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Resumo 
 
Esta comunicação analisa os desenhos de Iberê Camargo presentes no acervo da 
Fundação Iberê Camargo, no período compreendido pelas décadas de 1980 a 1990. 
Estuda-se especificamente aqueles desenhos nos quais elementos de paisagem parecem 
se apresentar, discutindo, entretanto, se tais trabalhos tratam-se de fato de paisagens. 
Apresentamos o conceito de despaisagem como uma sugestão interpretativa a esses 
desenhos, a partir da trajetória artística de Iberê Camargo, tomando como preâmbulo a 
análise da paisagem em seus desenhos de períodos anteriores aos agora estudados. 
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Abstract 
 
This communication analyzes the drawings by Iberê Camargo present in the collection of 
Fundação Iberê Camargo in the period through the decades from 1980 to 1990. This study 
focuses on those drawings in which landscape elements seem to be present.  It is argued, 
however, if these works deal in fact about landscapes. It presents the concept of 
despaisagem as a suggestion to interpretate these drawings, from the artistic trajectory of 
Iberê Camargo, taking as a preamble works of landscape in the drawings of the artist in 
earlier periods. 
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 Este texto constitui-se em uma investigação sobre a paisagem na obra de 

Iberê Camargo e faz parte de minha pesquisa de pós-doutorado inserida no projeto 

“Paisagem Moderna: Baudelaire e Ruskin”, a qual tem como coordenador o Prof. Dr. 

José Augusto Avancini. Nosso estudo foi realizado a partir do acervo de desenhos da 

Fundação Iberê Camargo, composto por 3135 trabalhos do artista, em variadas 

técnicas. A análise que faremos teve seu início em texto anterior, denominado “A 

paisagem e suas possibilidades nos desenhos de Iberê Camargo”¹. No texto prévio, 

sugerimos a hipótese da presença da paisagem em alguns desenhos de Iberê 

Camargo que à primeira vista são vistos como abstratos (aqueles compreendidos 

sobretudo pela década de 1960). Nossa hipótese era sustentada pela presença 

constante da paisagem ao longo de toda a produção de desenho de Iberê Camargo 

e por aquilo que entendíamos como uma busca da constituição da paisagem como 

desenho, aventura moderna da arte que busca situar seus problemas a partir de 
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suas questões internas específicas.  

 Na reflexão que agora apresentamos (já apontada no epílogo do texto 

anterior), ao contrário, sugerimos como hipótese de trabalho a inexistência desta 

mesma paisagem nos desenhos surgidos a partir do final da década de 1970 e 

plenamente desenvolvidos nas décadas de 1980 e 1990, os quais aparentemente 

são vistos como mais figurativos, contendo o que parece se configurar como uma 

paisagem (ou, ao menos, um pano de fundo ou cenário exterior, no qual estão 

inseridas suas figuras). Tal inexistência (e esta é uma segunda hipótese, derivada da 

primeira) apresenta-se como uma impossibilidade, a qual, ao contrário de ser uma 

falha, é uma conquista inerente à trajetória poética do artista. Estas imagens 

(terceira e última hipótese) se encontram em um lugar indefinido, o qual não é 

possível denominar nem como aquém nem como além da paisagem ou (de forma 

mais genérica) da representação figurativa ou da abstração, lugar que, na falta de 

denominação mais apropriada,  sugerimos denominar como despaisagens. 

 

Prólogo: Paisagens do desenho² 
 Paisagem é um conceito eminentemente artístico, surgido para denominar um 

estilo temático surgido na pintura do Renascimento, desenvolvido pelos pintores 

holandeses do século XVII e que alcança seu apogeu na pintura romântica. O fato 

de existir elementos na natureza que possuem a mesma denominação (nomeados  

a partir de sua formulação artística), exige uma redobrada atenção para que não 

confundamos um com o outro3. Sendo conceito próprio ao campo da arte, é preciso, 

portanto, que busquemos neste campo não apenas os elementos que 

tradicionalmente a constituem, mas que também estejamos atentos para ver no 

interior deste campo seu desenvolvimento e seus limites. É preciso que sejamos 

capazes, portanto, de ver a paisagem quando esta não se encontra em compasso 

com seu homônimo conceito da natureza, mas quando apresenta-se coerente à 

poética e à trajetória do artista. Do mesmo modo, é necessário também que sejamos 

capazes de negar as identificações ligeiras, quando estas ao se aproximarem do 

conceito natural, ao contrário, se contradizem ao conjunto da obra que estudamos. 

