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Io sou homem de tocar nas coisas com a ponta dos dedos".

Iberê Camargo 1
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Execução do quadro Personagem, 
óleo l,30m x 2,12m - de 1982



JORNAL DA AAMARGS

EDITORIAL LANÇAMENTO DO LIVRO IBERÍ CAMARGO
N9 mês passado, perdemos Iberê Camargo.
Traço apaixonado, crítico incansável, 

suas imagens expressionistas constroem a trajetória 
do modernismo brasileiro. Várias vezes, Iberê 

circulou pelo museu da Praça da Alfândega, 

acompanhando algum trabalho, verificando a 
guarda de seu material pessoal no núcleo de 
documentação. Às vezes, vinha por acaso, 

simples visita a alguns amigos, outras chegava com 

seu jeito inflamado, em ocasiões de protesto.
O MARGS teve a honra de receber o artista

Em setembro, no dia 29, o Grupo Gerdau 
lança, nas Pinacotecas do MARGS, um livro 

sobre Iberê Camargo. São 150 páginas 

ensaio fotográfico de Luís Eduardo Achutti, 

texto do crítico Ronaldo Brito e introdução de 

Rodrigo Naves. A coordenação editorial é de 

César Prestes, que acompanhou o próprio artista 
na seleção de cerca de 100 obras representativas 

da sua trajetória, em especial da última fase.

O ensaio fotográfico de Achutti recupera 
a intimidade do artista no ateliê do bairro 

Nonoai, em flagrantes do seu processo criativo. 

As obras também foram fotografadas 
Achutti, num trabalho conjunto com Rômulo 

Fialdini. A edição, com selo DBA, terá 1500 

exemplares. Na noite de lançamento, estarão à 

venda mil livros, com renda destinada à

, com

numa

na
despedida final dos amigos e admiradores e, naquele 

momento delicado, foi fundamental o apoio dos 
funcionários. Dedicamos este número a Iberê, figura 

decisiva na

Iberê Camargo, No tempo, 
óleo sobre tela, 200x250, 1992por

reflexão do mundo através da arte. Fundação Iberê Camargo, ainda em projeto. O 

restante estará disponível em lojas e livrarias 
especializadas.Direção da AAMARGS

MAESTRO BUCHHOLZ
RECEBE MEDALHA ADO MALAGOLI

Em setembro, o MARGS oferece os seguintes 
cursos:
• A Expressividade da Figura Humana
com Regina Ohlweiler, às quintas, das 14 às

Cursos 17hA medalha Ado Malagoli, uma homenagem da 
AAMARGS às pessoas ou 
uma atuação significativa junto

O assessor cultural da direção, Paulo Gomes, elogia 
a visão ampla de promotor, que utiliza a Associaçã 
uma força integrativa das atividades do museu. Buchholz 
criou e reativou vários eventos culturais, entre eles o Coral 
MARGS e o projeto Música no Museu. O coordenador 
do núcleo de acervo e exposições, professor José Luiz do 
Amaral, realça a dinâmica e o caráter democrático do 
trabalho desenvolvido pelo colega. "É dessas pessoas que 
o museu precisa, com total dedicação e poder de incentivo”, 
arremata o artista Plínio Bernhardt.

Luís Alberto Buchholz está ligado diretamente 
MARGS desde 1991. A estréia do Coral MARGS ocorreu 
no ano seguinte, com o espetáculo “Via Crucis” de Franz 
Listz, ao lado do Grupo Teatral Face & Carretos. Antes do 
Coral MARGS, dirigiu vários corais, entre eles, o Gratia 
Artis, Em Pauta e Coral RBS. Buchholz iniciou sua 
formação em regência no Instituto Palestrinae no Instituto 
de Artes da UFRGS, com cursos de aperfeiçoamento da 
técnica na Áustria.

• Xilogravura a cores com Clarice Jaeger, 
às terças, das l4h às 17h.entidades que tenham tido o como
• História em Quadrinhos, com os

desenhistas e roteiristas do grupo Visuarte. Aberto a todos os 
interessados, a partir do dia 15 de setembro, às terças e quintas, 
das 19h às 21 h e aos sábados, das 9h às 1 lh.

