas, inflexões, cutiladas são como um enxame 
encantado. À direita, encontrei, 
tons oliváceos pontuados de branco, uma longínqua 
lembrança do fetiche de Camargo: o carretei. Um 
ardente, um maravilhoso fluxo derrama-se por to
dos os lados, em direção a nós.

Nesse pintor que se renovou constantemente, 
nesse inquieto sempre em busca de novos meios de 
expressão, acontece, então, como um sinal de sus
pensão. Chegamos ao estilo, à maneira de pintar 
que, durante muito tempo, será a de Iberê Ca
margo.

nos marrons e nos

Animado por uma necessidade altruísta de de
dicar-se, de levar aos outros, além de sua arte, um 
pouco de simpatia pessoal, Camargo dá, na prisão 
de Porto Alegre, cursos humanitários que são o re
sultado de seu ensino no Rio e naquela cidade. 
“Tentei”, diz ele, “liberar meus alunos detentos 
através de sua imaginação, sem, no entanto, sub
metê-los a nenhuma disciplina acadêmica. Esti
mulei-os a trabalhar espontaneamente com a liber
dade de uma criança. Abafar sua criatividade com 
regras equivaleria a encarcerá-los uma segunda 
vez. Aprendi que somente a sinceridade de nossa 
doação pode tocar um coração revoltado.”

Assim Camargo gostaria de dar ao mesmo 
tempo o movimento e a estabilidade a suas figuras 
(ele tem razão de empregar o termo figuras, que 
parece em contradição com a linguagem não-repre- 
sentativa, pois há figuras de geometria). Produz-se 
então uma espécie de identificação, que reúne o 
pintor à substância malaxada com arrebatamento. 
Ele comunica à matéria sua paixão, e a coisa pin
tada recebe diretamente sua febre, as batidas de 
seu coração. E como um jato de sangue que o artista 
espalhasse sobre a tela.

Esse estranho mimetismo supõe o abandono 
parcial de um raciocínio dedutivo. Seria para roçar 
a magia, como vimos em certos surrealistas? Eu 
acreditaria de preferência que, em Camargo, esse 
altruísta que chega ao extremo de levar, gratuita
mente, socorro moral aos prisioneiros, há alguma 
coisa de mais transcendente do que uma simples 
vontade de mago.

0 Gestual

Nesse entretempo uma nova evolução produ
ziu-se na arte de Iberê Camargo.

Sempre houve no ato de pintar um gesto mais 
ou menos pronunciado da mão que segura o pincel, 
é uma banalidade dizê-lo. Mas a pintura gestual é 
uma ampliação disso. Como foi visto, há pouco 
tempo, em Pollock, em Franz Kline e em muitos ou
tros pintores americanos, a actionpainting consiste 
na participação de todo o corpo, que tende a produ
zir o ritmo portador e transmissível da escrita pic- 
tural, em um movimento que gira, entrecortado, 
acutilado, em diagonais, introduzido de alto a baixo, 
ou de um lado para o outro.

Há certamente precursores dessa manifestação 
corporal, pelo menos desse movimento perpetuo 
ocasionado pelo elã particular da mão. Vimos sua 
expressão de Tintoreto a Delacroix, passando por 
Rubens. Mas, assim como foi concebida recente
mente pelos americanos, e conforme aparece nos 
óleos de Camargo, o gestual é um ensaio de autopar-

0 Antes

Isso nos leva a interessarmo-nos pelo processo 
de criação no pintor, aquilo que Iberê chama o an
tes, ou seja, isto de que somos feitos, nossas predis-
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posições, o talento que possuímos. Ele próprio faia: 
“0 antes são as impressões primeiras, é a matéria 
dúctil do espírito e que não tem meios de ser defi
nida.” 0 antes, i.e., as impressões, não pode estar 
separado da expressão. “Pressinto”, diz ele, “al
guma coisa de semelhante à gestação que prepara o 
parto e revelar-se-á na obra, alguma coisa de an
terior à idade do homem, à verdadeira tomada de 
consciência”; e, ele o reconhece, essa percepção 
que desencadeia a emoção pode nascer “de um raio 
de sol, do vôo de um pássaro cortando o céu da 
mória, de um aspecto inesperado da realidade quo
tidiana. A obra de arte nasce”, diz ele, “semelhante 
a um mundo que se organiza. 0 material trabalhado 
torna-se, assim, a forma de uma nova realidade”.

E procedendo dessa maneira, Camargo nos faz 
pensar em São Tomás de Aqui no, que dizia: “0 ar
tista faz como a natureza”, isto é, o crescimento de 
sua obra obedece a múltiplas causas das quais mui
tas são misteriosas. E Camargo: “Quer eu parta ou 
não de um detalhe do universo visível, chega 
momento em que me deixo levar pelas cores, pelos 
ritmos, pelas figuras que vejo nascer sobre a tela. 
Então, encontro-me perseguindo uma verdade da 
qual tenho intuição, mas que me seria impossível 
indicar com exatidão.”

substância que ele preparou, tocou, triturou, 
mexeu e à qual passou sua febre, sua paixão. Por 
essa razão, essa substância vulcânica está impreg
nada da sensibilidade própria do artista. Em decor
rência disso a ilusão táctil da obra de arte, especial- 
mente da pintura, tem para emocionar-nos um re
gistro tão extenso como o dos valores.

Camargo, sem dúvida, vem a ser um defensor 
desse procedimento. “0 empastamento da textura 
de minha pintura corresponde à minha necessidade 
táctil de sentir o estremecimento de sua epiderme.” 
E acrescenta com clarividência: “A visão contém 
em si o sentido do locar.”

Talvez, em seus empastamentos a espátula, a 
paleta, que deslizam em grandes torrentes 
telas, Camargo arraste em seu curso, algumas ve
zes, rastros granulosos de tons que vêm em panar a 
limpidez da cor. Mas, talvez também, seja volun
tário, em sua pintura, como se ele gostasse de acre
ditar que uma espátula traz, com seu amarelo-ouro, 
seu violeta de ametista e seu branco

uma

me

em suas

um cremoso, um 
pouco dessas escórias que acompanham inevitavel
mente toda manifestação humana.

Procedimento de Criação

Tentemos reconhecer o que caracteriza funda
mentalmente a pintura de Iberê Camargo acompa
nhando, no artista, o que chamamos o processo de 
criação.

A Pintura Táctil

Sempre constatei que em artes plásticas, e na 
pintura em particular, o espectador toca 
olhos aquilo que tem diante de si. Assim, além do 
que tradicionahnente confere valor à pintura, for
ma, luz, valor, cor, harmonia, existe também 
certo sabor visual que experimentamos 
olhos, uma satisfação repartida pela densidade 
flui dez saborosa da pasta e pela passagem de 
outra. Seja porque deslizamos na torrente do 
pastamento, ou porque, ao contrário, fazemos o re
gime delicado (não ouso dizer seco) de 
pincel. Isso nós sentimos principalmente diante das 
obras do Ticiano, de Tintoreto, de Delacroix, de 
Chardin, de Courbet, de Cézanne. Na pintura re
cente experimentamos essa sensação diante das 
obras de Nicolas de Staél, de Maurice Estève, e jus
tamente diante da de Iberê Camargo. Gosto de pas
sar a vista nos seus rastros de ocre e de violeta, de 
deixá-los deslizar no escoamento de sua pasta, de 
seguir a torrente de seus empastamentos. Dá 
sação de uma espécie de alimento, ao mesmo tempo 
material e espiritual, que nos seria dado por meio 
da vista, e que o pintor transmite com a ajuda de

Há inicialmente uma primeira concepção fi
gurativa, a procura de uma arte táctil que encontra
rá no não-figurativo sua expressão mais alta e reali
zar-se-á finalmente no gestual.

Iberê Camargo tem a presciência de não se fiar 
inteiramente no demonstrativo. Ele sabe

com os

um
com os

ou que em
arte as melhores realizações ultrapassam o raciocí
nio dedutivo. Entrega-se e abandona-se à inspira
ção que não é “sopro artificial” de que falou Mal- 
larmé, mas uma abertura para o desconhecido.

Fiquei surpreso que Camargo intitulasse Jogo 
algumas de suas telas, e lhe fiz a observação. 
“Jogo”, disse-me ele, “é uma definição imprópria 
para os quadros em questão. Nunca pensei em fazer 
da pintura um divertimento. Para mim, a pintura é 
um pouco de meu sangue.” 0 que lembra aquilo 
que Dante dizia de seu trabalho de poeta: “Non vi si 
pensa quanto sangue costa.”

Existe sempre, em Camargo, uma dificuldade 
para determinar o processo da criação artística. 0 
mesmo acontece em relação ao elã que empurra 
para o desconhecido todo pesquisador de absoluto.

uma a
em-

roçar deum

a sen-
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Como abordar o que nos ultrapassa através da nossa 
razão limitada? “Embora eu não possa alcançar 
Deus pela razão”, confia-nos o pintor, “eu 0 pro
curo. ” Isso nos faz pensar naquela admirável fala de 
São João da Cruz: “Para ir aonde não sabes, deves 
passar por onde não sabes.” 0 artista está sujeito a 
muitos apelos, dentre os quais alguns fazem parte 
desse grande mistério de que o homem está cercado 
por um véu que ele não consegue afastar. Por isso os 
títulos que ele dá às suas pinturas são sempre sinté
ticos: Movimento, Andamento, Turbilhão, Núcleo, 
Expansão, Signos, Tensão. As últimas ele se con
tenta em intitulá-las primeiras Pinturas.

Mas — e é isto sobretudo o que faz q homem 
inseparável do pintor — Camargo sempre virou as 
costas para a arte oficial e toda tentativa nesse sen
tido morreu em embrião. Há arranhões, traços de 
revolta. Sentimo-lo como que impaciente para viver 
sua arte. Ele tem também o dom de insinuar aquilo 
que gostaria de evocar. Assim é que na sua pintura 
sente-se em toda parte o mar, sem vê-lo jamais, pois 
tudo é signo e tudo nele se resume no signo. E por 
signo que Camargo se comunica conosco. Sua pin
tura é virulenta, às vezes mesmo vulcânica como 
uma lava cuja torrente chega até nós.

0 artista, cujo primeiro passo é no sentido de 
continuar no seu egotismo a elaboração de uma 
obra, dá finalmente essa obra à coletividade. Mas a 
maior parte do tempo, quase sempre, esta perma
nece desconhecida por seus contemporâneos. 
Como Stendhal, que no começo do século XIX se 
dirigia ao leitor de 1880, o pintor trabalha prevendo 
o futuro, sem facilidades, sem concessão alguma, e 
com um desinteresse que pode lhe custar a vida.

Camargo é desses aí. Sua vida atravessada, sua 
arte ritmada e saborosa, seu modo de resistir aos ar
tifícios das ondas, tudo isso faz dele um dos pintores 
valorosos da hora atual.

despedaço sobre a tela que, acabada, tornar-se-á 
meu corpo e meu sangue.”

Sem cessar a procura do que Israel Pedrosa 
chama “os novos equilíbrios cromáticos”, Camargo 
conduz suas harmonias segundo sua inspiração. 
Desde 1971, cada pintura difere da outra em claro 
ou em escuro. Tudo mexe, tudo se reparte, tudo se 
agrupa ou se separa sobre a tela, numa substância 
violenta, lisa ou granulosa; tudo combina, se opõe 
ou flutua como lúdios; e quase sempre é ametista a 
cor dominante.

Nas pinturas expostas em Paris, em 1979, na 
Galeria Debret, sentia-se o amor do pintor pela pró
pria matéria da pasta colorida espalhada sobre a 
tela ou pelo painel num enxame de formas, rodeado 
freqüentemente por um traço negro. Daqui para 
frente, o artista intitula simplesmente Pintura cada 
uma de suas obras. Às vezes, no mesmo óleo, ele 
opõe uma zona clara a uma zona escura, traçada nos 
grenás, sempre com suas formas em triângulos, em 
quadrados, em losangos, longínqua reminiscência 
do carretei. Em suas cores, Camargo tem algumas 
vezes uma predileção pelo azul tendendo, em al
guns lugares, para o violeta, acentuando as barras 
vermelhas. Mas, no conjunto de sua pintura, o gre- 
ná é, como já afirmamos, a sua cor predileta. Seu 
grená vai do vermelho-vinho ao violeta, ou tende 
para o marrom-amarelado (suas flores seriam fúc- 
sia, ancólia, certas zínias).

Revejo, numa associação de formas, que um 
retângulo negro cercado de branco domina, uma de 
suas obras mais sonoras. Penso em um concerto em 
que o instrumento negro dominasse como uma par
titura de violoncelo.

Em resumo, como todos os pintores de uma 
real importância, Iberê Camargo tem sua paleta 
própria. A cor nele explica tudo mais: ela é dese
nho, ritmo, forma, expressão. Sua substância passa 
da violência à mais fina harmonia. Sente-se o pintor 
inebriado de massa colorida, voltado para a expres
são de uma realidade lírica e ritmada. Olhando 
pintura, penso no movimento perpétuo de formas e 
de cores lançadas no espaço, com alternâncias de 
dias e de noites: brancos sobre fundo

Elogio da Cor

Somos pobres de palavras para falar das cores, 
essas portadoras de tons que só tomam vida na luz. 
Estridente ou emanante, leve ou pesada, não é a cor 
a linguagem do quadro, aquilo por meio do que este 
existe e fala a nossos olhos?

Em Iberê Camargo a cor está intimamente li
gada ao ritmo, à existência mesma do homem. 0 
que seria das cores se elas não revelassem a vida 
secreta do artista. E através delas que este nos fala e 
nos comunica seu indefinível ardor cujos laivos 
variam segundo sua emoção. “Surpreendido 
golfo de minha paixão”, diz-nos o artista, “eu me

sua

escuro, es
curos sobre fundo claro. Esta revelação imediata, 
nessa matéria mexida, às vezes como esmaltada, 
faz-me pensar na algazarra do Carnaval do Rio.

Mas Camargo está em incessante questiona
mento, em busca de um desconhecido, de um mais 
adiante. “Ignoro aonde meus passos me conduzirão 
amanhã”, escreve-nos ele. Creio que aí, em seu elã 
para o futuro, o pintor encontrou seu andamento e 
sua razão de ser.

no
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Melancolia do Moderno

Wilson Coulinho, 1985

Existe um filme de Mário Carneiro que mostra 
Iberê pintando. Nele, o cineasta exibe o momento em 
que o pintor trabalha em uma tela. Toda esta cena 
durou praticamente uma tarde. 0 filme, devido a sua 
estrutura, limitou-se a alguns minutos. Ao final, a 
tela mostrava a transfiguração do modelo. A ação do 
pintor na “arena da tela”, para usar uma expressão 
que cabia ao Expressionismo abstrato, várias vezes 
pintou o modelo, apagou-lhe infinitamente o rosto, 
pintando-lhe outros. 0 silêncio, como o de um ritual, 
reinava entre os que viam a cena: o cineasta, os técni
cos e alguns espectadores. Várias vezes ainda a tela 
conviveu com inúmeras transfigurações. Ficava na 
opacidade, manchada de tintas — uma névoa de en- 
tressonhos. E, novamente, o pintor enfrentando esta 
opacidade, movimentou-se diante da tela. Atingia-a 
com as mãos, com os dedos, com a espátula e com o 
pincel ou com seu cabo. A imagem renascia, de novo, 
como um pequeno mundo fluindo da névoa, do silên
cio, do arfar do corpo do pintor. Existia ali o nasci
mento da pintura, é verdade, mas ao fim da tarde, 
quando as máquinas que a filmavam ou a fotografa
vam estavam sem agir, paradas na sua aceitação de 
produtos da técnica, o quadro estava inconcluso, 
virado contra a parede do ateliê, imerso no seu silên
cio, mas que não era idêntico ao dos produtos da téc
nica. Na verdade — podia-se perguntar — em que 
momento, em todos aqueles momentos, aquela obra 
dera luz à pintura? Enigma e ansiedade prolongavam- 
se naqueles poucos espectadores. E o pintor que não 
gostara do quadro nos avisava ainda que ele não es
tava bom, que lhe faltavam coisas. A crua e branca 
tela vista pelo chassis, repousando na parede com a 
sua cruz de madeira, feita para reter a tela pintada, 
era uma coisa insólita. Uma coisa insólita nos dá es
tranhamento, mas o que nos exilava era o reverso 
deste chassis — a cena que não mais víamos. Mas é 
desta cena, em sua expressão geral, que vamos falar, 
colhida no seu enigma — obra ‘inacabada’ como as 
obras de De Kooning — é apenas símbolo da ansie
dade de todas as obras que se voltam para nós, para os 
nossos olhos e para a nossa percepção, obras ditas 
acabadas, cuja manifestação é companheira do apazi

guamento que acalma a ansiedade. Os gregos no seu 
período heróico chamavam de “theôria” este fascínio 
de ver, que os agrupava para contemplarem a cena 
onde atuavam os seus mitos originários.