 A paisagem sempre esteve presente nos desenhos de Iberê Camargo (de 

modo geral, também em sua obra de pintura e gravura), desde a infância 

acompanha o artista, como desafio estético, deslumbramento e inquietação. Em 

seus anos de aprendizado4, ora notamos a busca pela síntese precisa dos 
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elementos básicos que a constituem ora uma entrega pela expressão dos 

intrincados detalhes naturais, sobretudo em suas representação de matas e riachos. 

 O primeiro grande salto no desenvolvimento de uma poética própria da 

paisagem se dará a partir dos seus anos finais de aprendizado, ainda na Europa. 

Vejamos, por exemplo um nanquim, de 1949, intitulado “Roma” (D14035), uma cena 

interior, na qual vemos em primeiro plano a disposição de algumas frutas sobre uma 

mesa e em segundo plano (proximidade ao primeiro), uma janela que se abre para 

um fragmento de paisagem: um céu claro com uma árvore. Interior e exterior 

comunicam-se em um jogo especular. Mesa e paisagem destacando-se, 

estabelecem uma comunicação visual pela constituição de  seus traços e pela 

geometria, ambas semelhantes, ainda que em planos distintos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tal relação de analogia irá acompanhar suas posteriores representações a partir do 

tema da natureza morta com janela ao fundo, entre o exterior e o interior 

representados em simultaneidade. Iberê Camargo inicia seu texto intitulado 

“natureza-morta”, uma sensível análise do próprio artista sobre os trabalhos deste 

período, da seguinte forma: “Sol do meio-dia. Um pálido clarão sobre o muro 

defronte à janela. O peitoril se acende. Uma abrasada lâmina de luz penetra dentro 

da sala: corta a mesa, transpassa e recorta os objetos que lhe estão em cima. Eles 

se acendem (…)”6. Nota-se, por esta declaração do artista, o quanto é constitutivo de 

D1403 "Roma", 1949, nanquim sobre 

papel, 24 x 20 cm. Acervo FIC. 
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sua ideia de natureza-morta a presença de elementos de paisagem (o muro além da 

janela e o Sol que invade a mesa disposta com a natureza-morta). O tema da 

natureza-morta relacionada à paisagem prosseguirá quando de sua volta ao Brasil e 

estes trabalhos darão lugar à representação de objetos, garrafas e copos, para 

finalmente surgir a figura icônica do carretel. Nestas representações dos objetos, a 

mesa passa a ser desenhada como uma espécie de linha de horizonte, como vemos 

na obra D1408, de 1957. Iberê recolhe-se aos elementos interiores, sem mais 

estabelecer diálogo com a paisagem enquadrada pela janela, na mesma medida em 

que transforma a mesa em linha de horizonte e os objetos, em sua disposição 

horizontal, em um mesmo plano, em figuras inseridas em uma paisagem já 

específica de sua poética: primeiro momento do encontro de uma paisagem artística, 

paisagem do desenho. O próprio carretel parece guardar, no imaginário do artista, 

também a lembrança de uma paisagem constituída na infância, paisagem da 

memória:  “Os carretéis estão sobre a mesa. Estão no pátio, são soldados pica-paus 

e maragatos”7.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O segundo e definitivo momento de sua trajetória em direção à formulação 

artística da paisagem se dará durante o período de aparente ausência da paisagem 

nos desenhos e compreende os anos entre 1960 e 1969. A hipótese que sugerimos 

no artigo anterior é que no período de 1960-1969 Iberê alcança uma linguagem 

plenamente moderna, que o faz muitas vezes ser considerado um artista “abstrato” 

(apesar da recorrente negação do artista do epíteto de “abstrato”), através de uma 

transformação que partindo das naturezas-mortas (postas em relação à paisagem 

exterior), passando pelos objetos colocados em perspectiva horizontal sobre a 

D1408 Sem título, 1957, giz sobre papel, 12,5 x 21 cm. Acervo FIC.  