As inscrições para os cursos do MARGS 
podem serfeitas no núcleo de extensão. Informações pelo telefone 
227-2311, ramal 30.

ao museu ou a sua 
Associação, foi entregue, neste ano, ao maestro Luís
Alberto Buchholz. Presidente da AAMARGS na gestão
92-93, Buchholz recebeu a medalha no último domingo 
de julho, dia 31, no concerto especial dos 40 anos do
museu, comemoração que trouxe cerca de setecentas 
pessoas às pinacotecas do MARGS.

A atual presidente da AAMARGS, Milka 
Levacov, percebe no trabalho de seu antecessor - 
conhecido como Béu, entre os colegas do museu - 
salto qualitativo na orientação da entidade. “Através da 
gestão do Béu, a AAMARGS passou a ter um caráter 
bem mais profissional na realização de suas atividades”. 
Nesse período, a Associação conseguiu verbas e 
patrocínios necessários para a manutenção do prédio e 
para conclusão da obra fundamental de recuperação da 
reserva técnica.

No dia 25, último domingo do mês, a 
Sociedade de Música e Orquestra de Câmara 
- Somúsica - e o Coral MARGS apresentam 
um concerto de música erudita nas 
Pinacotecas do MARGS, a partir das 17h. 
Entrada franca.

mais OQao
3S, um

As inscrições e as obras participantes do XI 
^WW^^^^B^Éí^alão de Cerâmica do Rio Grande do Sul 
j|AaMÍapLMS|^serão recebidas, no MARGS, entre 1 ° e 6 de 

W * setembro. A promoção é da SEDAC/
MARGS, ACERGS, com apoio da AAMARGS. O Salão será 
realizado entre 6 e 30 de outubro, no museu, reunindo ceramistas 
do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Estão abertas as inscrições, até 28 de outubro, 
para os interessados em expor no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul em 1995. Serão 
aceitas propostas de artistas nacionais ou 
estrangeiros que tenham realizado 
mínimo de três mostras individuais ou 

participado de 4 salões de abrangência nacional ou internacional. 
As propostas para as exposições do Projeto Museu Aberto serão 
selecionadas pelo Conselho Consultivo do MARGS. Edital, 
inscrições e informações complementares no núcleo de acervo e 
exposições do MARGS ou pelo telefone 227-2311, ramal 31.

HuseuAMIGOS NA EUROPA Aberto
um

AINDA HÁ VAGAS PARA OS INTERESSADOS NO 

ROTEIRO PELA EUROPA, PROMOVIDO PELA AAMARGS.
SÃO 28 DIAS DE PERCURSO PELA ESPANHA, FRANÇA, 

INGLATERRA, BÉLGICA, ALEMANHA, AUSTRIA, ITÁLIA E 

PORTUGAL. O PACOTE ESPECIAL INCLUI PASSAGENS 

VARIG, CAFÉ DA MANHÃ, 9 REFEIÇÕES, HOTEL, ÔNIBUS ■% 

DE LUXO, COM GUIAS EUROPEUS E UM

ACOMPANHANTE ESPECIAL DA AAMARGS. .......

INFORMAÇÕES NA
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS (FONE 227-2311, RAMAL 20) jÊ 

OU NA PORTU-BRÃS TURISMO (FONE 227-2068). &

r- o; A Arteloja reabre neste mês, com nova 
direção. Confira as ofertas e as várias opções 
em obras de arte. A Arteloja abre de terças a 
domingos, das 10 às 19h.