Ver: isto não significa que somos só acolhidos 
pelas coisas que nos ‘olham’, mas que também exer
cemos sobre elas o poder de extraí-las do seu lugar. E 
o que permite falar da obra de arte. A partir disso, 
como começar o nosso dizer sobre a obra de Iberê? 
Começamos pela hipótese de que o pintor se dirige 
para a pintura como o seu objeto fundamental e de 
que a pintura o chama, não só para o deseneadea- 
mento de sua história factual, mas para a sua essên
cia. 0 pintor adere à pintura pelo que ela possui de 
verdade, pela razão sensível que a abriga. Mas o pin
tor não acolherá esta razão se não começar pelo que a 
pintura lhe oferece como algo a desejar. Digamos que 
o pintor, cada um deles, possui um objeto desejante 
que habita a razão da pintura. Antes que a obra nasça 
para o mundo dos homens, o pintor procura na pintura 
o seu objeto desejante, com o qual ele se integrará no 
simbólico da pintura, isto é, aquilo que possibilitará a 
sua manifestação como pintor. Dali partirá a necessi
dade de produzir o figurai, doação particular do pintor 
para a obra da pintura. Mas o simbólico da pintura 
não é idêntico à presença comunicável da linguagem 
verbal de suas regras diferenciais que o habilita a pos
suir— todos nós — o código que nos faz humanos. 0 
objeto da pintura — como arte — não é a passagem 
natural/cultural. Cultura, a pintura já advém ao pin
tor na sua história. Mas o pintor não começa pela his
tória, que o faria, apenas, conhecedor, amador, crí
tico ou historiador. Ele cria — ou apresenta — 
formas dessa história. Ele começa pela pintura, mas 
iniciar a pintura é encontrar em todo o simbólico da 
pintura o seu início, o seu ponto nodal, pelo qual a 
pintura abrirá, para a sua percepção, a fonte origi
nária. Para Iberê, a matéria pictórica, em seu caso, 
grossos, volumosos, ‘escultóricos’ empastamentos de 
tinta podem ser considerados, no horizonte percep- 
tivo do artista, o fundamento. Mais tarde, falaremos 
de outro fundamento: o da tela. Por ora, desejamos 
situar como um aquém, o objeto desejante como um

novas
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fundamento, como o específico com que Iberê pôde 
lançar-se em direção à Pintura, reconhecê-la 
aquilo que é para ele, o objeto pelo qual a pintura se 
realiza. Objeto desejante e razão sensível da pintura 
não são aqui duas metáforas abrigando a manifestação 
fenomênica da obra. Para uma hermenêutica da obra 
de Iberê é necessário que possamos percebê-los 
duas redes originais da comunicação estética da obra 
e que estão fundados na própria obra. Quando fala
mos de objeto desejante e situamos a matéria pictóri
ca como a sua base, desejamos com isto situar como a 
percepção iberiana pôde se objetivar na pintura, o 
que o difere — por exemplo — de um artista da pin
tura lisa, que, é lógico, trabalha também 
téria pictórica, mas sua ação na pintura não é de tor
ná-la, por si só, a exteriorização material e poética da 
matéiia pictórica. Na verdade, todo pintor exterioriza 
a matéria dando-lhe forma, sejam os campos de cor de 
Bamett Newman, sejam as transparências de um Ro- 
thko. De fato, todo pintor começa por esta adesão 
material como o escritor às palavras. Mas escolher a 
pura matéria pictórica como objeto da articulação da 
linguagem visual e construir sua poética é, em todo 
caso, não comum a todos os pintores, ao menos no 
sentido diferencial da obra final, ou mais radical
mente, no da obra como percepção originária. Pode
mos contornar a ultima objeção com o fato de que as 
obras, dependendo da ação do pintor sobre a matéria, 
tornam-se desiguais. Um maior volume de peso na 
matéria num quadro de Bamett Newman provavel
mente excluiría a sua obra da delicada retórica que a 
articula como um todo: a da aspiração ao sublime. A 
idéia de uma razão sensível — contraditória em seus 
termos forma a significação de que a obra possui 
uma racionalidade, visual e intrínseca, constituída 
pelos elementos formais e materiais da obra, acolhe
dores de um sentido, que é mais do que um puro abri
go sensorial da obra para a percepção: é 
fluência de percepção e sentido, que pode ser abor
dada por meio de uma “époche” misturada, de onde 
não é concebível certezas apodíticas. (1) A tela pin
tada, o desenho ou

obra de arte não é a matéria ou a forma, na medida 
que todas as coisas são constituídas de matéria e 
forma: uma mesa, um automóvel ou uma pintura. A 
consciência estética compreenderá que a matéria e 
forma existentes na coisa e na obra (2) apontam 
obra para um além-da-coisa. Não se trata da percep
ção sobre os objetos ou para os efeitos da natureza, no 
sentido que podemos perceber, e considerar subjeti
vamente bela, a irradiação que a luz elétrica deposita 
numa fruteira. Ou ainda quando a natureza, devido a 
seus efeitos, nos faz exaltar diante do nascimento ou 
do pôr-do-sol. Mas de onde vem o ‘artístico’ 
sensibilizações estéticas da coisa? Se a fruteira tem 
uma

em
como

na

como

nessas

‘bela forma’ dizemos que ela irradia o artístico’ a 
partir desta forma — redutível ao da obra de arte não 
útil. 0 mesmo não ocorre com frutos e com o sol. A 
bela forma da natureza não é uma criação dele. A 
sua apreensão estética, como viu Kant, se situa na 
moral, isto é, o interesse estético que os objetos da 
natureza podem despertar não tem sua finalidade 
neles mesmos. Mas na apreensão deste ‘artístico’ não 
podem ser levados em conta nem a noção de beleza 
que atribuímos à natureza, nem o puro formal como 
atributo do Belo. 0 além-da-coisa nos permite ver o 
‘artístico’ na obra de arte e a possibilidade de 
zão’ sensível que pode se manifestar. Mas o que ela 
manifesta inicialmente? Não é de imediato o puro for
mal, o figurai da obra e muito menos as temáticas que 
Iberê nos propõe. 0 figurai realizado em várias fases 
do artista pode ser tanto uma tranquila paisagem 
quanto manchas de cor. Os temas são explícitos: uma 
apreensão da natureza ou a gestualidade que se faz 
pintura por meio destes gestos. Mas antes que isto 

pintor deseja ascender à pintura simples
mente. 0 que chamamos objeto desejante do pintor é 
a maneira primordial com que ele se integra à reali
dade da pintura. 0 que significa, contudo, esta

nos familiarizou a dizer que 
existe uma realidade dos números ímpares ou das 
propriedades do triângulo. Paradoxos como o ‘con
junto dos números naturais é menor que este conjunto 
mais um’ é uma realidade. Existe uma ‘realidade bra
sileira’ e uma ‘realidade dos fatos’. A realidade é 
ainda a união de vários que se apresenta como a reali
dade do Um, diante da multiplicidade. Um bom

com a ma-

ao

uma ra-

ocorra o

realidade? A linguagemuma con-

gravuras não são capazes de regis
trar certezas, a consciência estética pode perceber 
aquilo que é redutível para a sua experiência e pode 
denominar o que é artístico na obra. De outra forma: a

mu-

1. A dificuldade de exprimir a qualidade estética da obra de arte parece ser hoje maior 
do que nunca. A teoria do gosto pode admitir um consenso sobre a qualidade de 
determinadas obras, mas com a multiplicidade de obras, a expansão do circuito de 
arte, as inúmeras instituições culturais eliminaram a posição anterior decisória de 

njunto de experts, que nos seus debates internos chegavam a um consenso. A 
crise do julgamento dos experts culminou com o ecletismo atual. A solução antinomia 
da segunda seção da crítica do julgamento de Kant permite a possibilidade do julga
mento estético, idéia do prazer que é universal na apreensão estética, mas Kant ob
serva que uma “verdadeira propedêutica para fundar o gosto está no desenvolvi

mento das Idéias morais e na cultura do sentimento moral ...isto é, no acordo da 
sensibilidade com o sentimento moral é que o gosto pode tomar-se uma forma deter
minada e invariável. A Crítica, portanto, está interligada aos interesses da Comuni
dade humana e sua preocupação básica, como viu Eric Weil, é a da intersubjetivi- 
dade. A capacidade de discutir uma obra de arte é uma hermenêutica no sentido 
mesmo que ela é inacabada como interpretação. E toda interpretação é passível de 
erro ou de complementação.

2. HEIDEGGER, Martin. A Origem da Obra de Arte. In: —. Les chemins qui mènent 
nulle pari. Paris, Gallimard, 1962.
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seu pode nos dar esta idéia de realidade da pintura, 
de modo que passamos pelo colorismo da escola fla
menga ou pelas voluptuosas formas do barroco e obje
tivamente são pinturas. Toda esta realidade — arit
mética — pode aspirar a ser a realidade da pintura, 
numa seqüência histórica ou não. Mas a realidade da 
pintura não é um somatório de obras. A sensação des
confiada e confusa de Paul Valéry no museu pode ser 
um índice de como a consciência estética não pode 
interpretar a pintura diante de tal espetáculo acu- 
mulativo. Mas se ela não é a soma, ela é atraída por 
uma multiplicidade que engendra a recepção da pin
tura: a luz que aparece num ambiente burguês de 
Vermeer; a luminosidade alegre que se espelha nos 
lagos com ninféias de Monet; o equilíbrio do cinza e 
do negro que compõe a cena do toureiro morto de Ma- 
net; a organização dos planos de cor de Mondrian ou 
os contorcidos pingos e linhas de tinta que se esten
dem por toda uma tela de Pollock. De onde vem esta 
incansável objetividade? De onde vem todo o fluxo 
desta realidade? Antes mesmo que uma pragmática 
nos ensine que se trata de signos e antes mesmo que 
possamos formalizar a densidade acalentadora desta 
luz, da tranqiiila luminosidade de um lago com nin
féias, da presença da morte em sua indiferença, da 
plasticidade límpida destes planos de cor pura ou da 
apreensão destas intricadas linhas de cor ao acaso, 
uma indicação nos oferece a maneira deste acolhi
mento: existe uma matéria que nos acolhe, que não é 
a matéria em sentido estrito. A matéria é feita de 
tinta, mas não é a mesma que um operário deitou na 
parede, nem os restos deixados pelo pintor em sua 
paleta. Esta matéria que ainda não se exibe figural- 
mente é, ao mesmo tempo, uma matéria expressiva, 
que constitui a realidade significativa da pintura. 0 
pintor sabe disto. Quando ele fala, por exemplo, da 
luz que ‘nasce’ por trás das paisagens de Canaletto, 
trata-se de uma matéria expressiva que lhe autoriza 
esta percepção cuidada, que não é vinda pelo assunto 
imposto pela expressão figurai. E de encontro a esta 
realidade da pintura o pintor vê o que deseja na Pin
tura. No caso, não se trata do sujeito — este ser capaz 
de pintar com a sua individualidade própria, carisma 
pessoal e subjetividade específica. 0 objeto que ele 
deseja é do domínio da pintura. Este domínio alheia- 
se do pintor enquanto domínio do rnétier, algo que ele 
incorpora no aprendizado, ou seja, numa técnica. 
Este desejo advém como desejo do domínio da pintura 
por meio da matéria expressiva. A Pintura acolherá 
este elemento primordial como a adesão à sua reali
dade específica. Neste momento, o pintor nasce para 
a pintura. Ele, para a tragédia ou não de sua vida pes
soal e finita, está ao seu abrigo. Nesta resolução, ele

ainda não é socorrido pelo mundo dos fatos, das telas 
e da história, mas a Pintura que o socorre o inicia nes
ses mundos. Ele pode desconhecer a historicidade da 
pintura, seus momentos mais férteis e ousados ou os 
seus momentos de ruptura, mas existe um nó, um en
trelaço primordial entre o pintor e a pintura. Se, neste 
momento, o pintor nasce como engendramento da 
pintura, o pintor engendrará a Pintura. E neste mo
mento que podemos encontrar a fonte, o original (Hei- 
degger) que inicia o gesto que fundará a obra parti
cular do artista.

Onde perceber a atitude fundadora na obra de 
lberê? Ele pintou, nos anos 40, tranqüilas e belas pai
sagens, pequenos rios que parecem escorrer lenta
mente; céus azuis fragmentados por pinceladas curtas 
que esboçam nuvens; o casario se aloja quase que si
metricamente, ladeando o rio, que na ponta esquerda 
da tela formará um ângulo agudo. A simetria do ca
sario e o ângulo feito pela curva do rio apresentam-nos 
uma atmosfera de calma. Há uma lassitude temporal 
nesta arte pós-impressionista — uma arte do detalhe 
pacífico, do esmero ao Belo, de paleta clara e ra
diante. O Efelo é um acolhimento da natureza. Tem
pos depois, morando no Rio, em Santa Tereza, lberê 
festeja os pequenos cantos: as ruelas, os sobrados. 
Um artista menor como Utrillo o estimula para estas 
sóbrias crônicas urbanas, cujo interesse está na fixi- 
dez do tempo, numa espécie de memória evocativa e 
numa poética naturalística.
Mas em toda a travessia de lberê — em um quadro ou 
em outro — vai aparecer a necessidade do artista de 
fazer com que a matéria pictórica se concentre, se 
avolume, evoque na tela a sua densidade, a sua cor- 
porificação, a maleabilidade untuosa da matéria. Ela 
está lá — imposta ainda aos tatos pelo artista — como 
algo desejante e é por ela que surgirá a pintura de 
lberê como algo particular, como um estilo, uma 
marca, um subjetividade. Fato importante que inclui
rá na sua vida pessoal de artista uma constante luta 
pela melhoria da qualidade do material artístico. Esta 
luta política que abrange toda a vida do artista, e que 
pode tocar inúmeros outros artistas, localiza-se pri
meiro no fato de lberê ascender à Pintura, de tê-la 
como domínio. A matéria pictórica é a forma que no 
horizonte perceptivo de lberê aparecerá o primordial 
da Pintura. E fato: ela está lá e nos anos 40, quando a 
pintura de lberê ainda não se impregna de uma total 
modernidade. Não foi — se por acaso viu — os artis
tas do grupo Cobra, especial mente Karel Appel, ma
nifestarem-se numa pintura selvagem da ação, de 
imensa eclosão na tela da tinta e blocos de tinta, ener
gia e corpo, que o desejo de lberê pôde encontrar fi
nalmente o seu caminho ou que pudesse encontrar no
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Abstracionismo lírico uma passagem, propícia a sua 
linguagem, para erguer na tela toda uma épica — 
a sua fúria — em louvor de uma poética física da 
téria pictórica. Os seus temas, da sua primeira fase, 
ainda são os da beleza externa ou os da nostalgia de 
cantos urbanos. Em 1942, Iberê pintou um pequeno 
quadro, Dentro do mato (prancha n.° 1). É uma tur
bulenta representação da paisagem e também a tur
bulência da matéria em luta para captar o que é vio
lento na natureza. E um pequeno quadro onde se pode 
unir uma combinatória de estilos. Pensa-se em Cé- 
zanne, em Van Gogh ou mesmo nos paisagistas bra
sileiros do século passado. Mas o centro do quadro é 
um turbilhão: o tronco das árvores, seus galhos e fo
lhas, à direita e à esquerda, compõem um movimento 
circular: mas nada de natural — uma ventania —

dade corpórea. Retoricamente — como modo expres
sivo e de significação — ela é uma épica espacial. 
Mas se até agora fazíamos abstração da presença sub
jetiva do pintor, na medida em que a realidade da pin
tura o apelava, um movimento simultâneo virá preen
cher a espacialidade original do Pintor: a ação do ar
tista diante da Pintura.

