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Iberê Camargo
uma perspectiva documental

Abertura: 10 de agosto, 19h30 | Visitação de 11 de agosto a 5 de setembro
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Sala Oscar Boeira | Praça da Alfândega s/n° - Porto Alegre, RS

Agosto de 2004 sirializa os dez anos do desaparecimento de um dos mais importantes artistas brasileiros, Iberê Camargo (1914-1994). 
Sua valiosa produção e a marcante contribuição social, política e cultural que trouxe ao meio de arte de nosso país constam registradas em obras e 
documentos; estes indicam a continuidade e a atualização de suas idéias, suas incessantes lutas e conquistas dentro do campo da arte, chegando 
a extrapolá-lo. Através desses registros e dos diversos testemunhos dos diálogos dc Iberê com o cenário artístico brasileiro e internacional é 
possível retraçar parte da história da arte do país, correspondente ao período de sua vida e produção; ao mesmo tempo, este acervo documental 
pode estimular pontos de reflexão mais delimitados e repletos de inter-relações: a ótica de Iberê sobre a arte, sobre suas categorias específicas 
(pintura e gravura), sobre suas relações com o meio de arte, a crítica, outros artistas e intelectuais, o mercado de arte, a valorização dos materiais 
e, em especial, sobre sua vontade incontestável de permanência. Permanência esta que vem a confluir precisamente com a idéia de documento, o 
que fixará para sempre, entre preciosos arquivos, as fortes matrizes de seu pensamento artístico e sobre sua obra em particular.
A breve amostragem desse manancial de informações, propõe um recorte, porém, ao mesmo tempo, sua abertura a diferentes percursos, ao ser 
capaz de despertar outras leituras sobre seu conteúdo. Celebra-se ainda uma aproximação institucional. Em tempos passados, Iberê entregou à 
guarda do Museu dc Arte do Rio Grande do Sul esse rico acervo, para que a instituição o preservasse e o disponibilizasse à comunidade. Hoje 
ergue-se às margens do Rio Guaíba uma bela edificação, a sede da Fundação Iberê Camargo, consolidando simultaneamente seu projeto de 
catalogação documental da obra do artista.
A Secretaria de Estado da Cultura e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul manifestam nesse momento uma especial sensibilidade, ao cederem, à 
Fundação Iberê Camargo, esse mesmo acervo. Esta instituição passará, desde agora, a conservar a mencionada documentação, constituindo ela 
um núcleo inestimável de preservação da memória do artista. Fará parte da construção da história artística do país, trazendo nela engendrados 
esses raros registros para o futuro de todas as gerações.
Esta exposição, como toda mostra, é efêmera. Contudo, sua morfologia simbólica permanecerá, alicerçando seu foco, a inegável aspiração do 
artista, de seu pensamento e de sua obra de projetarem-se para sempre no devir.

Mônica Zielinsky, Curadora 
Agosto de 2004
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