EXPEDIENTE Presidente Milka Levacov Vice-Presidente Evanice Pauletti 
Conselho Editorial Ernani Behs • Lu-' Alberto Buchholz • Luís Garcez • Naira 
Vasconcellos •

O
Paulo Gomes Jornalista Responsável Cida Golin RG 6.256/25

Edição Cida Golin Colaboradores Blanca Brites • Décio Freitas • Tina Zappoli 
• Paulo Gomes • Rosana Lemos • Rosa Inês Westphalen Diagramação e 
Editoração Eletrônica Atelier Dcsign Gráfico Fotolito Prolctra • Impressão 

Distribuição Gratuita Tiragem 3 mil exemplares Cartas para 
AAMARGS Praça da Alfândega, s/n 90010-150 Porto Alegre RS • Fone 
(051)227-2311 • Todas as pessoas envolvidas na publicação deste jornal são 
colaboradores voluntários, não fazendo jus a nenhuma remuneração. A 
responsabilidade dos artigos é exclusiva de seus autores.
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JORNAL DA AAMARGS

IBERE CAMARGO, 

APRENDIZ E MESTRE 

DE SI MESMO

IBERE NO MARGS
O Museu de Arte do Rio Grande 

um dos centros dedo Sul é
referência, no Brasil, para os 

- pesquisadores interessados na
GSUfO GUIGNARD vida e na obra de Iberê Camargo.

° núd“d‘ d°“^ 
pesquisa possui um vasto acervo 
de documentos sobre o pintor. 
São catálogos, livros, fotos, 
estudos críticos, artigos 
publicados na imprensa, 
documentando a trajetória do 
artista desde a década de 40. Na 

sessão de correspondências, é possível encontrar cartas recebidas 
por Iberê de amigos como Erico Veríssimo, Jorge Amado, Ado 
Malagoli, Guignard, Portinari, Tasso Corrêa, Oswaldo

o e

mmm
O desejo de retratar Iberê Camargo torna-se uma árdua 

tarefa, quando se sabe o quanto ele era adverso à catalogações. De 
imediato, se impõe apresentar os múltiplos Iberê: o artista, o 
agitador cultural, o reivindicador, o bom de briga, o professor, o 
homem afetivo - que compunham o personagem e o ser humano 
que se completavam, por vezes salientando suas ambigüidades, 
por vezes em atitudes paradoxais aos não iniciados no seu jogo. 
Fica a sensação de ouvi-lo retrucar de forma taxativa: “eu sou eu 
mesmo e pronto”. Em certa ocasião, ao ser questionado sobre 
quais artistas e correntes que lhe teriam influenciado, respondeu: 
“Não me filio a nenhum pintor ou escola, simplesmente porque 
há muito estou filiado a mim mesmo”. Isso não significava uma 
atitude de desconsideração para com aqueles a quem reconhecia 
lhe tinham propiciado aberturas, como foi o caso de Alberto 
Guignard, quando de sua chegada ao Rio de Janeiro, em 42, bem 
como de André Llote e De Chirico. Destes últimos, foi aluno por 
ocasião do prêmio Viagem a Europa, ganho no Salão Nacional de 
Belas Artes - Divisão Moderna, em 1947. Da mesma forma, seu 
sentimento de gratidão se estendia aos que lhe tinham auxiliado 
nas questões prosaicas do cotidiano.

partilhar o jogo da 
verdade, ou «eja, 
refletir com paixão 
sobre tudo e todos, e 
nisso ele não poupava 
ninguém, nem a si 
próprio. Como na 
imagem tão bem 
construída

: 4.

Teixeira, Sérgio Milliet, entre vários outros. Há também as 
cartas remetidas, onde descobre-se o verbo ágil, a concisão e 
contundência do texto do artista.

O material está em fase de 
sistematização e o núcleo de 
documentação e pesquisa projeta 
a publicação de um guia de fontes 
sobre Iberê Camargo, a fim de 
auxiliar os interessados no 
conhecimento desse acervo de

por
Armindo Trevisan: 
“ Ele era semelhante ao Iberê Camargo, Auto-retrato, 

óleo sobre tela, 69,59cm, 1943
cactus: com espinhos 
por fora, mas capaz de produzir a flor do carinho”. Essa atitude 
paradoxal será uma constante em Iberê. Socialmente gentil e 
afetuoso, ele se mostrava generoso com quem queria aprender e 
esquivo com quem queria lhe decifrar.