com
ma-

II

Uma contestação: existirá uma ação do artista 
num tempo próprio? Ou seja: em que momento o pin
tor é acolhido pelo tempo do que se chama pintura? A 
ação exige uma temporaneidade, mas quando o pintor 
se apropria desse tempo? A primeira resolução contra 
esta contestação é de que o pintor tem sua ação na 
temporalidade do fazer da pintura. É uma resolução 
frágil: os tempos deste fazer são variáveis, dispersos. 
No caso de Iberê, há até o fato de que ele destrói inú
meras pinturas, de modo que aquele tempo não é nem 
disperso, nem incompleto, é um tempo sem latitudes. 
Esta contestação ainda tem o mérito de acrescentar a 
este tempo desmesurado uma economia temporal po
sitiva: sem este tempo de destruição das obras, não 
existiría a obra final, que pode ser feita sobre as dis
persões da destruição das telas. A destruição — que é 
uma ação — é, no mínimo, uma experiência do tempo 
tão importante quanto aquela que completa a obra. 
Máquina produtiva, o pintor tem todo o tempo, onde 
age, para realizar a pintura: seu Deus seria um Cronos 
operário. De fato, o pintor aparece nesta forma 
algo mágico e totalmente ocupado. Na verdade, 
se chama tempo do pintor pode ser também o de mui
tas pessoas: o dos que sonham, vão às farmácias ou 
dos que compram suas tintas — atitude também de 

amador da pintura. Mas, se o tempo do pintor 
pode ser tão vasto e tão abrangente quanto o de qual
quer pessoa, é preciso para a nossa compreensão que 
se reduza este tempo à essência do tempo do pintor. É 
verdade que o inconsciente pode decidir que não há 
este tempo e mesmo ele pode ser o que decide alguém 
a ser pintor — bom ou mau. 0 inconsciente não pode 
por si mesmo qualificar a qualidade do desejo. E de 
qualquer forma, o inconsciente do pintor é obrigado a 
pintar! A nova retórica do desejo fala em pulsão, li- 
bido e até máquinas desejantes etc. mas falam a partir 
da obra. A obra, embora o pintor vá à farmácia ou à 
casa do pintor, tem o seu tempo, mesmo que ele tenha 
uma apreensão sensível das embalagens de remédios, 
das linhas das ruas, da velocidade dos ônibus, não é 
este o momento em que pinta. Nós podemos imaginar 
como um contra-exemplo absurdo uma personalidade

açoita este movimento das árvores. 0 ritmo das pin
celadas, seu movimento ansioso tomam este centro
uma pasta verde, onde as árvores são somente identi
ficadas por pinceladas mais acentuadas 
matiz de verde mais escuro. A tela define-se em três 
planos: há o caminho, amarelado, o mato e o fundo 
feito por meio de uma cor esbranquiçada, mas que se 
encontra totalmente ocupada pela densidade do mato. 
Este fragmento da natureza é

ou por um

um drama; seu tropo é o 
da metáfora das forças não-controláveis da natureza 
— metáfora dramática por excelência dos românti
cos, que apresentaram a turbulência marítima 
um dos ideais deste fascínio. Visto, in loco, o peque
no quadro revela outro elemento: estas árvores que se 
retorcem, este mato figurai é volumoso. A matéria 
grossa que o impregna deseja soltar da tela, solicita 
que a natureza desapareça aos golpes escultórios de 
tinta. Este pequeno quadro — como muitos outros 
deste período — encarna a entrada do pintor na Pin
tura. 0 drama romântico da tela — o seu assunto —

como

como
o que

sofre a carga da pintura. A percepção de Iberê interio
riza o epos que lhe autoriza participar da Pintura. A 
sua obra começa a ser uma épica espacial da matéria. 
E a fonte iberiana. 0 espaço básico da pintura apare
cerá na construção e fusão da matéria — elemento 
que faz aparecer a obra, mesmo em telas como o Jogo, 
de 1967 (prancha n.° 17) ou Forma rompida, de 
1964, quando qualquer sugestão de um assunto ex
plícito é eliminada. E a espacialidade constituída 
pela matéria — mais solta num quadro, mais tensa 
em um outro — que possibilitará a pintura iberiana.

Consideramos que é integrando-se à matéria ex
pressiva e tornando-a uma metáfora espacial que 
Iberê origina a sua pintura. Esta matéria expressiva é 
a evocação inicial do pintor. Ela é — antes de qual
quer tema ou de uma ação subjetiva do pintor — ex
pressiva na sua maleabilidade untuosa e na sua densi-

um
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que sentindo todos esses tipos de apreensões sensí
veis fosse apenas um pintor imaginário, que fosse 
‘pintor em sensação’, mas nós nunca saberiamos o 
que realmente pintou, de maneira que esta personali
dade ocupada todo o tempo com a pintura não poderia 
jamais nos mostrar como ela é. Há um tempo em que o 
pintor é acolhido pela pintura e, portanto, age em re
lação a ela. E o tempo da obra que é variável. A des
truição que Iberê faz das obras pode ajudar; se este 
tempo é necessário, não o é o tempo da obra. Nenhum 
paradoxo. A obra brota da aceitação ao pintor com a 
pintura. Por outro lado, onde é o começo deste 
tempo? Na atual história da pintura e no caso de Iberê 
é a tela. Mas não é a tela para qualquer pintor? E 
dade. Mas para nós trata-se de interpretar a obra no 
sentido que nós dá o tempo iberiano. 0 que significa a 
obra na tela? Em certo sentido, a obra já está na tela 
quando a vemos em exibição, mas não é mais a tela e 
nem mesmo o tempo do pintor que está sendo exposto. 
E nem a tela neste caso também é uma coisa. Quando 
o pintor adianta-se para ela, um universo em turbi
lhão já lhe aparece. Este pode ser um território da his
tória da arte, de modo que o pintor pode pensar por 
suas figuras esquematizadas. A tela entranha estas fi
guras e resiste. 0 pintor apaga as imagens, recomeça. 
Por vezes, quando existe um modelo (uma sessão para 
Iberê pintar um retrato pode durar cinco horas), a sua 
transferência para a tela nunca é um símile. Dessime- 
tria com a semelhança, a obra opera na tela uma uni
dade transformadora que só pertence a ela. A tela é, 
antes de tudo, um fundamento e retoricamente 
abismo. A tela começa a ser abismai, algo que é ne
cessário ultrapassar. Um abismo significa algo sem 
fundo, assombroso, o extremo, mas também abertura, 
sulco natural. Um fundamento que é uma abertura, 
um sulco natural: é a tela iberiana. 0 seu estatuto é o 
de ser um abismo. A esta metáfora geográfica junta- 
se outra, que a integra na ação: a épica especial da 
matéria. E por aí que começa a dramaticidade da obra 
iberiana. Mas a noção puramente geográfica desa
parece quando diriamos que ‘alguém está à beira do 
abismo’, isto é, alguém corre algum perigo. A tela 
iberiana é contaminada por esta metáfora: como 
abismo ela é uma inflnitude.: atrai o pintor para 
tigem de uma prolongada ferida. E, como imagem re
tórica, é aberta como uma ferida. A existência do tra
balho de Iberê começa a vir à luz. Se no quadro de 
1942 a matéria untuosa expele sua carga na convul
são de uma paisagem, outros trabalhos do artista cor- 
porificam aquilo que não pode ser mais variável. A 
ação do pintor apreende a tela como abismo: o drama 
intenso que a obra faz nascer. Seja as figuras dos car- 
retéis boiando na massa pictórica, seja a mão erguida

(Hora X — prancha n.° 38) num brusco empasta- 
mento enevoado — figura humana fragmentada que 
brota da noite. A tela é o abismo que o artista tenta 
aplacar. Seu tempo é o percurso desta completude. 
Para Iberê este abismo é trágico. Seu mito — que é o 
do pintor em geral — é o de Sísifo. 0 artista escreveu: 
“Picasso refere-se à estranha profissão, ao estranho 
destino do pintor, impulsionado a estender cores so
bre uma tela. Penso em Sísifo, obrigado a rolar 
pedra sem pausa e sem repouso. A ele assemelha-se o 
pintor, que dia e noite é obrigado a pintar, sem tré
gua, durante a vida toda, sem esmorecer. Mas o que 
seria do Sísifo, se não fosse mais obrigado pelos infer
nos a rolar a sua pedra, e do pintor que não sentisse 
mais a compulsão de pintar, de pintar sem trégua? 
Seriam ambas criaturas sem destino, dentro deles ca- 
var-se-ia um imenso vazio. Bendigo, pois, o destino 
de um e de outro. Que este se cumpra até os seus últi
mos dias, que Sísifo seja Sísifo, que o pintor seja pin
tor.” Sísifo é o herói fatigado do Mesmo. Sua tragédia 
é recompor, todos os dias, a mesma continuidade cir
cular. Seu tempo é o do círculo onde tudo advém. A 
continuidade sem fim diante da tela é o tempo da obra 
de Iberê, embora um tempo calculado possa nos for
necer a duração da pintura de retrato: cinco horas. 
Este tempo é uma parcela de um contínuo trágico. 
Diante do abismo da tela, cujo tempo é continuidade 
circular de Sísifo, o pintor próximo do perigo dança. 
Incorporada na máscara trágica do mito, a arte de 
Iberê é a dança diante da infinidade, diante do tempo 
contínuo e trágico da obra. 0 seu corpo, as tintas, 
palavrões, gritos, os pincéis, tudo age em relação ao 
fascínio desta infinidade ferida: a tela. 0 êxtase da 
obra está em seu mundo interior, mas a tela o atrai, 
sem cessar, para a exterioridade. Se primeiro o origi
nário da pintura — onde o pintor se reconhecia como 
aderente à realidade da pintura — nascia, agora se 
trata do nascimento inquietante da obra. E mais: a in
terrogação que nos interpelava, de início, sobre o 
tempo e a ação do pintor parece desfeita. Ainda: obra 
e o mundo que são absorvidos nesta ação são inacaba
dos. Diante do mundo da aparência, a obra retoma à 
pintura, ao Mesmo diferenciado. Sem dúvida, Iberê 
foi durante um tempo pintor de cavalete no sentido 
tradicional — mas a extensão da obra fê-lo 
abismo da tela. A obra o conduziu até lá. 0 trágico 

" deste abismo o movimentou para a dança. A labuta 
incessante de Sísifo acrescenta-se a alegria do deus 
dançarino — Dionísio — que o guarnece do abismo. 
E o deus de transfiguração que a dança impõe para o 
nascimento de suas imagens. 0 espaço e o tempo do 
artista e que estão na obra não são, como pode pare
cer, momentos separados. São momentos unos, que

uma

ver-

um

a ver-
ver o
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fazem surgir o estilo do pintor. A obra, nesta síntese, 
adquire sua singularidade.

diferenciações. 0 estilo dramático iberiano contém 
já a sua particularidade: exprime-se pela matéria 
pictórica e pela ação do artista, fusão do corpo 
a tela. Pode-se dizer que isto não é todo o estilo de 
Iberê. Nós sabemos que o artista fez nus, esboços, 
desenho, paisagens utrillianas, mas isto não identi
fica a essência do estilo iberiano. Nós podemos, 
contudo, dispor diante de nós obras de várias épo
cas do artista e começar a interrogá-las. No quadro 
Dentro do mato, de 1942; uma paisagem de 
sião, de 1969, feita numa época em que dava 
num presídio, uma obra de 1964 — Forma rompida 
— , uma obra de 1972, Desdobramento II (prancha 
n.° 21), Jogo (prancha n.° 17), uma obra de 1967 e 
Grito, de 1984. Todas estas obras

com

III

Diante das telas de Iberê, principalmente as 
feitas a partir de 1958, o espectador é obrigado, de 
início, a reconhecer que elas evocam tensão ou que 
são fortemente dramáticas. Em

oca-
cursos

suma: que sao ima
gens fortes e que não nos interpelam à maneira do 
colorismo de Volpi, nem a do equilíbricr da fase 
construtiva de Milton Dacosta, nem que aspiram à 
curiosidade intelectual ou ao prazer ótico quando ve
mos algumas peças de Willis de Castro. Não pode
mos dizer diante de tais telas que são dramáticas. 
Há um limite de linguagem: tais obras recusam esta 
enunciação. Ao contrário, inúmeras xilos de 
Goeldi, um quadro de Pollock, algumas gravuras de 
Goya ou algumas pinturas de Picasso aceitam esta 
enunciação. E evidente que esta recusa ou aceita
ção não pertencem aos interesses subjetivos do es
pectador. Para o imediato da consciência estética é 
uma adesão livre à univocidade da imagem. Con
tudo, isto não é o estilo particular, mas a adesão 
imediata à forma-imagem, tanto que a expressão 
pode vaguear pelas obras de Goya, Pollock ou a de 
Iberê. Mas a presença da forma-imagem nos oferece 
de imediato uma indicação que nos possibilita 
operar uma diferença. Esta indicação de maneira 
alguma é arbitrária: ela indica por suas linhas, 
cores, formas, na maneira em que estão dispostas 
na tela e num sentido imediato, a presença não-dú- 
bia da significação expressiva da obra; acolhemos a 
unidade representacional da obra, a sua objetivi
dade formal, o seu sentido semântico, e a sua retórica 
expressiva. A obra não é mais pura indicação, mas 
signo. A indicação do estilo é uma apreensão que, 
como vimos, possui um significado primeiro: é uma 
expressão preenchida. (3) Pela expressão imediata 
nós construímos, por meio de um recorte perceptivo, 
uma adesão à linguagem e que se mostra passível de

são singular
mente diferentes, mas os traços nervosos definindo
uma passagem do seu desenho de ocasião, uma 
paleta mais lírica do Jogo, a coesão rítmica da pasta 
pictórica na Forma rompida, a densidade de Desdo
bramento //, o desespero de Grito, a turbulência 
nervosa da paisagem Dentro do mato indicam, nes
ses exemplos todos, a eclosão imediata do estilo de 
Iberê: o da força que emana destas obras, que é 
dada pela apreensão da imagem. A força é a coesão 
do estilo de Iberê. A matéria iberiana descarrega 
sua força, guiada pela peculiaridade de um corpo e 
de uma biografia que apresenta sua obra como ex
periência da existência. Estas imagens, portanto, 
combinam-se com o tempo de uma biografia — 
tempo espaçado e sem unidade: apreensão daquilo 
que o ilumina como pintor que narra o seu destino. 
A obra de Iberê torna-se uma poética do destino. 0 
estilo tem seus tempos definidos: paisagens, na
turezas-mortas com garrafas e carretéis, depois os 
seus carretéis isolados, manchas abstratas de cor e 
depois com o drama de sua vida, um processo que 
deu a luz as suas figuras dramáticas, melancólicas, 
abismais e dolorosas. Iberê transforma-se, por as
sim dizer, no nosso maior pintor existencial. Mas os 
dados do destino não significariam muito se a per
cepção do artista não se integrasse na ordem da pin
tura, se já não tocasse a sua ordenação, onde pin
tura e Mundo, percepção e Mundo se integram. As
sim, não é só mais força que aparece na sua obra, 
mas a sua disjunção. Cada obra possui a especifici
dade formal, cada uma delas — ou um conjunto 
delas — constitui fases, histórias próprias, elemen
tos típicos. A gestualidade dentro do imenso painel 
para a Organização Mundial de Saúde, de 1961, 
(prancha n.° 16) é, por exemplo, um embate do 
corpo, do confronto do gesto com a monumentali- 
dade da escala: é uma obra que está consagrada a 
um momento histórico da arte, o do informalismo: a

Evilemos aqui a controvérsia entre índice e signo na pintura. Logic amente a man
cha de cor não é um
mancha de cor numa pintura é uma indicação expressiva. Na primeira parte,
Iramos queé pela matéria expressiva que um pintor como Iberê inicia o seu diálogo 
com a pintura. Usamos expressão — cujo sentido é mais correto do que representação 
devido, nas ideologias da arte, a sua utilização como Mímesis, que vingou nas estéti
cas até o século XVIII. mas que foi utilizada ainda em nosso tempo como combate à 
pintura que ‘copiava’ a natureza. A expressão pode ser tanto a do tipo P| q. abraca- 
dabra ou ‘Brasília é a capital do Brasil', ou seja, podem ou não tersentido. A expres
são para um autor como I lusserl pode ainda ser preenchida ou não de significação.