Iberê, em seus depoimentos, sal ientava que a generosidade 
era um sentimento que sempre lhe tocou, desde a generosidade 
recebida dos que lhe ensinaram algo no domínio da arte, como 
dos que tentavam compreender e respeitar suas angústias vividas 
tanto no plano artístico como no plano existencial. A este 
sentimento, ele retribuía também com generosidade, por 
entusiasmo em doar o que tão dificilmente havia aprendido. 
Assim, o ensino vai pontuar sua vida artística através de constantes 
cursos em vários pontos do país, destacando sua decisiva 
participação em um ciclo de palestras em Porto Alegre, em 1961, 
que gerou posteriormente o nosso Atelier Livre da Prefeitura.

Sua obra é autobiográfica na medida em que transita com 
suas emoções, sonhos e desespero na busca do absoluto, do 
incomensurável. Seu ato constante de fazer e refazer uma tela

'"'Cl Ohv
/investigação.

Além dos documentos, o Jr*2"

MARGS possui em seu acervo seis ‘ ‘
óleos do artista - Figura em Tensão J 
(1969), Carretéis em Fundo Azul 
(1960), Paisagem (1946), Paisagem (1953), Figura (1953) e 
Mulata (1944) -, registrando fases pictóricas diferentes, desde 
o exercício mais acadêmico até a experiência da abstração. O 
museu dispõe, ainda, de 4 gravuras em metal, 9 litografias e 35 
desenhos e esboços.

seu

(...) O artista é esse cavaleiro andante que descobre novos 
mundos da sensibilidade. Sua gratificação é a verdade. 
Ele, sem necessidade de estímulo material,prossegue sempre, 
dando a todos o melhor de si mesmo. Épor isso que Rodin 
nos disse: “O mundo só será feliz quando os homens 
trabalharem com a alma de artista ”.

(carta enviada, em 19.07.64, a Unirio Machado, 
deputado federal pelo PTB)

pode ser entendido como umaeternareconquistadesua identidade. 
O ato compulsivo de pintar lhe restituía a consciência de saber 
quem era. Um pintor na procura da sua verdade, que como ele 
afirmava estava na“fúsão da arteevida”. Este seu constante refazer 
poderia estar também vinculado com a vontade de poder dominar 
e antever tudo o que um quadro lhe poderia dar. Sem dúvida, era 
a sua vontade e seu olhar que determinavam o momento que se 
poderia chamar de fatal, de não mais tocar a tela, que seria o 
momento em que se rompería a busca desenfreada do infinito. 
Neste sentido, cabe sua afirmação, quando dizia: “eu nunca fiz 
uma pintura desordenada, sem saber o que estou fazendo”.

Deixamos por último, exatamente para maior ênfase, a 
significativa força que teve em sua vida pessoal e artística a figura

da companheira 
atenta, insepa
rável - e aqui vale 
o chavão de se 
buscar a grande 
mulher que a- 
companha um 
grande homem 
Maria é essa

Carretéis, água-tinta, 24,5x39cm, 1959

O período europeu (47/50) propiciou a Iberê a valorização 
do aprendizado teórico da arte, que nesta época ele fazia sobretudo 
através de leituras, visitas aos museus, galerias, o que lhe deu 
consciência de adquirir, além do domínio técnico, uma visão mais 
profunda da função do artista. Sem dúvida, isso só acentuou seu 
papel, entre outros, de artista atento aos interesses coletivos.

É sobretudo a partir de seu retorno da Europa, onde 
também havia feito estudos de gravura, que Iberê se lança com 
vigor nesta área, tornando-se mestre de muitos gravuristas 
exemplares como Ana Leticia, para citar só um caso.

Espírito apaixonado e combativo, ele organiza os artistas 
para apresentarem somente trabalhos em preto e branco no 
Terceiro Salão Nacional de Arte Moderna em 1954, que se 
tornou conhecido como Salão Preto e Branco, em protesto à má 
qualidade da tinta nacional e à alta taxação de impostos para 
importação de tinta estrangeira. Essa batalha foi contínua e ele a 
chamava “a guerra dos cem anos”.