signo, devido à impossibilidade de dupla articulação. Mas a
mos-
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pura força é ali um emblema plano (4) e a escala 
aparece como metáfora da devoração da força. 
Como sabemos, o informalismo não podería comu
nicar todo o desejo expressivo de Iberê. Mas a força 
e a devoração como metáfora são apreensões trans
formadoras da percepção de Iberê. A dança e o ri
tual de devoração são mitos silvestres. Procuram 
dominar os ritmos temporais da natureza: os da pri
mavera, sobretudo. São ritos de integração e de do
mínio diante da irrupção temporal. Iberê integrará a 
ordenação e o domínio do tempo, com o humano ter
ror da consciência do tempo, fazendo com que sua 
obra rastreie iluminações da infância. Nas 
turezas-mortas aparecem carretéis — brinquedo de 
sua infância pobre. A paleta de Iberê é escura, luto 
e melancolia, pelo brinquedo infantil. E 
sário, como pintor, devorar a imagem oscilante, 
perdida — à imagem de um ritmo do tempo: os car
retéis, a paixão do jogo, a infância como brinquedo. 
Iberê retira os objetos que os circundavam. Faz vir à 
luz a iluminação dos seus carretéis — o tempo 
adulto transfigurando a imagem infantil. Ele os des
dobra, compõe séries, os multiplica e encontra a 
sua paleta melancólica: esta tonalidade violácea ou 
escura, que lhe deu a marca de um estilo pessoal. 
Mas, neste ponto, a arte de Iberê é do domínio da 
maestria. 0 estilo de Iberê é agora o da pessoali- 
dade que domina a obra. “Eu sou um jogador”, dis
se. 0 jogo torna-se a organização mais explícita do 
seu estilo. Jogar com a tinta, com o corpo, com a 
vida — carretéis e dados, desdobramentos que na 
sua atual fase atingirão a multiplicidade das facetas 
dos rostos, os ziguezagues que multiplicam rostos 
(■Espelho negro, prancha n.° 29) ou em Mulher de 
chapéu preto {Homenagem a Maria Leontina, pran
cha n.° 34). Iberê, nesta altura, fará a obra mais trá
gica e mais ‘negra’ de toda a pintura brasileira. 
Existe um quadro [Face, prancha n.° 40) que é a co
municação trágica de uma absorção existencial. So
bre três camadas de tinta diferenciadas, cinza, es
branquiçada e azul e depois negra, Iberê pintou, 
num traço rápido de tinta, dois carretéis e na tercei
ra desenha o seu retrato. Os olhos do pintor são tra
ços que eliminam o olhar que parecia disposto a vei
os dois carretéis. No entanto, estes olhos estão fe
chados. E a imagem mais solitária que um artista 
brasileiro fez de si mesmo (Face). Como inúmeras 
obras desta fase, há a presença do pintor, das 
(Hora X, prancha n.u 38), da atividade (Homem, 
prancha n.° 37). A poética iberiana do destino 
contra a aventura com o mundo do pintor. Embora a 
infância o devolva para as suas cintilações percepti- 
vas, cujo desenho (prancha n.° 24) são transfigura

ções de um filho de operário com o seu trem, o trilho 
e a presença de personagens de sua infância, e 
mesmo que tenha posto em desenhos e telas os seus 
dados, os carretéis, âncoras e setas ou ainda seja 
capaz de um lirismo melancólico na tela La madre y 
sus hijas (prancha n.° 33), cujo espanholismo pare
ce evidente, a pintura de Iberê pode ainda, na sua 
atual fase, desprender-se para a fascinação do 
mundo ambiente do pintor. Este mundo, mais atual 
do que o da infância, começa a olhá-lo, mundo da 
cintilação histórica — o ateliê, a pintura, a atitude 
de pintor etc. — de pintura. Não é só apenas a ló
gica do seu estilo, com a sua força, o entranhamento 
da matéria, as cores — a escolha de uma melancóli
ca paleta —, a violência brusca dos seus gestos, a 
ferida constante na tela, a dança do pintor dançari
no, entre Sísifo e Dionísio, embriagado pelo êxtase 
da dança para preencher a lacuna abismai da tela, 
não é só mais esta paleta violeta, a pasta da matéria 
acrescida, destruída, modificada, posta e reposta, 
não é só mais isto — ou tudo isto —

suas na-

neces-

mas agora o
vertiginoso encontro com o mundo do pintor. Ainda: 
o pintor também deseja fazer a sua aparição no seu 
mundo para estabilizá-lo em um mundo que é por 
ele considerado trágico. Iberê pinta auto-retratos, 
os mais dolorosos da pintura brasileira. Agora, 
junto dos seus elementos abstraizantes, dos seus 
carretéis nadando na massa de tinta ou de suas anti
gas paisagens, Iberê poderá acrescentar no destino 
de sua obra a sua presença representacional. Das 
manchas de cor — gesto que atualiza o gesto da pin
tura, passando pela figuração dos seus carretéis, de 
suas naturezas-mortas e paisagens, Iberê acres
centa a inquietação de sua própria imagem. Carrei
ra e estilo marginais na pintura brasileira, sua arte 
veio encontrar um tempo desencantado, onde no 
moderno e suas ideologias restam coisas do pas
sado. Num auto-retrato de 84 (capa), Iberê resume 
todo o seu percurso. As massas pictóricas na sua es- 
pacialidade figurai se misturam organicamente e o 
artista nasce ali — os olhos ainda em busca naquele 
naufrágio de tintas — em busca ainda de uma cin
tilação de um mundo que perdeu todo o seu sentido. 
E um auto-retrato melancólico. A dramática retóri
ca visual do artista — uma obra impensada no hori
zonte da arte brasileira — surge com a sua signifi
cação de ser uma melancolia moderna. Os olhos

maos

en-
4. Queremos lembrar que em grego a palavra emblema signific a ornalo em relevo. A 
peça para a Unesco não deixa de possuir uma significação decorativa como a maioria 
dos murais. Para uma revalorização filosófica do decorativo na arte verGADAMER. 
Hans-Georg. Verilé et méthode — les grandes lignes d'une herméneutiquephilosophi- 
que. Paris, Seuil, 1973.
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neste auto-retrato ainda buscam, embora o desejo 
do artista tenha encontrado o seu objeto: cie lhe es
capa. A melancolia é o romantismo dos modernos. 
Iberê íoi o único pintor— e talvez o nosso único 
artista — a deixar-nos diante desta romântica 
melancolia. Seria então isto que no seu ateliê, 
quando as máquinas pararam e quando a técnica re
pousava no seu silêncio inútil, objeto entre as coi
sas, o que aquela tela jamais terminada, mostrando 
a nudez branca do seu reverso, nos queria inter
pelar? Dizendo-nos que sempre começamos pelos 
caminhos onde já, de início, nós nos perdemos? E

não é isto — como na expressão do artista — um 
jogo, cujas regras evaporaram? Voltamos de novo a 
este auto-retrato: a tensão do olhar ainda perdura, 
fascinado por uma incurável sensação: a do mundo 
considerado como perda. A melancolia, na obra de 
Iberê, tomou a forma de uma significação poética e 
íilosólica. Para a arte brasileira, o poder desta obra 
é o de uma inquietação estranha.

Poucos artistas brasileiros foram capazes de ir 
tão longe ao introduzir no moderno o incomunicável 
do seu percurso.
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Textos de Época
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1 — Galpão, 1941
desenho a crayon, 23 X 27cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



2 — Sem título, c. 1941
desenho a crayon, 15 X 13cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS
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3 — Sem título, c. 1942 
sangüínea, 18 X 14cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



4 — Estrutura de carreteis, 1960 
Água-tinta, 30 X 40cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS





5 — Desenho, s.d.
sangiiínea, 30 X 15cm
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



6 — Desenho, c. 1943 
carvão, 66 X 39cm
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



7 — Mesa com espelho, s.d.
maneira-negra, 17,5 X 12,5cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



8 — Mesa com frutas, 1948
bico-de-pena, 22,5 X 14,5cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS
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9 — Gasômetro, 1942
desenho a crayon, 22 X 30cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS
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10 — Caramujo, 1959
ponta-seca e maneira-negra, 30 X 50cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



11 — Sem título, 1966
água-tinta, 9 X 26cm
Coleção Maria Camargo, Poito Alegre, RS
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12 — Carreteis, 1959
água-tinta, 24,5 X 39cm
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



13 — Carreteis com frutos, 1959
processo pictórico, 41 X 29cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS
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14 Estudo para rnesa com carreteis, 1959 
bico-de-pena, 17 X 7cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



15 — Carretei, 1960
água-forte e água-tinta, 42 X 28cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



16 — Sem título, 1962
água-tinta, 29 X 50cm
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



mm

17 — Sem título, 1962
água-tinta a pincel, 49,5 X 62cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



18 — Sem título, 1968
água-forte e água-tinta, 30 X 42cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS





19 — Sem título, 1967
água-tinta, 12,5 X 28em
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



20 — Sem título, 1968
água-forte e água-tinta, 30 X 42cm 
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



21 — Noiva, 1969
nanquim, 31 X 22cm
Coleção Maria Camargo, Porto Alegre, RS



Santa Rosa tecer a um pintor do que o desprezo pelo desenho e pela forma 
em geral. Hoje, Iberê Camargo inspira-se mais diretamente na 
natureza — o que receiam fazer aqueles que só pretendem pintar. 
Reproduz corajosamente o que vê, casas, muros, postes e outras 
coisas. Experimentou ser mais fácil dar a impressão de novi
dade inventando que se submetendo à realidade. Representá-la 
é mais honesto e mais difícil. Era o suficiente para tentar Iberê 
Camargo. 0 que nele mais conforta, porém, são as possibilida
des do seu jovem talento. A sua obra atual já revela a perfeita 
agilidade da mão, as exigências do olhar, rápido e penetrante, e 
demais qualidades intimamente ligadas com um temperamento 
em plena evolução e que não se satisfaz com o que pinta, um 
temperamento que pede cada vez mais a linha e a cor. São quali
dades raras que, por isso mesmo, reclamam um longo aprendi
zado, não apenas limitado a exercícios de virtuosidade. 0 pintor 
que como Iberê Camargo não pinta só para se distrair, mas para 
exprimir o seu próprio sentimento da vida ao pintar, cumpre um 
ato de um tempo inevitável e difícil. 0 irresistível prazer de tra
çar linhas e distribuir cores não dura, rapidamente seguido pela 
necessidade de conferir-lhes um sentido, aqui inseparável de 
um estado interior sensível a ordens cada vez mais tirânicas. 
Iberê Camargo pinta como a abelha produz mel, obedecendo ao 
destino, mas também para saber melhor o que faz quando pinta. 
Costuma operar por grupos de quadros inspirados em assuntos e 
em atmosferas parecidas, como por exemplo, em paisagens ur
banas, em que todas as ruas estão desertas, ou em naturezas- 
mortas em que frutas e objetos estão dispostos de um modo que 
gera em nós um sentimento de solidão — talvez o do próprio 
pintor, mesmo quando passeia na Avenida.

Certos pintores vêem a realidade para pintar, Iberê Ca
margo a pinta para a ver melhor. Pressente que ela há de lhe 
revelar segredos e que, refletida por ele, adquirirá uma função 
decisivamente elucidativa. E de uma espécie de revelação — e 
de uma revelação vital — que se trata. Ele pinta e desenha 
como se defendesse a própria existência. Para ele, aí está o pro
blema que é formal e empenha todo o ser. Do traçado da linha 
pode se desprender o sentido mais profundo da obra. A vida se 
expressa por uma linha. A emoção provoca o meio de expressão. 
Entre forma e fundo não há dissociação. Só justifica o trabalho 
artístico a necessidade de realizá-lo de um modo que se opõe a 
tudo quanto seja gratuito. Assim precisa o contorno acidiosa- 
mente fluente de certos desenhos uma imagem deixada em nó 
pelo próprio pintor, bem como se ajusta com a sobriedade dos 
gestos o senso, apesar da diversidade, da medida nas cores. 
Todo artista verdadeiro acaba por ser um pouco o resultado da
quilo que criou, através do qual ele descobre a si mesmo.

E como se olhasse para um espelho, o qual, é verdade, 
pode refletir influências. São elas ainda visíveis em nosso pin
tor. Tendo este, porém, a idade que tem, a observação não im
plica reserva alguma. E se Portinari deixou nele vestígios atra
entes substituídos por outros, do nostálgico Utrillo ou do grande 
Cézanne — para não falar em Picasso —, e se esses vestígios 
estão perceptíveis, nos quadros cariocas, na escrupulosa corre
ção das nuanças herdada de Utrillo ou, em naturezas-mortas, na 
quase obstinação construtiva de Cézanne bem como na maneira 
de utilizar a cor em pinceladas oblíquas; se, digo, Iberê Ca
margo sofre e ainda há de sofrer influências, não merece por isso 
a mínima dúvida a sua futura e em parte já presente originali
dade. Tem ele algo a dizer e, justamente por isso, não o pode 
dizer com facilidade. Em pintura, ter algo a dizer é também pos
suir os meios de dizê-lo. Adquirir esses meios nunca consistiu 
em não dever nada a ninguém mas sempre pelo contrário, em ter

Iberê Camargo não pesquisa apenas intelectualmente. As 
proposições que os livros apresentam são experimentadas cons
cientemente, são particularmente esmiuçadas, levadas ao má
ximo em centenas de telas que enchem o seu ateliê.

E nessa produção que representa um esforço formidável o 
seu autor tem apenas um intento: o de atingir a verdade plástica. 
Nem uma palavra de sentimental preferência por este ou aquele 
trabalho, nem o menor toque de vaidade.

Entre tantos que apressadamente se afoitam a expor — 
tarefa de realizados — Iberê Camargo, que já possui um acervo 
valioso de obras completas, vem contribuindo modestamente, 
em mostras coletivas.

0 sucesso de suas contribuições, porém, tem sido cons
tante. Tem sido louvada e apreciada a qualidade das suas obras, 
a entonação, a conquista do espaço, a matéria.

Desde as primeiras telas apresentadas, nota-se através de 
certas convenções ainda não depuradas a constante que iria de
senvolver-se e enriquecer o nosso parco patrimônio plástico.

Foi com o maior prazer artístico que, há poucos dias, pude 
contemplar as últimas telas desse artista incansável. Da figura e 
da natureza-morta, todas trabalhadas dentro do rigor técnico, e 
uma ordem de pesquisa das mais fortes, passou Iberê Camargo à 
paisagem.

Seguindo a indicação de Delacroix, Iberê consulta sempre 
o rico dicionário que é a Natureza.

Essas paisagens urbanas são de uma qualidade e de um 
senso plástico admiráveis. Composição, cor e matéria se unem 
numa esplendorosa harmonia de expressão sensível.

A seqüência dessas paisagens mostra uma evolução pon
derável nesse artista inquieto.

A simplificação de meios se acentua de quadro a quadro, 
e as duas últimas são pintadas num laisser-aller, cujo encanto 
está na ausência das dificuldades que aparentam. São como fei
tas de uma vez, livres, frescas, soltas e luminosas.

Essa pintura que cada vez mais se afirma tem, no entanto, 
uma base de desenho sempre presente. Os milhares de excelen
tes estudos empilhados no ateliê condensam uma experiência 
quotidiana sempre renovada.

As suas pontas-secas e águas-fortes indicam o seu conhe
cimento sensível da forma e da linha.

Estamos diante de um legítimo artista. A carreira de Iberê 
Camargo está traçada.

Com a sua forte consciência de artista, a sua incansável 
curiosidade, o seu espírito alerta às invenções e técnicas, a sua 
capacidade de pesquisa, e trabalho, conta a arte do Brasil com 
um dos seus mais expressivos representantes.

“Iberê Camargo”. A Manhã, Rio de Janeiro. 9/6/1946. Coluna de Aries Plásticas.

Roberto Almm Corrêa

Nos primeiros quadros de Iberê Camargo que eu vi domi
navam, então, o desenho e a composição. Nada pior pode acon-
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estudado a lição dos mestres. Assemelha-se a originalidade à 
ignorância — e a isso se reduz o receio das influências — seria 
o meio mais radical para suprimir toda possibilidade de mensa
gem. 0 fato privaria a arte dos poderes nos quais empenharam o 
que possuíam de melhor civilizações inteiras que, graças à cul
tura — a mais forte das influências — admitiram o ato criador 
como um dos poucos capazes de entreter nos homens esse tonus 
qualitativo sem o qual tudo acaba por ser traição, miséria e 
morte.

dro digno de registro, mesmo porque nele Iberê Camargo já 
não se preocupou com o rigor construtivo da escola de Cé- 
zanne.

Iberê Camargo, 1946. Coluna “As Artes”. Antonio Bento.

Mário Pedrosa“Os nossos: Iberê Camargo”. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 10/11/1946. Colu
na de Artes Plásticas.

Iberê Camargo, pintor do Rio Grande do Sul, apresen
ta-se na Petite Galerie, do Rio de Janeiro, depois do êxito 
merecido na VI Bienal de São Paulo, com uma série de novas 
telas, em que se pode notar a marcha de seu esforço criativo.