Nasua caminhada artística, Iberê iniciaem 58 a utilização 
de cores mais densas, mais escuras para retratar carretéis surgidos 
de lembranças de sua infância, marcados por uma gestualidade 
expressiva de força dramática, que se tornam cada vez mais 
abstratos. Este caminho vai levá-lo ao Prêmio de Melhor Pintor 
Nacional na Bienal Internacional de São Paulo em 1961. Outro 
momento de reconhecimento internacional se verifica quando da 
execução do painel que o governo brasileiro oferece para a 
inauguração do novo prédio da Organização Mundial da Saúde, 
em Genebra, em 1966. Iberê sempre procurou desafios, onde 
pudesse certificar-se que sua verdade artística estaria confirmada.

Apesar de passar, ao interlocutor menos avisado, a imagem 
de distanciamento por sua maneira franca e intempestiva de se 
manifestar, Iberê, por outro lado, permitia uma aproximação a 
qualquer momento, à condição que se estivesse disposto a

(...) O Rio de faneiro mudou, o povo mudou. Esta cidade 
cresce desordenadamente. Há uma potfta para ver quem 
levanta o mais alto caixote de concreto. Descobriram que 
se pode vender muitas vezes o mesmo metro quadrado de 
terreno, empilhando homens. Em breve, edificarão também 
para baixo. Os menos aquinhoados poderão morar no 
trigésimo sub-sola. O homem é um permanente escorraçado. 
Vive agora se esgueirando entre os automóveis, que 
ostensivamente atravancam as calçadas. Amigo, o homem 
perdeu o caminho do homem. Ele vive em função das 
bugigangas criadas em massa pela sociedade de consumo. 
Ah, as praias? As decantadas praias do Grande Rio, 
agora os pedantes o chamam, são cloacas.

Vivo retirado no meu ateliê, hoje uma fortaleza 
contra o barulho desta cidade. Multipliquei paredes e 
fechei janelas com vidros espessos.

(carta enviada, em 14.01.75, a Celso Pinheiro)

como

pessoa a quem 
todos, silenciosa
mente, somos 
gratos.
Destacamos 

alguns momentos 
de sua vida artística, com a intenção de que estes nos auxiliem na 
compreensão de como ó menino simples da Restinga Seca passa 
a ser reconhecido como um dos grandes mestres da arte brasileira.

Escrever agora sobre Iberê Camargo torna mais aguçado 
o sentimento de sua perda, fàzendo-nos conscientes de sua 
ausência, ao saber que não se poderá mais perceber as reações de 
seu olhar matreiro e perspicaz.

Iberê Camargo, Tudo te é falso e inútil TV, 
óleo sobre tela, 200 x 236,1992

O livro sobre Iberê Camargo, produzido em conjunto pelo 
MARGS, FUNARTE e IOCHPE em 198 5, ainda pode ser encontrado 
à venda na Arteloja. Trata-se do primeiro volume da coleção 
contemporânea do Instituto Nacional de Artes Plásticas. Com 95 
páginas, o livro apresenta textos críticos de Evelyn Berg, Idéia Cattani, 5 
Paulo Herkenhoff, Pierre Courthion e Wilson Coutinho. A edição O 
possui ainda depoimentos, textos de época, cronologia, principais 
exposições e uma seqüência de reproduções da obra do artista. LLJ

LU
CO

Blanca Brites
Professora de História da Arte/UFRGS

Fotos acima: Catálogo da Exposição do Grupo Guignard, ENBAJABI - 
1943, Acervo Margs. 3
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O |j ■ sentou-se na cama e disse a sua mulher
■g Maria: “Agora está tudo claro. Aqui é 
|o igual a lá. Temos sido felizes e con-
.5 tinuaremos assim. Vamos”. Vestiu-se, 
| calçou os tênis e pôs uma boina. 
^ Amparado por Maria e a vizinha Eunice,
? chamada às pressas, subiu os dois lances 
| da escada íngreme para o ateliê. Pintou 

com energia desesperada, sentando-se a 
todo instante para descansar. Acabou 

algumas horas e saiu para o café da 
manhã. Dia 31, domingo, fez-se 
conduzir de novo ao ateliê, 
o quadro. A assinatura insegura e trêmula 
denunciava a fraqueza física. Dia 2 de 
agosto, na cama, concedia a polêmica 
entrevista coletiva; morria polemizando, 
como vivera. Removido para o hospital 
na manhã do dia 8, à tarde pediu 
insistentemente que lhe trouxessem o 
quadro, pois queria retocá-lo. Como era 
materialmente impossível atendê-lo, 
pediu papel e lápis, fazendo 5 desenhos, 
os últimos traços de sua vida. Às 23:45 
horas do dia 9, o fim.

«<

em

para assinar

2 Iberí Camargo, Solidão, 1994

Como todos 
que criam grandes 
coisas, Iberê Camargo 
foi homem de 
propósito unívoco na 
vida. Seu propósito foi 
a pintura. Podia ter 
sido um dos nossos

contra o destino cruel. Mas logo reagiu, 
tomando as coisas Filosoficamente: 
“Ninguém quer morrer. Portanto, todos

ateliê?” Rindo: “Primeiro 
problema e depois se resolve”.

No início de julho, retomou as 
sessões diárias de radioterapia, desta vez 

cabeça. O velho e rijo jequitibá 
começava a mostrar-se abalado. Mas o 
Quadralhão obcecava-o. Desenhou as 
figuras do quadro - três vultos femininos. 
Dia27 de julho, terminou a radioterapia, 
coincidentemente no mesmo dia 
que se inaugurava no Rio 
retrospectiva. Apesar do sucesso no Brasil 
e no exterior, merecendo elogios 
New York Times e no Le Monde, a 
retrospectiva não lhe agradava, por não 
considerá-la suficientemente 
sentativa de sua 
cama, da qual só se levantava amparado 
por duas pessoas. Dia 30 de julh 
sexta-feira, a amiga Lia Raffainer ouviu 
dele que no dia seguinte pintaria o 
Quadralhão. ‘Não conseguirá”, 
sentenciou Lia para um amigo comum. 
Claro que não”, ecoou o amigo.

Conseguiu. Madrugada de 
para sábado, mais ou menos às 3 horas,

a se cria o
“Iberê nos deixou um enigma”, 

disse o crítico carioca Ronaldo Brito ao 
olhar o quadro, que Iberê denominou 
de Solidão. Talvez aquelas três lúgubres 
mulheres sejam as Parcas - as deusas da 
morte que estabelecem a hora fatal. A 
mulher embuçada deve ser Átropos, que 

desapiedada tesoura corta os 
seda por elas

querem ser eternos. Mas já imaginaram 
a chatice que deve ser a eternidade?” 
Voltou à leitura de seus amados clássicos 
gregos e latinos, e, ao mesmo tempo, 

paixão que punha em tudo,

< na

com a
dedicou-se a escrever suas memórias, 
destinadas a perdurar 
monumento da memorialística 
brasileira.

maiores escritores, 
como se vê dos textos 
publicados e a pu
blicar. “Por

com sua 
fios de ouro e 
tecidos para a vida dos poetas e dos 
artistas. O título deve aludir à infinita e

como um em mesmas
sua

que esta 
obsessão de pintar? A Recuperado o uso do braço graças 

à radioterapia, voltou a pintar com 
alegria e paixão. O retrato de Maria 
Helena Pereira, pintado 
deixou-o feliz; parecia uma criança que 
houvesse reencontrado

irremediável solidão daquele que está 
morrendo. A revista Time, ao registrar a 
morte de Iberê, disse que ele expressava 
a “miséria humana” de forma 
“impiedosamente honesta”. No 
Quadralhão, pintou sua própria miséria 
por não poder escapar às Parcas. Morreu 
amargurado porque não poderia mais 
pintar. Pois não queria viver apenas 
para viver; queria viver para pintar, na 
sua “alegria” e seu “tormento”.

nopintura me perseguiu 
toda a vida; foi minha 
alegria e meu tor
mento”, desabafou um 
dia, já consciente da 
doença insidiosa. Não 
admitia dividir-se.