A pintura extremamente pastosa prossegue, porém 
num ritmo mais frenético ainda. O fundo negro brilhante ate- 
nua-se, ganhando em notações cromáticas mais ricas, no 
cume das quais afloram, por vezes, tons puros, diretos, como 
um vermelho carmim paradoxal que se distingue da mescla 
pictórica por uma viscosidade maior, como se fosse já pura 
substância orgânica, sangue se quiserem (Vôo, 1963).

Outro elemento até então ainda não de todo aberto ex
pande-se agora, violentamente: é a urgência inexorável, que 
o subjuga, obrigando-o a desrespeitar as mais comezinhas re
gras do métier (de que é senhor e de que foi tão cioso, outrora, 
quando, ao defrontar-se, em função de seu prêmio de viagem 
à Europa, num terrível impacto, com a grande pintura dos 
séculos na Itália, desarvorado, correu para o ateliê de De 
Chirico, em Roma, em busca das receitas tradicionais para 
sustentar-se). Assim, já não lhe importa o uso de cores que 
deviam estar nas camadas inferiores e não superiores de sua 
pasta, ou vice-versa: de tons sem transparência servindo de 
passagens que deveríam ser translúcidas, de pastas frescas 
sobre pastas frescas, sem esperar que sequem etc. Sob essa 
compulsória pressa, Iberê pinta... não, age, como um pro
cesso da action painting. Através de camadas sucessivas de 
impasto, ora a pinceladas curtas e nervosas, o pintor con
funde, mescla tudo, até sujar de branco as terras de sua ma
téria: ora, ao contrário, a espátulas violentas, de plano, funde 
e levanta escamas que marcam em bordas latejantes e lumi
nosas o ritmo, ou antes, a cadência do próprio movimento do 
artista no trabalho.

Num momento dado, impõe-se um movimento centrí- 
peto, que tende a fugir para a extremidade da tela, criando 
distância e fazendo espaço; em outro, dá-se, ao invés, um 
movimento centrífugo. 0 pincel então fuça, remexe a ma
téria, tende ao redemoinho, cisca (Núcleo, 1963). O artista é 
dominado por um fascínio estranho, o de perder-se, emara
nhado pelas entranhas podres da terra adentro. Ou a golpes 
de espátulas, faz brotar um movimento ascendente que to
mando largamente a superfície da tela, se define talvez por 
uma tendência a reagregar as formas dispersas soltas, vinda 
da fase dos carretéis, quando com eles o artista construía 
uma macabra mas poderosa estrutura plástica de ossos e tí
bias.

Antonio Bento

... Iberê Camargo faz antes de tudo uma interpretação 
lírica da paisagem do Rio, empregando 
tinto poético seguro. Foi essa a melhor contribuição que a sua 
pintura trouxe para o conhecimento plástico da paisagem 
carioca. 0 artista limpou a sua palheta e não seguiu os mo
delos tradicionais, já se vê que o conhecimento plástico ín
timo por ele agora revelado da vida poética do Rio não podia 
ser adquirido através da cenografia habitual que é a paisagem 
carioca da pintura pompier ou dos cromos tão em voga aqui 
desde o século passado. Ao contrário evitou, com um perfeito 
bom gosto, representar o Rio faiscante do verão. Preferiu as 
manhãs de inverno, que, além de tão características e tão 
belas, fazem melhor realçar os brancos e cinzas das casas, os 
azuis dos céus e enegrecem os verdes intensos das matas que 
cobrem os morros das Aguas Férreas.

Como paisagista carioca, não há dúvida que Iberê Ca
margo descobriu um filão novo. Isso é particularmente digno 
de nota por ser o pintor filho do Rio Grande do Sul. Daí se vê 
que o conhecimento plástico da paisagem carioca é um pro
blema artístico por excelência. Depende da segurança com 
que o pintor saiba armar a sua composição, conheça as leis 
que regulam a arte da pintura. Todas as paisagens urbanas de 
Iberê Camargo são bem compostas, mesmo a do Outeiro da 
Glória, com um primeiro plano de difícil solução, dada a 
massa verde e confusa da vegetação junto ao muro. Mas as 
cores são dum lirismo, duma sensualidade realmente saboro
sa. E como colorista que Iberê Camargo se afirma vigorosa
mente. Seus verdes, azuis e rosas, nas paisagens do Cosme 
Velho, na Subida para Santa Tereza, nas duas Vielas das La
ranjeiras são dum refinamento bem carioca dando uma inter
pretação original da paisagem do Rio em que está presente 
um lirismo saboroso. As várias fases de pesquisas pelas quais 
passou o artista depois de sua chegada ao Rio estão docu
mentadas na exposição, inclusive em alguns quadros em que 
se nota a influência inicial de Portinari na procura dos pro
blemas de forma, como se pode ver em algumas figuras. Es
ses trabalhos têm um valor secundário. Documentam apenas 
a ascensão gradativa do artista. Da última fase, há ainda a 
notar uma natureza-morta com frutas, a de n.° 39.

0 pintor, fiel à lição dos modernos, deixou de lado o 
claro-escuro. Empregou as cores com uma grande segurança 
na modulação dos tons. O problema da construção talvez te
nha passado para o segundo plano. Mas, como cor, é um qua-

as cores com um ms-

Pode-se divisar nessas novas formas rudimentares que 
se ligam entre si, como ramificações de um tronco, o apare
cer de algo profundamente existencial, um ente que tem de 
vegetal, do animal ou mesmo de simplesmente humano, e
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sua origem mineral para, interligando-se caprichosamente, 
criarem sua própria música.

Iberê Camargo é um dos grandes pintores barrocos do 
século XX. E sua exposição de agora, ninguém se equivoque, 
mostra-nos o artista em sua maturidade, em plena posse de 
todas as suas qualidades de mestre do seu ofício de pintor.

traduziría a nobre nostalgia no artista por uma afirmação fi
gurai, de marcada significação orgânica, sobre o fundo caó
tico, obscuro, informe, em perene fermentação. Suas últimas 
telas são reveladoras desse modo de ser direto, puramente 
experimental, ou melhor, fenomênico de abordar a pintura. 
Catando na imundície da matéria pedras cintilantes, ele ma
nifesta, ao mesmo tempo, uma ânsia de elevar-se ao espaço 
livre, que nele, contudo, é sempre borrascoso, com peso e 
gravidade, como se antes de ser, ou ser céu, fosse mar, mar 
encapelado, vagas em arrepio à superfície. Espaço e movi
mento (1962), com seus brancos como que calcinados sobre o 
calor esbraseante das terras do fundo e que são verdadeiros 
acentos rítmicos a deterem o ímpeto do movimento ao largo 
(extremamente rico de escalões reveladores do pensamento 
não direi, mas ao menos do mundo espiritual do pintor).

Continua Iberê Camargo a ser, no nosso panorama, 
uma individualidade solitária e cativante e que, se faz pin
tura da moda, o faz a sua maneira insólita egocêntrica, e para 
a qual o único ingrediente consciente que entra é uma deli
berada vontade, mas sem medidas, de inorlodoxia.

Catálogo da retrospectiva MAMIRJ 1960. Rio de Janeiro.

Carlos Scarinci

O pintor e gravador Iberê Camargo é um desses bra
sileiros invulgares que tem o empenho, quase teimosia, de 
trazer à sua gente uma mensagem de renovação. Sua lúcida 
visão sabe captar as dimensões do nosso tempo e do nosso 
mundo, em que a conquista cada vez mais ampla do universo 
desenvolve poderes tão terríveis que faz periclitar o indivíduo 
na sua intimidade recôndita, diluindo o seu projeto pessoal 
na lógica insensata da história.

Nos seus quadros, nas suas gravuras, Iberê como que 
conclama o indivíduo a permanecer fiel a si próprio, a não 
deixar corromper-se a imagem de sua própria vida, a salvar o 
que de infância ainda se aloja no coração.

Com efeito, ele é um artista que se dá por missão salvar 
da garra do tempo a memória do homem no que tem de único, 
irrepetível e insubstituível, a sua história pessoal. Faz assim 
de si mesmo o herói de uma saga que arranca da intimidade 
da infância longe, contrapondo-se, às vezes com violência, à 
rotina, à indiferença, à crueldade cotidiana. Por sobre a me
diocridade generalizada, por sobre a padronização insistente 
da vida, ele canta sua íntima épica, e fazendo-o, ele canta o 
humano, não na sua generalidade, mas na sua concretitude.

Para o olhar desacostumado do homem comum será tal
vez bem difícil captar a significação dos signos que consti
tuem a linguagem pictórica e gráfica de Iberê Camargo. Não 
encontrará aqui o reflexo de seu próprio ver cotidiano, por
que a arte deste artista não pretende repetir o real, mas ao 
contrário reflexionar sobre ele, interpretá-lo. De há muito a 
Arte Contemporânea descomprometeu-se da reprodução dos 
aspectos naturais, culturais ou sociais da realidade, pois não 
precisa pretender documentar a História numa época em que 
os meios mecânicos de captação de imagens alcançam uma 
perfeição superior à habilidade de qualquer homem. Não há 
nenhuma glória em o homem querer substituir-se às máqui
nas. Mostra, porém, verdadeiro engenho aquele que sabe 
criar sobre as coisas um novo ponto de vista, que sabe desco
brir por trás das verdades rotineiras veios mais profundos de 
verdade. E a verdade da Arte não está, de nenhuma forma, 
na realidade exterior que, às vezes, ela representa, mas na 
consequência interior do modo como representa ou se expres
sa. Cada obra de arte, cada artista, cada época estética cria, 
assim, o seu próprio universo de significações, que precisa 
ser compreendido em suas próprias leis. Por isso não se pode 
pretender compreender o fenômeno artístico só de vê-lo uma 
vez. E preciso bem mais do que isso. Além de uma sensibili
dade aberta ao fenômeno, é preciso uma longa freqüentação à 
obra de arte, uma atenção acurada aos indícios que ela fran-

"Mostra de Iberê Camargo”. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, junho de 196.'5. 
Coluna Notas de Arte.

José Roberto Teixeira Leite

A presente é a primeira exposição de Iberê Camargo, 
após uma permanência de vários meses na Europa, até onde 
foi, em princípios do ano, com a incumbência de executar, 
no edifício-sede da Organização Mundial de Saúde, em Ge
nebra, um vasto painel de cinqiienta metros quadrados.

Os 14 quadros que compõem a mostra revelam-nos o 
artista — um dos dois ou três pintores brasileiros de nível 
verdadeiramente internacional — dentro de habituais carac
terísticas estilísticas, características que poderiamos resu
mir como segue:

Predomínio da textura, uma textura fruto de uma escri
ta pictórica densa e encorpada, capaz de apelar simultanea
mente ao olho e ao tato;
2. Estruturação conseguida não mediante a utilização da li
nha ou das manchas de cor, mas diretamente através da tex
tura, sem que tenha sido abolida a lei da gravidade e mesmo, 
até certo ponto, a sensação de profundidade;
3. Profundo interesse cromático, praticamente inédito na 
obra de Iberê Camargo, e que somente veio à tona após esgo
tadas as severas estruturas terrosas iniciadas em fins da dé
cada de 1950 com a SÉRIE DOS CARRETEIS;
4. Abolição de qualquer referência à natureza, tendo sido 
evitadas mesmo as alusões aos “restos de objetos” tão co
muns na obra não-figurativa de diversos pintores atuais;
5. Execução ágil e vertiginosa, o artista tendo incorporado os 
melhores recursos da pintura de gesto, sem incorrer em sua 
gratuidade;
6. Conseqiiente aumento das dimensões do suporte, numa 
ânsia de fugir aos limites do quadro de cavalete para atingir 
ao monumental;
7. Valorização da pintura enquanto pintura, da pintura em si 
mesma, da pintura pura, os pigmentos revelando-se em toda
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queia, paciência e perseverança no seguimento das pistas 
imprevisíveis da criação, mais a coragem de refazer por conta 
própria os caminhos trilhados pelo artista, até ser-se capaz de 
traçar o mapa da criação estética, até ter-se a possibilidade 
de ver este mapa transformar-se em paisagem, região, conti
nente vivo.

cósmica transformação: os lagos, as florestas, as rochas, os 
animais etc. ter-se-iam recomposto para 
fosse mais a dos homens, e sim, para a vida de outros 
que tivessem já existido, ou venham a existir ainda; sente-se 
nesse abstrato não um

vida que nãouma
seres

ideal absoluto, cuja correspondência 
com o real dificilmente se pudesse obter; é uma abstração de 
coisas cujas origens estivessem contidas em formas contraí
das, cingidas de incertos horizontes, embrumadas de longín
quos pensamentos; é um abstrato impregnado, ao mesmo 
tempo, de arbitrário e de uma antiordem psíquica inédita; re
velação de uma

0 universo pictórico e gráfico de Iberê Camarg 
já o dissemos, põe suas raízes no tempo. Parte ele das 
mórias da infância, não na forma de uma cronologia, nada de 
autobiografia, porém, a reconstituição de um modo de 
isento dos artifícios que o homem adulto acumula 
quais, tantas vezes, perde o mais puro de si mesmo, sociali
zando-se, ingressando na mesmidade dos outros. Iberê pro
cura, adultamente, com madurez, redescobrir

o, como 
me-

ver
espécie de espaço afim a estee nos em que vi

vemos.
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 
tempo indeterminado, como a representação sumária de dois 
triedros opostos pelos vértices, 
superpõem; triedros opostos onde Lautman reconheceu a de
monstração mais decisiva dessa qualidade espacial: direita- 
esquerda — descoberta pelo grande filósofo alemão.

0 aparecimento inesperado, talvez inconsciente, desse 
símbolo quase místico, quase mágico, como que irradia por 
toda a sua pintura; símbolo, signo, sinal que, de 
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.

Iberê Camargo é um

a espontanei
dade do olhar infantil, o mesmo olhar de outrora que desco
bria nos carretéis com que brincava menino o caráter da 
íorma, sua capacidade de metamorfose, sua absorvência dos 
sentimentos, pela qual adquiria a cada momento os múltiplos 
significados que a imaginação lhe atribuía. Singular sensatez 
a da criança, capaz de amar, humilde e silenciosa, 
verso inteiro só de carretéis, um universo tão completo que se 
sobrepunha ao universo cotidiano denunciando sua significa
ção. 1 ois são estas significações que Iberê retoma ao fazer 
dos carretéis da sua infância o leitmotiv de sua obra. Com 
eles arma quadros e gravuras em que as leis de relação dos 
diversos elementos, metamorfoseados pela imaginação cria
dora, reconstituem o tempo e o espaço, o ritmo mesmo do 
mundo, impercebido frequentemente. Há paixão no jogo des
tas formas, que se estruturam ora de modo dramático, ora lí- 
lico, a compor uma melodia visual. As formas aí têm o 
mesmo destino dos homens, cada uma definindo-se 
lacionamento dinâmico, numa dialética fremente, por onde 
se aparece um elemento de tragédia de que nada está isento. 
Nesta música, neste discurso visual, Iberê, a partir de sim
ples carretéis, de formas em si esvaziadas de conteúdo deter
minado, descobre uma poética, um dizer mais livre em que o 
real se manifesta na sua humana densidade.

carretei como uma ampulheta a marcar um

que sao iguais, mas não se

um um-

vez em

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 
transfiguração, um contato com o mistério das formas altera
das conseguidas, alcançadas, induzidas no seu labirinto, 
seu infinito de possibilidades, na sua vigência de antagonis
mos e de superposições.

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

uma

num re- no

junho de 1971
(Texto distribuído na XI Bienal de São Paulo).Catálogo da exposição

Agosto/1960 Biblioteca Municipal de Santa Maria/RS.

Zeferino Paulo Freitas FagundesJoaquim Cardoso

Iberê Camargo é uma legenda e, mais, o alumbramento 
daquele insólito contraste entre a aparente singeleza da pessoa e 
a incrível tortura da obra: da forma, ou antiforma. Vemo-lo 
agora, como há anos, repetindo, numa coerência impassível, e 
quiçá mordaz, as fórmulas de bombardeio e fragmentação da re
alidade que o fizeram provavelmente o mais festejado dos icono
clastas deste país, no plasticismo. Prolonga-se, em 1977, o seu 
rictus para nós no fundo sarcástico, presente ainda o ingente 
protesto dos carretéis da infância. Da infância pobre, tão dis
tante. Seu campo de grito e fuga, no entanto, é o plano das telas, 
várias vezes enormes, em que se atira a um desvairado, 
frenético pincelar, e/ou espatular, ao largo tracejado agônico, à 
colorição idem, mas esteticamente muito harmônica, de 
fantástica abstração, dividida contra o mundo

Iberê Camargo é um desses pintores que chegaram 
abstracionismo partindo de um figurativismo que já se mani
festava, na sua arte, por determinadas predileções, na ordem 
do mundo físico e imediato; já nas suas paisagens suburbanas 
sobressaíam, das casas pintadas, os acrotérios: a harmonia, o 
equilíbrio linear e congruente das garrafas alinhadas; 
fis dos carretéis, como

ao

os per-
uma intuição desse antagonismo do 

espaço: oposição direita-esquerda; antagonismo descoberto 
por Immanuel Kant, o célebre filósofo de Koenigsberg. 0 
abstracionismo na pintura de Iberê Camargo está assim con
taminado de uma revelação que não é bem a de uma existên
cia abstrata,

a um

reconstrução do próprio mundo objetivo, 
organizado numa nova ordem; tem-se ao contemplá-lo 
timento de que este mundo em que vivemos teria sofrido

mas a
uma 

e, aparente
mente, contra si mesma. 0 “isso até eu faria”, a que se refere, a

o sen-
uma
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propósito de outrem, em um de seus últimos trabalhos, o crítico 
Renato Varoto, há de assaltar a vários dos videntes “menores” 
da atual exposição de Camargo, àqueles não afeitos aos mis
térios, à cabala, à “iniciação” da arte contemporânea, ou à sua 
grande e essencial aventura de construir sobre os escombros da 
objetividade técnica e do rigor formal, àquele público incapaz 
(que ainda existem, saibam) das distinções, as grandes e as su
tis, e do exorcismo das novas obsessões, em tomo da pedra filo
sofal de uma perdida Unidade, exterior ou interior. Tantas vezes 
ecoou já, nas últimas décadas deste século, a problemação da 
morte, ou da morte cultural, da arte, e os testemunhos vivos da 
Revolução da Arte — Iberê Camargo um deles — continuam 
a desmentir a propalada consumação. E isso exatamente porque 
por detrás do niilismo formal dos revolucionários, da deseoisifi- 
cação ou desgentização febricitante de tantas de suas propostas, 
e que é a bandeira de muitos, está um passado de solidez artís
tica, de paciente e profundo aprendizado, de permanente ex
perimentação e, muitas vezes, uma exaustiva passagem por su
cessivos estágios estilísticos, incluindo os acadêmicos.

Insolitude, uma vez mais, é, em suma, a marca da pin
tura, quase antipintura, de Iberê Camargo, tal como a aparente 
simplicidade lhe distingue a pessoa. As incógnitas emergentes 
desse dualismo ontológico, aliás não essencial, senão em ter
mos de psicologia profunda, levam no conjunto ao pensamento 
da paz, como mensagem e significado, a despeito da pulveriza
ção impiedosa do real, em que a obra iberiana se embrenha e 
embreta, a fundo. De qualquer forma, a extrema angústia frag- 
mentadora, seu signo, nos traz a grande paz de vermos quanto a 
cultura se constrói em liberdade, hoje, a despeito de tudo.

Pela incorruptível liberdade dos infinitos caminhos do es
pírito, refletida porém em tantas obras concretas, algumas, 
como esta, de inexcedível brilho, os deuses sejam louvados.

a par, marca de nascença e esforço de correspondência. Daí 
a sua cativante contundência.

Afinal, com que lida Iberê? Já disse, certa vez, que ele 
elabora na pintura um árduo, porém feliz combate entre as 
forças interiores da luz e da treva. (Árduo porque às escuras; 
feliz porque capaz de ir à claridade.) Para isto, conduz a que 
a obra finalizada seja sobretudo o puro registro do ato de pin
tar ou do ato de registrar-se, diretamente, pintando. “Crio 
quando, exaltado, esqueço o conhecimento acumulado, as 
experiências anteriores, a solução dos quadros já pintados. 
Nesse instante, percebo o invisível. Estou dentro de uma 
grande esfera sem poder explicar como nela penetrei, pois 
não tem aberturas. Então, por momentos, sou dono de po
deres mágicos: a matéria obedece ao gesto” — eis um velho 
comentário do próprio pintor, que gosto sempre de citar pelo 
que revela de exata medida de autoconhecimento. E ver
dade, no instante de agir com tintas, espátulas e pincéis so
bre a alvura da tela virgem (ah, Duchamp e seu lembrete do 
artista como tentante deflorador da noiva realidade!) Iberê 
desloca-se para a região também uterina de proteção antece
dente à expressão. Região escura, obscura, maravilhosa e 
aterradora, mágica por estar além ou aquém da consciência, 
e onde tudo se pode passar por nada ter vindo ainda à luz. 
Caído de repente nessa região, ele, no entanto, logo se agita 
para descobrir uma passagem. Da descoberta é que a obra 
decorre: ela é a obra.

Então, o que vemos em cada pintura é um acúmulo de 
labirintos sem continuidade, tão ou mais intrincados do que 
os da mitologia, porque disfarçados e impraticáveis ao extre
mo. Labirintos que não só se distendem no plano, como tam
bém se superpõem uns aos outros, numa trama cujos entrela
çamentos jamais são perceptíveis à primeira vista — talvez 
mesmo nunca se entreguem à nossa plena decifração. Dessa 
pulsante armadura é que deriva a sensação de estarmos en
frentando com a vista e o pensamento menos um objeto termi
nado do que um trabalho em processo. A tela original fica 
bem lá no fundo, foi o ponto de partida. As vezes, deixa apa
recer-se nas suas peculiaridades de tecido, de fios entrama- 
dos, mas sempre já recoberta de alguma tinta, mesmo que 
tênue. Daquele ponto é que o artista veio vindo, agindo, 
abrindo linguagem à força, lutando contra os confortos da 
inércia que há no nada, dizendo-se vivo, aqui e agora. Como 
num dos Quartetos de T. S. Eliot, “sob as suas ensanguenta
das mãos, sentimos a compaixão cortante de seu nobre ofício, 
esclarecendo o enigma da equação febril”. Sim, é um gráfico 
mutável da febre — da febre de dar existência às coisas — o 
que toma conta e justifica cada pintura de Iberê Camargo.

Nelas, ademais daqueles labirintos básicos, somam-se 
por contraste brilhos e opacidades, contrações e expansões, 
linhase massas, estradas e atalhos, o plano e o espaço, pin
celadas e espatuladas, escuridão e iluminação, caos e or
dem. Só não há, na matéria magmática que se distribui pela 
superfície da tela, limites, paradas, exatidões. Mesmo solidi
ficada em formas inertes, toda a realidade da pintura que ali 
está tem muito ainda do fogo de onde proveio. Envolvidas 
nessa matéria ou dela se originando, surgem configurações 
poderosas dos movimentos, sulcos, raspagens ou empastos 
obtidos geralmente a partir de pretos, marrons, vermelhos 
gritantes, azuis, violetas, brancos de intensíssima vibração. 
Que significados andarão por trás dessas formas, para torná- 
las mais do que são enquanto puras formas? Caras, carac
teres, conversas, fantasmas, fantasmagorias, passagens de

"Iberê Camargo”. Correio do Povo, Porto Alegre/RS, 13/7/1977.

Roberto Pontual

... E que a visita à exposição atual de Iberê Camargo, 
na Galeria Ipanema, do Rio, foi uma das duas ou três únicas 
fontes de entusiasmo profundo que vi surgir à minha frente no 
semestre quase encerrado, quanto a mostras disponíveis por 
aqui no período. Aquele conjunto de pinturas recentes, algu
mas de razoáveis dimensões, tomando posse completa das 
paredes da Galeria, atuou como um quebra-gelo irresistível 
sobre mim. Como persistir frio, calculista e calculado, pro
fissionalmente impávido perante prova tão convincente de 
poder expressivo, de força para dar matéria à idéia? A pin
tura de Iberê — hoje num ponto extremo de maturidade que 
me parece tanto mais rico por ser um cume ainda suplantável 
— envolve a questão do gesto vital e nisto encontra a sua pai
xão. Ela se situa numa área privilegiada da linguagem hu
mana: a do primeiro estágio do movimento que leva do nada à 
forma, do incriado ao criado. Instaura o que só então passa a 
existir, começa a organizar o caos. Não o faz deliberada- 
mente, como um programa de etapas sabidas, mas por resul
tado de disposição especial, congênita no artista. Está na 
compleição de Iberê ter a fala pictórica que tem — ela é, par
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um a outro nível de mundo?
Não importa a resposta, menos ainda querer dá-la 

certeza. São formas de compulsão e combustão, carregando o 
segredo de seus códigos, violentas e indecifráveis, de 
parte, porém organizadas e referentes, de outras. Certas ar
mações geométricas, triângulos, quadrados e círculos q 
precisos também compõem a sua estrutura; certos elementos 
conhecidos do real querem aparecer ali para que os recicle
mos. A própria assinatura do artista participa desse jogo de 
gesto puro e vontade de fala: o Iberê quase não se decifra, o 
Camargo já se lê mais facilmente. Postos à frente de uma obra 
assim tão coerente com tudo o que a origina e cerca, não há 
como resistir à sua potência, à sua justeza, ao seu impulso e à 
sua envolvência. Eu, pelo menos, felizmente para mim não 
resisti. Estou gratificado.

“Iberê Camargo — o geslo vital". Jornal do Brasil, Rio de Janeiro 27/6/1979. Colu
na de Artes Plásticas.

princípio de que a arte possa jorrar automaticamente do incons
ciente, por julgar que o processo de gestação é complexo e im
plica observação, meditação e, finalmente, mestria técnica dos 
elementos pictóricos. E é justamente pela pré-consciência 
atuando no processo criador de condensação de imagens 
simbologia própria, além da mestria dos elementos pictóricos, 
que a obra de Iberê Camargo avulta no cenário artístico contem
porâneo.

com

uma

numa
uase

As notas fantasmagóricas e trágicas constituem 
de sua pintura. Não por analogias ou por aproximações estilísti
cas formais com assuntos ou temas, 
envolve seus quadros.

Nesta fase de sua obra há uma nítida predominância dos 
tons violáceos culminando em extremos azuis, vermelhos 
carmins. Os quadros têm por ponto de luz dominante, invaria
velmente, o branco que contrasta com vigorosas áreas de preto. 
No entanto, suipreendentemente a pintura de Iberê Camargo é 
colorida. E aí reside um dos elementos mais dinâmicos de 
extraordinária força criadora. Em tons extremamente limpos, 
cada centímetro da tela participa ostensivamente do todo 
ações de contrastes de tons e de valores. Se num quadro a domi
nante é o azul a riqueza nas sábias modulações das cores de 
passagem violeta cria contrastes e induções cromáticas 
bilíssimas, de que participam desde o branco e o preto até o 
próprio vermelho tonal.

b ugindo à facilidade dos vistosos contrastes francos de 
complementares, o pintor encaminha-se no sentido dos contras
tes triplos das tonalidades intermediárias afins. Tal

a marca

pelo clima emotivo quemas

ou

sua

em

Israel Pedrosa sensi-

Mais de trinta anos de convívio com Iberê Camargo solidi
ficam a admiração e a amizade geradas e nutridas pelo respeito 
que me inspiram a seriedade e a autenticidade desse magnífico 
artista.

processo
abre-lhe o majestoso caminho do contraponto vigoroso dos valo
res preto e branco em que cada valor, segundo seu envolvimento 
cromático, eleva-se a outros níveis, tingindo-se com colorações 
induzidas.

De perto, sempre emocionado, venho acompanhando 
como eo-partícipe confidente o evoluir de suas conquistas esté
ticas, dos desmoronamentos e renascimentos de ilusões e eleva
dos anseios humanos que tanto o dignificam entre seus pares.

Homem e obra, violentos, agressivos ou difíceis ao pri- 
meiio contato desavisado, surgem no entanto, ao observador 
mais atento, como mananciais de fina sensibilidade e de 
harmonias que engendram o belo.

Na vertigem de uma pintura sobregestual em que a brus
quidão do gesto não tem por fim alcançar o efeito imprevisível 
tão grato aos gestualistas, Iberê Camargo pinta sob o impulso de 
um tumulto interior que explode em movimentação desenfreada 
na busca de novas formas e de sempre novos equilíbrios cromá
ticos.

No vocabulário cromático de Iberê Camargo o preto é in
confundível e significativo. 0 preto sai da escala de valores p 
integrar a escala de tons.

ara

Catálogo da exposição, outubro de 1976 
Galeria Bonino - Rio de Janeiro.raras

Flóuio de Aquino
Os que assistiram aos happenings de Mathieu e conhecem 

os trabalhos de Hartung ou de Pollock, ou foram infonnados a 
respeito do ímpeto sagrado” do toucher dos mestres do ... Esta mostra deve ser lida inicialmente pelos dese

nhos coloridos, feitos por Iberê no Regimento Caetano de 
Faria, quase todos levando uma data especiâl: l.° janeiro de 
1981. Eles são o voltar à tona de um pesadelo, mas não de
monstram o menor sinal de tensão nervosa. Iberê, o artista 
essencialmente não-figurativo — antigo excelente ilustrador 

, documenta impassível e melancólico o mundo parado 
que vê ao seu redor: guardas, o pátio do Regimento. Daí, ele 
passa para pequenos quadros a óleo, num começo de busca 
do passado.

São fachadas monótonas, de arcadas repetidas 
fileiras de guardas de choque. I udo está envolto numa luz 
azulada, triste, lugubremente monótona. 0 clima angustiado 
dessas obras de pequenas dimensões é idêntico ao das ruas 
da fase azul-marinho de Iberê, no início dos anos 50. O pin
tor é extremamente cordial e afetivo para com os amigos

pas
sado, constatam facilmente as particularidades de Iberê Ca
margo no ato de criação. Nele a vigorosa gesticulação está re
gida por lúcida intuição, gerando acordes que lentamente se 
adensam sob rápidos golpes sucessivos de espátulas em que por 
vezes dez, vinte ou mais camadas espessas de tinta são super
postas até que seus sentidos sempre vigilantes surpreendam o 
exato momento do clímax que evidencia o término da obra.

Apesar do desencadeamento de ações automatizadas e 
emocionais, as formas que surgem não são o rastro do gesto for
tuito, mas sim a impregnação de uma seqüência de gestos que 
se sobrepõem ao gesto, de cores que se sobrepõem à cor, 
procura incansável e inesgotável do impacto que traduza a vi 
talidade exuberante de seu espírito.

Paul Klee concordava que o processo essencial de criação 
está situado abaixo do nível da consciência, mas ele recusava o

— ou
na

, mas
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foi uma pessoa particularmente alegre. Seu tempera
mento introspectivo vai mais para o pessimismo. E esses pe
quenos óleos feitos logo após a tragédia são poemas pessimis
tas. Mas limitados. A explosão reflexiva — pois ele possui 
também um lado extremamente racionalizante, metódico, 
apesar da aparência gestual e caótica de sua arte expressio- 
nista— virá logo após, quando em liberdade, no seu ateliê e 
com sua mente onde “um raio caiu”.

A violência formal de antes torna-se um tanto aquie
tada, ainda preso a seu estilo aparentemente gestual, de 
cores empastadas. Isso continuará nos outros quadros dessa 
mostra, mas também se submetendo a transformações da 
maior importância na obra desse artista e de tal modo que se 
pode falar numa nova fase de Iberê. É essa segunda parte da 
exposição que justifica mais uma mostra (a última, no Rio 
Galeria Ipanema, foi em junho de 79) desse pintor que 
aparentemente parecia continuar sempre progredindo, mas 
num caminho imutável. De início, notam-se algumas modifi
cações significativas. Assim como houve a volta às 
e sombrias, há o retorno dos carreteis, que marcaram a fase 
de Iberê do final dos anos 50. Mas então ele sempre afirmava 
que tais carretéis eram reminiscências de sua infância. 
Agora eles se transformam em figuras femininas esquemati- 
zadas povoando seus quadros. São mulheres angustiadas, 
crucificadas, de braços erguidos. Às vezes, eles se transfi
guram em taças ou em ossos humanos. Olhos enormes ou ca
beças desmesuradas chamam a atenção no meio dessas for
mas. As mulheres-carretéis são jogadas d 
tro, mas conseguem se equilibrar no vendaval da composição 
de azuis profundos, de pinceladas espessas que trilham a tela 
com a espátula, como arados lavrando a terra.