Quando a dor 
no braço direito, 
reflexo da doença, 
impediu-o de pintar, 
em meados do ano 
passado, indignou-se

O em maio, repre- 
obra. Logo caiu de

um brinquedo 
perdido. Depois, não cabia em si de 
felicidade quando pintou dois retratos a 
guache de seu velho amigo Vasco Prado.

Então, um belo dia, o Qua
dralhão. Mandara fazer um bastidor com

o, uma

O tela, medindo 2 metros por 4. 
Perplexidade dos amigos: “Ora, Iberê, 
como se poderá retirar esse quadro do

sexta Décio Freitas
amigo pessoal do artista e historiador

DEPOIMENTO CALENDÁRIO MARGS SETEMBRO/94
Conhecí Iberê desenhando 
e 0 vi morrer desenhando. Em ambas as

de vida, quando comecei a aproveitar 
também 0 pensador e não só 0 artista. E 
isto devo à entrada de meu marido, 
Marinho Neto, na galeria, em 1990. A 
partir desta aproximação maior entre Iberê 
e Marinho, comecei a admirar e amar a 
totalidade do homem Iberê Camargo. Devo 
principalmente a ele - Marinho - a 
compreensão total do gênio Iberê Camargo. 
Nos despedimos dele, Marinho 
sentindo privilegiados, pois presenciamos 
ele desenhar, na véspera de seu falecimento, 
já quase sem forças, no seu leito de morte. 
Saímos fortemente emocionados do hospital 
e, enquanto vivermos, levaremos 
aquela imagem do homem a perseguir a 
razão da própria existência, até 0 fim. Por 
tudo, Iberê, obrigada de coração.

Segue Frantz & Teti • Saguão. Até 25.09 

Segue RS-Geração 70 e 80 • Pinacotecas. Até 25.09 

Segue A Tridimensionalidade • Pequena Galeria. Até 30.10 

Segue Fabiana Rossarola • Sala João Fahrion/IEAVI. Até 04.09 

Segue Astrid • Salas Negras. Até 04.09 

Segue Frantz * Pedro Weingàrtner. Até 04.09 

Abre Loraine Oliveira • Sala João Fahrion/IEAVI. Até 25.09 

Encontros do Fazer Técnico • Gravura em Metal - Auditório, 15h. 

Encontros do Fazer Técnico • Eletrografia - Auditório, 15h.

Música no Museu • Pinacotecas, 17h 

Abre Marlies Ritter & Neusa Sperb • Saguão 

Abre Angela Magdalena • Sala João Fahrion/IEAVI

____________ Lançamento livro Iberê Camargo • Pinacotecas
| O horário de visitado do MARGS édeter;,,, a domingos, d„, 1QK às 19h, no Pro;c da Alfândega^

Em outubro, confiro: no dii4.10, abre Salão Chico Lisboa - Pinacotecas - e individual de Britto Velho - Salas Negras; em 6 10
abteoXSaãodeCetámo-Galenahd.asUOeíl.üO.enconttosdoliaettécnicoditogr.liaexilogravntal-OScinadeG.avora;

dia 18, abre Neila Vieira - Sala João Fahrion/IEAVI; no dia 30, Música no Museu.

ocasiões, me senti um ser privilegiado. E 
hoje, ao fazer um balanço destes 15 anos 
passados próxima a ele, sinto que foi mais 
que um privilégio, foi uma benção.
A primeira vez que visitei seu ateliê foi 
1979, acompanhada de Tatata Pimentel e 
um amigo. Saímos os três atordoados pela 
emoção, pois Iberê nos brindou, já

em

na e eu, nos
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primeira visita, com um retrato de cada 
um de nós. Neste mesmo dia começamos a 
trabalhar com ele. Nunca mais par ei. Vi-o 
sair da série dos Carretéis para a dos 
Dados, desta para o retorno à figura conosco
humana que, enfim, sempre fo i o seu

O centro. Nestes anos todos, nosso 
5 relacionamento sempre foi de respeito, 
m franqueza e solidariedade. E isto

29Quí

certamente foi o que o fez duradouro.
4 Contudo, sinto que ganhei em experiência

Tina Zappoli
amiga pessoal de Iberê, marchand no