Outra modificação a notar é a importância que agora 
Iberê dá ao desenho como formador das figuras. Isso 
que vem de uma necessidade íntima de segurança ou do fan
tasma da liberdade quase perdida. 0 pintor, em vários qua
dros, parte então para uma composição compartimentada 
retângulos. Dentro de cada uma i 
ele encaixa seus elementos quase figurativos e patéticos. A 
forma e o conteúdo, as imagens e o sentimento do artista for
mam um todo que não deixa taças, carretéis, ossos, ou seja lá 
o que for, entrar para o mundo agitado, antes tão do 
gosto.

nunca Ferreira Gullar

A escolha do carretei, aparentemente arbitrária, é 
verdade um passo lógico nesse irreversível processo de afas
tamento da natureza e busca de formas autônomas da pintura. 
Só que essas formas autônomas da pintura não existem fora 
dela, e as que existem nela são a linguagem dos outros pin
tores. Assim, as garrafas, de que Iberê se vale num 
momento, são de Morandi. O carretei, porém, é dele, Iberê, 
mas não ainda como forma pictórica: é dele como descoberta 
visual e lembrança afetiva da infância. É naquela primeira 
gravura a que nos referimos que Iberê o descobre efetiva
mente como tema de sua pintura. E o transfere da gravura 
para o quadro a óleo. E uma primeira abordagem. Tudo ainda 
está por vir.

na

primeiro

, na

No início, as construções de carretéis se equilibram so
bre a mesa. A composição é vertical e plana: a tridimensio- 
nalidade dos objetos se perde no fundo denso de matéria, 

mostrar que, na linguagem da pintura, espaço e corpo 
não se distinguem. 0 espaço, ali, é o espaço do quadro — 
pintura e as formas dos carretéis e da mesa são inseridas 
nele para que também se transformem em pintura e abando
nem sua anterior natureza de objetos. Mas continuam, como 
referência figurativa, carretéis e mesa, alusão ao mundo ex
terior, que não é pintura. Esses resíduos “naturalistas” irão 
desaparecer no curso da tenaz e dramática experiência q 
pintor passa a viver.

Essa relação figura-fundo possibilita uma das leituras 
possíveis da obra-processo de Iberê Camargo. Pouco 
co, na medida em que os carretéis se transformam e se des
caracterizam como “coisa”, a vontade dò pintor de integrá- 
los no quadro leva-o à exacerbação do tratamento da matéria 
e da forma, na figura e no fundo, a ponto de, em dado mo
mento, o fundo ganhar a consistência de metal e a forma 
parecer soldada nele: soldada a solda elétrica, deixando 
volta da figura as rebarbas do elétrodo derretido... Paralela
mente a essa dialética da figura e do fundo, outra transforma
ção se opera na composição do quadro: a mesa, que servira 
de base aos carretéis, vai desaparecendo, reduz-se a uma li
nha horizontal na parte inferior do quadro e finalmente 
As últimas referências explícitas ao mundo exterior 
gam, e agora os carretéis, que já não parecem carretéis, flu
tuam no espaço, livres do peso da condição natural.

Enquanto existia a mesa como base dos carretéis, a 
composição se fazia a partir dela: objetos sobre uma mesa, 
sujeitos à força da gravitação. Quando a mesa desaparece, as 
formas em que os carretéis se transformaram, soltas 
paço, exigem outro tipo de ordenação. Iberê está mais longe 
da linguagem figurativa e por isso já não se pode valer de seus 
recursos. Dito desse modo, parece simples. Na verdade, tra- 
ta-se de uma experiência complexa que implica romper 
o sistema de referências que habitualmente mantemos com a 
realidade e que nos protege do caos: substituir uma ordem 
existente por outra que há de surgir no próprio ato de pintar é 
uma audácia a que nem todos se aventuram. Como no espaço 
cósmico, as formas de Iberê terão agora de organizar-se 
razão de suas massas, das distâncias que as separam e da po
sição que ocupam em relação umas às outras; e não só: em 
relação também às cores que têm e à qualidade da matéria 
que as constituem. Nessa etapa os carretéis se separam

ruas azuis

como a

lado para ou-e um ue o

a pou-

como

em
dessas prisões geométricas,

em

seu

Uma das melhores e mais significativas obras desta 
posição é um quadro de grandes proporções, em que dois au
to-retratos aparecem. Eles surgem (principalmente 
deles, colocado no alto da tela) como que olhando para os de
mais elementos vibrantes do conjunto. No auto-retrato do 
canto, o artista parece estar numa espécie de prisão, com 

angustiada expressão fisionômica. Falando sobre ele, 
Iberê me disse: “E o meu sudário.” A meu ver, não é o “su- 
dário ’ de Iberê. Seu significado parece ser mais extenso. Pri
meiro, houve a necessidade de se autocontemplar figurativa- 
mente, quase realisticamente. Depois, revela também aque
la frase já citada: “Sou um homem arrasado, sou um homem 
ressentido.” Iberê contempla, encarcerado num retângulo, a 
capacidade vital de sua arte. Os quadros dessa mostra não 
são muitos, mas demonstram não apenas a importância do ar
tista, mas também que através de uma pintura abstrata se 
pode contar um momento grave da vida humana.

some. 
se apa-

ex-

um

uma
no es-

com

na

Trecho retirado de “Iberê Camargo: quadros de uma tragédia". Manchete, Rio de 
Janeiro, 1981. como
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que movidos por uma explosão que os sustém momentanea
mente em órbita. Eles mudam de posição no espaço, vistos 
ora de cima, ora de lado, sempre em vôo — ao mesmo tempo 
que os seus limites se abrem ao espaço — ao fundo numa 
integração que decorre do próprio dinamismo que o pintor 
imprime à matéria pictórica.

Na fase seguinte, essas massas em expansão revertem o 
seu movimento, convergem para um ponto e se concentram 
em um núcleo de enorme densidade. Esse “ponto” é quase 
todo o quadro. 0 fundo, assim, quase desaparece confundido 

acúmulo de formas concentradas. Logo, as cores, então 
escuras, começam a clarear, a velocidade do tratamento 
menta e as formas se fragmentam numa profusão de traços. É 
como se as massas de antes virassem energia impelidas pela 
ação do braço do gesto que procura antecipar-se ao pensa
mento. Essa etapa se encerra, em 1966, com o grande painel 
de sete metros por sete que Iberê executa para a sede da Or
ganização Mundial de Saúde, em Genebra.

Trecho retirado de Artistas plásticos brasileiros. n." 1 — Iberê Camargo —Ed. Arte 
Contemporânea. 1982. Rio de Janeiro.

cida no primeiro tempo. Resulta assim que as hesitações ou, 
digamos, a permanência da textura e de certos dados indaga- 
tivos são neutralizados pelo vigor e a certeza da colocação es
pecífica da figura humana. Esta assume a postura de uma 
sentinela figurativa e tragicamente definitiva. A rebelião das 
figuras contidas, contra o experimentalismo anterior dos 
50-60, é sobretudo anunciada pelo “arranhado” veloz do 
seu traçado. Esse “arranhado” como em Imagens ou Em face 
ou em HoraX, de figuras humanas, ou os traçados com a faca 
ou espátula em Homenagem a Maria Leontina, indicam a 
vontade resoluta de terminar a obra e constituem o último 
gesto do artista. Nunca Iberê foi tão longe na decisão de fe
char a obra, competindo com as sobras do passado dela. O 
último gesto parece assim carregar toda a dramaticidade do 
quadro, ao mesmo tempo em que nega a dramaticidade 
terior, o seu “não-fechamento”. 0 risco assumido do gesto 
gratuito cancela dramaticamente o processo futuro, justo 
aquilo que antes era, não menos dramaticamente, deixado 

aberto. Este risco impregna o trabalho com a mesma ten
são que, no passado, acontecia devido ao seu não-fechamen
to. 0 risco fica suspenso 
fazer o quadro funcionar

anos

no
au-

an-

em

como a espada de Damócles, pode 
ou não. No passado, o não- 

fechamento da composição conferia uma finitude ao trabalho 
pelo acúmulo das pinceladas gastas para a sua estruturação. 
Mas, de certa forma, o acúmulo de pinceladas limit 
risco. Nestas telas recentes o risco tiraniza a composição, é o 
negativo ou o oposto absoluto da pintura-pintura; é o desenho 
que de um modo “irritadiço” vai dar forma ao quadro. 0 risco 
opera de modo a enfatizar, com seu voluntário primarismo, o 
primitivismo espontâneo do desenho de frente 
vilizada do fundo. Dois tempos culturais diversos são, pois, 
representados, como nos quadros dos jovens cultores trans- 

guardistas. Essa ligação com a transvanguardia se dá 
também pela própria dimensão do quadro, horizontalmente 
longo, que assume, quando o fundo é pintado em preto- 
chumbo, como Imagens, a dimensão de um verdadeiro qua- 
dro-negro onde a história da arte estaria sendo silenciosa
mente reensinada. Outras vezes, diante da enorme profusão 
de signos como Figuras e signos, um sentido narrativo primi
tivo se insinua e cria uma impressão de escrita antiga, peque
na história abreviada de ateliê.

ava o
Jorge Guinle

versus a aura ci-Na fase atual, o conflito desenho-pintura, que permeia 
toda a história da arte moderna desde o Impressionismo, as
sume proporções dominantes. Esse conflito constitui um dos 
traços marcantes da pintura da década de 1980 — Chia, 
Cucchi, Klefer, Schnabel — e é ele que norteia os dois tem
pos, dissimilares, sobrepostos nos últimos quadros de Iberê. 
Nestas telas de 84 o que mais atrai o olho do espectador é o 
conflito entre a superfície da tela inteiramente burilada — 
constituindo assim o seu primeiro tempo — e a casualidade 
espontânea, por vezes caricatural, dos objetos e dos rostos 
gravados sobre esta pele experimentada (cansada de 
ber pictórico) e que vem a caracterizar um segundo tempo, 
sobreposto ao primeiro. Esses tempos dissimilares contêm e 
levam adiante uma inquietude antiga, simultaneamente, ex
primem uma resolução nova na 
momento guarda o antigo saber, o sabor do ofício de pintor, 

clima emocional e espiritual típico de sua produção dos 
anos 50, expresso pela textura nobre — a “Pâte à la belle 
manière” parisiense — e pela dramaticidade da matéria, 
misturada às matizes emergentes de cor que, aos poucos, vão 
criando pontos de referência e delineando os diferentes 
pos da composição. Esse primeiro tempo de certa forma per
manece como uma lembrança, um resquício do passado. É 
ativado e simultaneamente posto em xeque, comentado de 
uma maneira vigorosa e combatido pelo segundo tempo que 
vem a ser a sua estrita negação em termos de procedimento 
pictórico. Algo semelhante empreendeu Philip Guston no fi
nal da vida na série de quadros tragicômicos: o fundo do q 
dro extremamente requintado (comentário sobre a pintura) se 
chocava com o tosco desenho dos “bonecos Klu-Klux-Klan” 
representados em primeiro plano. Também em Iberê o se
gundo momento, o risco e o gesto indicativo aplicados sobre o 
“fundo”, ressalta mais ainda o caráter táctil da pintura

van

um sa-

“Os dois lempos de Iberê Camargo”. Módulo, 1982.

obra do artista. O primeiro

um

Lídia Vage
cam-

A aparente “desorganização” da tela, que nos leva a um 
recondicionamento do olhar, habituado à horizontalidade das 
formas, deve nos reconduzir a uma “transmutação ótica” para 
alcançarmos a desestetização que marca essa espécie de vi- 
sualidade abstrata. Nela os signos não refletem de modo dire
to as coisas e sim opiniões, saberes, idéias, e todo nosso per
curso é o de reconhecer seus significados, que não coincidem 
necessariamente com a linguagem verbal. Assim, mesmo 
quando na obra de IG se esboça a figura ou o modelo, trata-se 
na verdade de uma operação do imaginário. Na sua produ
ção, ali onde muitos identificam

ua-

exer- figura, outros vêemuma
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uma mancha; não é este instrumento o parâmetro definidor da 
abstração do pintor e sim a relação entre a pulsão e a estru
tura, a organização dos limites, e até os não-limites da tela. 
Compreendemos essa relação como a disposição entre os mi- 
croelementos e o todo; a pulsão e sua lógica interna são uma 
construção organizada, e o pintor detém o controle das 
respondêneias entre o micro e o macro da pintura. A pulsão é 
simultaneamente pincelada e forma, agindo como uma só 
substância. Ao conjunto, ao macro, chamamos estrutura — 
não estaremos mais diante do que inicialmente nomeamos 
“desorganização” mas perante a coesão do cosmos pictórico.

As obras produzidas segundo o impacto do inédito le
vam tempo para serem captadas pela percepção vigente. A 
positividade de Iberê extrapola o grande domínio técnico que 
sua obra exige e revela: ela não pretende o “belo”, porém 
contém o belo, ou melhor, guarda em si “o belo e a fera”. 
Fera inevitável, ineludível que lhe dá a compulsão do pintar 
e produz o outro do belo.

Em sua produção estão presentes todas as cores, apli
cadas em multidireções, criando algumas vezes dificuldades 
para se encontrar a cor pura pois não há uniformidade 
fundo — uma cor se derrama, se emaranha por outra e, não 
raro, não vemos a passagem. 0 preto, sempre muito atuante, 
contradiz o princípio físico e se apresenta como a presença de 
todas as cores. Existem “pontos luminosos” em todos os seus 
trabalhos de linha abstrata. Correspondem a segmentos lo- 
calizáveis no conjunto e são os que ao primeiro olhar se des
tacam por sua fulguração — são os “graus” mais claros da 
pintura que sobressaem no preto agindo no equilíbrio cromá
tico. Em alguns quadros esses pontos luminosos alcançam 
seu limite fora da tela: as formas completam-se na mente do 
espectador. Fora, e não dentro daquele espaço.

Nos últimos trabalhos, além da presença dos signos, 
constatamos a introdução frequente da sua auto-imagem. Es
sa manobra, que a tradição denominou “auto-retrato”,
Iberê assume a forma de pensamento, para pensar a pintura 
não é mais possível estar à margem dela; deve-se estar dentro 
dela, atestando uma visão total e absoluta. Por isto, o artista 
se coloca de frente, de perfil, como duas silhuetas que se en- 
treolham, no branco e no preto, no positivo e no negativo, 
como ícones autobiográficos. 0 pintor se vê como o redimido 
que sofre, transfigurado pelo trágico, mas que tem como 
tarefa inesgotável a pintura. Daí, em tantas telas, a presença 
da mão, o agente da pintura, o instrumento do 
Em alguns quadros ele ainda segura o pincel — a mão como o 
condutor do imaginário. Cabe a nós perceber que, depois da 
fotografia, não há sentido o auto-retrato descritivo; ser fiel a 
si mesmo não é uma questão de reproduzir a própria imagem 
enquanto mímese. A contemporaneidade impõe ao artista es
sa “representação” como um problema a ser resolvido. Os 
significantes estão lá, dependerá de nós captar seu “ego pic
tórico através de uma leitura que nos permita absorver a 
colocação do pintor consigo mesmo na tela.

Poeticamente ficam do seu corpo na tela o movimento,

o gesto, a presença da paixão, os limites, a garra do traço, a 
luz no ponto certo, a força do inquieto... e não haveria outra 
colocação senão aquela, outras formas senão aquelas, outra 
tensão senão aquela.

"Iberê Camargo: pulsão e estrutura”, Revista Gávea n." 1. 1984.cor-

Frederico Morais

...Encontro na nova pintura figurativa de Iberê, o an
zol, a âncora e o caracol, signos aquáticos, portanto. É 
se as águas paradas e pesadas de sua pintura anterior— lo
daçais, pântanos — começassem a se movimentar, abrindo 
espaços para a transparência da memória. 0 artista, 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 morrer. Mesmo que esta re
novação traga contradições, precisamos ter a coragem 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, mergulhou sem ajuda de-escafandro, dei
xou o barco seguir à deriva, percorreu todos os porões de 
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 
tas, sinais, losangos, um ex-voto, um rosto que se projeta 

perfil espasmódico. Os signos se metamorfoseiam: da- 
puro sinal lingüístico ou gráfico 

significando interdição ou perigo. Os objetos e figuras traça
das em branco, como um graffiti nervoso, à Penck, à Schna- 
bel, à Salle, arqueológico ou pré-histórico, sobre a pasta de 
tinta. Mas também, aqui e ali, neste rio noturno, surgem nes
gas de luz: pequenos toques líricos de azul, lilás, amarelo 
verde, transparências. Iberê é hoje um artista possuído por 
verdadeira compulsão de pintar — mas ao final, 
emerge, mais do que o drama do artista é o drama da própria 
pintura. Iberê ressurge, no centro da cena pictórica brasilei
ra, com um vigor e uma energia insuperáveis. Aos setenta 
anos, ele realiza, hoje, a pintura mais jovem do Brasil.

como

no

sua

com

cruzes, se-

num
do-carretel-fantasma — um

seu pensar.

ou

o que

Rio. agosto, 1984.
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CRONOLOGIA, PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES 
INDIVIDUAIS E COLETIVAS E PREMIAÇÕES

Foi membro do júri do Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de 
Janeiro, RJ.
Expôs na União Pan-americana, em Washington, EUA.
Bienal de São Paulo. SP.
Expôs no MAM/RJ — homenagem aos críticos de arte. 
Exposição itinerante de gravadores brasileiros organizada pela 
Comissão de Cultura cm colaboração com a Smithsonian Institu- 
tion of Washington.
Coletiva — Museu de Arte Moderna de Chapullepee, México. 
Coletiva — International Bienal Exhibition of Prints in Tokio, Na
tional Museum of Modem Ari Yomiuri Shimbun.
Coletiva — Latin American Painterand Painting, organizada pelo 
Museu Guggenheim de Nova York, EUA.
Individual — Centro de Artes e Letras de Montevidéu, Uruguai. 
Bienal do México.
Salão Nacional de Arte Moderna, RJ.
Individual no MARGS, Porto Alegre, RS.
Administrou curso de gravura em metal em Montevidéu, Uruguai. 
Individual — Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre,

1959

1959

1914
1928

Nasceu no Brasil, em Restinga Seca, RS.
Iniciou os estudos de pintura na Escola de Artes e Ofícios de Santa 
Maria.
Passou pelo curso técnico de Arquitetura do Instituto de Belas- 
Artes de Porto Alegre, RS.
Individual — Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre, RS.
I ransferiu-se para o Rio de Janeiro como bolsista do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul.
Discordando da orientação acadêmica da Escola de Belas-Artes 
do Rio, criou com outros artistas o “Grupo Guignard”, Rio de Ja
neiro, RJ.
Individual em Porto Alegre, RS.
Salão Nacional de Belas-Artes. Rio de Janeiro, RJ.
Coletiva — Auto-retrato — Museu Nacional de Belas-Artes, Rio 
de Janeiro, RJ.
Salão de Arte Moderna no Rio de Janeiro, RJ.
Coletiva — 20 Artistas Brasileiros — Argentina.
Salão Nacional. Rio de Janeiro, RJ.
Individual no Ministério da Educação e Saúde, Rio de Janeiro,

19601939

1942

1944
RS.
Mostra inaugural 12 Artistas Brasileiros — Galeria Boninodo Rio 
de Janeiro, RJ.

1960/61 Organizou um curso de pintura em 
cínio da municipalidade.
Bienal do Japão.
Coletiva — Natureza-morta na Pintura

1945 Porto Alegre. RS, sob o patro-

19611946
IBEU/RJ-

Recebeu o prêmio “Melhor Pintor Nacional”, na VI Bienal de SãoRJ-
Paulo, SP.1947 Prêmio de Viagem ao Estrangeiro — Salão Nacional de Arte Mo

derna. Rio de Janeiro, RJ — Obra A Lapa.
Individual na Casa das Molduras, Porto Alegre, RS.
“Pintura Brasileira Contemporânea”, Montevidéu, Uruguai. 
Viaja para a Europa.
“Pintura Contemporânea”— Biblioteca Pública de Salvador. BA. 
“Pintura Brasileira” — Chile.
“Pintura Contemporânea Brasileira” em Johanesburgo, África do
Sul.

1948/9 Em Roma, estudou com De Chirieo, Pelrucci, Achille e Rosa. 
1949/50 Em Paris, estudou com André Lhote.

Membro de júri do Salão Nacional de Arte Moderna. Rio de Janei
ro. RJ.
l.“ Bienal de São Paulo.
Individual no Museu de Arte de Resende, RJ.
Bienal de Arte Hispano-americana em Madri, Espanha.
Coletiva no IBEU. RJ.
Expôs na Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, gravuras para a 
ilustração de um livro para os Cem Bibliófilos.
Coletiva — Universidade do Chile.
Coletiva — Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, RJ. 
Coletiva — Museu de Arte de Florianópolis, SC.
Fundou o curso de gravura em metal no Instituto Municipal de 
Belas-Artes do Rio de Janeiro, RJ.
Exposição no MEC/RS em benefício dos flagelados.
Salão Nacional de Arte Moderna. Rio de Janeiro, RJ.
Coletiva — Gravuras Brasileiras — Galeria Chappelen, Oslo. 
Individual — Galeria do Instituto Brasil-Eslados Unidos, Rio de 
Janeiro, RJ-

1962 Participou com pintura e gravura da Bienal de Veneza, Itália. 
Mostra retrospectiva no Museu de Arte Moderna do Rio de Janei
ro, RJ.
Exposição na Walter Art Center of Minneapolis, EUA.
Pintou painéis para a Cia. de Navegação Costeira e os expôs no 
Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ.
Exposição na Embaixada dos EUA/RJ.
Expôs em Sala Especial na VII Bienal de São Paulo, SP. 
Exposição de gravura em Lima, Peru.
Individual — Petite Galerie do Rio de Janeiro, RJ.
Exposição no Museu de Lagos — Nigéria.
Individual na Galeria Bonino, Rio de Janeiro. RJ.
Publicação do Tratado sobre Gravura Brasileira nos Cadernos 
Brasileiros.

1948

1963

1951
1964

1965 Individual — Galeria Bonino/RJ.
Exposição Ocho Grabadores Brasillenos — Galeria Rene Men- 
tras.
Organiza curso de pintura em Porto Alegre sob patrocínio do Go
verno do Estado.
Coletiva — Royal College of Art Galleries, Ixmdres.
Coletiva — Comparaisons, Galerie Stubel, Paris, França. 
Coletiva — Museu de Arte Moderna, Madri. Espanha.
Coletiva — Toronto, Canadá.
Coletiva
Coletiva — Museu Guggenheim, Nova York, EUA.

1952

1953

Fundação Calouste Gulbenkian — Lisboa.

1966 Executou um painel de 49m2 oferecido pelo Brasil à Organização 
Mundial de Saúde, em Genebra, Suíça.
Participou de exposição em Bonn, Alemanha Federal (“Brasillia- 
nisch Kunst Heunst”).
Coletiva— Arte da América Latina desde a Independência (cida
des norte-americanas).
Coletiva —
Individual

1954

Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro. RJ.
Coletiva de Gravuras Brasileiras — Berlim. Alemanha. 
Administrou um curso de gravura em metal em Porto Alegre, RS, 
e publicou apostila sobre o assunto.
Individual

1955

Museu do México, México.
— Galeria Bonino do Rio de Janeiro, RJ.

Exposição Resumo do Jornal do Brasil — MAM/RJ.
Bienal de Tóquio — Japão.
Júri do Salão Nacional de Arte Moderna/RJ.
Administrou curso de gravura em metal na Escola de Belas-Artes 
da Universidade de Santa Maria, RS.
Individual na Galeria Yázigi — Porto Alegre, RS.
Coletiva — Galeria Confianza, Barnegal Light, Nova Jersey. 
EUA.

Clube da Gravura de Porto Alegre, RS.
Coletiva — Bienal de Madri. Espanha.
Coletiva— Novo Salão Carioca, Rio de Janeiro, RJ.
Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro, RJ.
Mostra Coletiva no Museu Guggenheim de Nova York, EUA. 
Coletiva— 111 Bienal Hispano-americana — Barcelona, Espanha. 
Coletiva — “50 Anos Paisagem Brasileira” — MAM, São Paulo. 
Coletiva — Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro. RJ. 
Coletiva organizada pelo MAM do Rio de Janeiro na Argentina. 
Coletiva de Gravura Brasileira — Uruguai.
Coletiva de Gravura Brasileira — Museu de Quito, Equador. 
Coletiva

1967
1968

1956

1969

1957

Exposição na Art Gallery Center for Inter-American Relations —
1958 Nova York, EUA.

Bienal do México. 1970 Deu aulas de pintura na Penitenciária de Porto Alegre, RS, e de 
gravura em metal na Escola de Belas-Artes da Universidade de 
Porto Alegre, RS.
Individual — Galeria Barcinski, Rio de Janeiro, RJ.
Expôs em Sala Especial na XI Bienal de São Paulo, SP.

Exposição no Museu da Pampulha, BH.
Coletiva — Salão Pan-americano do Instituto de Belas-Artes. 
Porto Alegre.
Individual na Galeria GEA. Rio de Janeiro, RJ. 1971
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1972 Expôs em seu ateliê, na inauguração do mesmo. Rio de Janeiro, Coletiva — Homenagem a Mário Pedrosa — Galeria Jean Boghi- 
ci, Rio de Janeiro, RJ.
Individual — Galeria do Centro Comercial, Porto Alegre, RS. 
Individual — Galeria Acervo, Rio de Janeiro, RJ.
Individual — Galeria do Centro Comercial, Porto Alegre, RS. 
Coletiva — Exposição Latino-americana de Arte Contemporânea 
Brasil/Japão — Museu Nacional de Arte de Osaka, Japão.
Volta a residir em Porto Alegre e passa a dividir seu tempo entre 
Porto Alegre e o Rio de Janeiro.
Homenagem a Iberê Camargo, exposição de obras de sua autoria 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
Individual — Studio de Arte Cláudio Gil, Rio de Janeiro, RJ. 
Mostra coletiva Entre a Mancha e a Figura — Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro, RJ.
Individual — Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS. 
Finalizado curta-metragem 16 e 35 mm sobre sua obra px>r Mário 
Carneiro e Embrafilme, Rio de Janeiro, RJ.
Coletiva — Exposição 3.4 Grandes Formatos no Centro Empre
sarial Rio, Rio de Janeiro, RJ.
Executou um outdoor para a RBS que foi exposto nas ruas de Porto 
Alegre, RS.
Coletiva — Auto-retratos — Galeria do Banerj, Rio de Janeiro,

RJ.
1973 Individual — 0’Hana Gallery, Londres, Inglaterra.

Individual na Galeria do Ineli. Porto Alegre, RS.
Individual — Maison de France, Rio de Janeiro, RJ.
Coletiva — Exposição Internacional de Gravura, Ljubljana, Iu
goslávia.
Coletiva — Gravura Brasileira no Século XX — Museu Nacional 
de Belas-Artes. Rio de Janeiro, RJ.
Coletiva — Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, SP. 
Individual — Galeria da Aliança Francesa, Rio de Janeiro, RJ. 
Coletiva — gravuras Instituto Cultural Alemão do Rio de Janeiro,

1981

1973

1982

1974

RJ.
1975 Exposição — Galeria Buarque de Holanda e Paulo Bittencourt, 

Rio de Janeiro, RJ.
Exposição de tapeçaria na Galeria Contorno, RS.
2. ' Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão, em S. Paulo, Rio de 
Janeiro e Japão.
Exposição de tapeçaria — Galeria Contorno, Rio de Janeiro, RJ. 
Individual — Galeria Bonino do Rio de Janeiro, RJ.
Sala Brasília da XIII Bienal de São Paulo, SP.
Individual — Galeria Oficina de Arte, Porto Alegre, RS. 
Individual — Galeria Iberê Camargo de Santa Maria, RS.
3. * Exposição de Belas-Artes Brasil-Japão, em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Japão.
X Quadrienal Nacional de Arte de Roma, Itália.
Arte Global, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. 
Individual — Galeria Cristina Faria de Paula, São Paulo, SP.
1." Encontro Ibero-Americano de Críticos de Arte e Artistas Plás
ticos— Museu de Belas-Artes Los Gaoobos, Caracas, Venezuela. 
Individual — Galeria Debret, Paris, França.
Individual — Galeria Ipanema, Rio de Janeiro, RJ.
XI Bienal de São Paulo, SP.
Retrospectiva de desenhos — Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, RS.
Retrospectiva de desenhos — Museu Guido Viaro de Curitiba, 
PR.

1976

1977 RJ.
1984 Individual comemorativa à passagem de seu 70.“ aniversário — 

Universidade Federal de Santa Maria, RS.
Iberê Camargo, aquele abraço!, exposição iconográfica come
morativa da passagem do seu 70." aniversário — Centro Munici
pal de Cultura de Porto Alegre, RS.
Executou dois painéis para a Funarte.
Retrospectiva comemorativa da passagem de seu 70." aniversário 
no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS. 
Individual — Galeria Tina Presser, Porto Alegre, RS.
Individual — Galeria Luiza Strina, São Paulo, SP.
Individual — Studio de Arte Cláudio Gil, Rio de Janeiro, RJ. 
Individual — Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro, RJ.
Recebe o Prêmio '‘Golfinho de Ouro” pela sua atuação como ar
tista plástico durante o ano de 1984, concedido pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, RJ.

1979

1985
1980
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IBERÊ Camargo: “Fui injuriado pelo professor Campofiorito!”U7ítma Ho
ra, Rio de Janeiro, 14 jul. 1958.

QUESTÃO moral, a controvérsia do Salão. Correio da Manliã, Rio de Ja
neiro, 17 jul. 1958. Coluna Itinerário das Artes Plásticas.

PINTOR nas malhas da burocracia. Revista do Globo. Porto Alegre, n. 
727, 18 out. 1958.

UXA, Anita. 0 pintor do silêncio. Diário de Minas. Belo Horizonte, 3 maio
1959.

OLIVEIRA. Brandão de. Adeus, mestre Iberê. 0 Metropolitano, 24 jul.
1960.

l.ÓPEZ, Celina Rolleri. Fantasia para un carretei. Marcha. Montevideo, 
12 ago. 1960.

M.L.T. Poesia y verdad en Ia obra de Camargo. El Dais. Montevideo, 15 
ago. 1960. Coluna de Artes Plásticas.

VITUREIRA, Cipriano S. Iberê Camargo. Mundo Uruguayo, Montevi
deo, 18 ago. 1960.

EN EL CENTRO de Artes y Letras habló sobre Camargo el critico Vilurei- 
ra. El Dais, Montevideo, 22 ago. 1960 

JORDÃO, Vera Pacheco. Iberê Camargo em Montevidéu. 0 Globo. Rio de 
Janeiro, 27 ago. 1960. Coluna de Artes Plásticas.

KG. Exposição de Iberê Camargo em Montevidéu. Jornal do Brasil. Rio 
de Janeiro, 31 ago. 1960. Coluna Artes Visuais.

ZATAR, Matilde. Iberê Camargo está nos pagos. Folha da Tarde. São 
Paulo, 18 out. 1960. Coluna Sociedade na Reportagem. 

OSTERMANN, Ruy Carlos. () artista deixa de existirquando não tem mais 
o que dizer. Correio do Povo, Porto Alegre, 23 out. 1960.

A.O. Iberê Camargo e seu plasticismo. Correio do Povo. Porto Alegre, 6 
nov. 1960. Coluna Notas de Arte.

MANUEL, Pedro. Iberê, síntese e atualidade. Diário de Notícias. Rio de 
Janeiro, 6 nov. 1960. Suplemento Literário.

OSTERMANN, Ruy Carlos. Público porto-alegrense não considera a arte 
como uma necessidade vital. Correio do Povo. Porto Alegre, 26 nov.
1960.

SOUZA. Enéas de. Marasmo cultural e filme pessimista. Revista do Globo.
Porto Alegre. 24 dez. 1960. Coluna Cineglobo. 

id. Encontros com Iberê. Revista do Globo, Porto Alegre. 21 jan. a 3 fev.
1961.

SOUZA. Cláudio Mello e. 0 pintor visto por seu melhor intérprete. Senhor.
Rio de Janeiro, ano 3. n.ll, nov. 1961.

GULLAR. Ferreira. Pintura brasileira agora. Senhor. Rio de Janeiro, mar. 
1961.

“ATELIER livre” de pintura vai funcionar em Porto Alegre. Diário de No
tícias, Rio de Janeiro, 24 mar. 1961.

MÁRIO, José. Iberê, 1." Prêmio Nacional de Pintura da VI Bienal. Revista 
do Globo. Porto Alegre, 14 a 27 out. 1961.

MAURÍCIO, Jayme. Iberê Camargo: 22 
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na Gente da Cidade.

BENTO, Antônio. Iberê Camargo. Diário Carioca. 14 out. 1962. Coluna 
de Artes.

SOUZA, Cláudio Mello e. Iberê. Senhor. Rio de Janeiro, nov. 1961. 
MAURÍCIO. Jayme. Pedrosa e Iberê na Petite. Correio da Manhã, Rio de 

Janeiro, 31 jan. 1963. Coluna Itinerário das Artes Plásticas. 
J.M.V.S. Iberê Camargo na Petite. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro. 

15 maio 1963.
MAURÍCIO, Jayme. Enérgico apelo aos artistas gaúchos. Correio da Ma
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ticas.
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