2943 
 

“mesa horizonte” e pelos carretéis, chega a um modo próprio de paisagem. Modo 

próprio aparentemente “abstrato”, mas que guarda relação com suas paisagens 

anteriores. Entendemos, assim, que a “abstração”8 do carretel é a construção da 

paisagem a partir do desenho, paisagem ainda que no limite: possibilidade de uma 

paisagem. Reformulação da paisagem, que passa a ser paisagem do desenho, 

paisagem-desenho. Como uma espécie de abstração paisagística (veja-se, por 

exemplo, o desenho D1427), surge esta paisagem subjetiva na obra de Iberê 

Camargo neste período,  por vezes denominada abstrata (por alguns dos que 

escrevem sobre ela), em outros momentos entendida como figurativa (segundo o 

próprio artista).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Os carreteis se desestruturam, desconstroem-se, na medida em que o artista 

constrói sua paisagem-desenho, sua paisagem-linha. A contrapelo desta paisagem 

parece estar os trabalhos do último período de Iberê Camargo, e é esta a hipótese 

que, após este preâmbulo, passamos a apresentar.  

 

A conquista da impossibilidade: a “despaisagem” nos últimos desenhos de 
Iberê Camargo. 
 Como costumeiramente é comentado pela fortuna crítica sobre a obra de 

Iberê Camargo, em 1980 o artista retoma os temas figurativos mais evidentes, a 

partir dos quais constrói sua obra até 1994, ano de seu falecimento. Ciclistas, 

Fantasmagorias, Idiotas, além de retratos e autoretratos, serão alguns dos temas 

desta figuração tardia em sua obra. Como vemos pelo desenho, Iberê já havia 

D1427 Sem título, 1961, nanquim sobre papel, 15,7 x 23,6 cm. 

Acervo FIC. 
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trabalhando com temas figurativos desde os anos 1970, não tendo abandonado a 

figura mais reconhecível, a não ser pelo período já apontado (1960-1969).  

 Depois da conquista de uma visualidade moderna, na qual os elementos não 

são mais claramente reconhecíveis a não ser como elementos do desenho, a “volta” 

à figuração é uma busca de uma visualidade perdida. Tal busca desesperada indica 

uma perda e uma impossibilidade irreparáveis, mas que ao contrário de ser um 

fracasso é uma conquista. 

 O que nos interessa, dentre as obras em desenho deste período, são aquelas 

nas quais o tema da paisagem aparece de forma mais evidente. Destes trabalhos 

temos, por um lado, alguns exercícios no tema da paisagem pura, que não parecem 

constituir em questão fundamental na obra do artista, já que não as vemos 

trabalhadas nas pinturas ou gravuras. Por outro lado, temos as paisagens que são 

como que pano de fundo/cenário de suas figuras e que são recorrentes e em grande 

número tanto nos desenhos como em suas pinturas e gravuras. Esta últimas, 

portanto, parecem constituir-se nos trabalhos os quais o artista dedicou especial 

atenção e que, portanto, podem ser, em seu conjunto, entendidas como formando 

uma fase específica de sua produção (fase, que por sua vez, pode ser subdividida 

em outras fases, como a dos ciclistas, ou das idiotas). Justifica-se, assim, pela 

importância que possuem, a escolha destes trabalhos para este estudo. 

 Em nossa análise, dividimos este período em dois momentos que nos 

parecem distintos, ainda que suas fronteiras não sejam demarcadas de forma 

absolutas. Como toda a produção de um pensamento desenhante vivo e em pleno 

vigor criativo, como o é de Iberê nos anos 1980 e 1990, não é possível classificá-lo 

de modo definitivo, sob o risco de perdemos justamente uma das riquezas do 

desenho que é sua fluidez, o aspecto de ser uma reflexão em ato. Risco, entretanto, 

em um certo grau, sempre incontornável quando estudamos aspectos específicos de 

uma obra, já que lidamos a todo o momento com escolhas e descartes. 

 Identificamos, assim, o primeiro deses momentos como o de busca, encontro 

e desenvolvimento disto que estamos chamando de despaisagem e compreendem 

sobretudo os desenhos feitos a partir da metade da década de 1980. O segundo 

momento apresenta de forma madura e mais evidente os elementos que trouxemos 

como hipótese de trabalho – a despaisagem ou impossibilidade da paisagem, vista 

aqui como conquista poética, tem início por volta de 1989 e prossegue ao longo da 

década de 1990, última década de sua produção (lembro que Iberê Camargo morre 
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em 1994, tendo produzido desenhos até as suas últimas horas de vida). 

 O período de seus Núcleos e Expansões, na década de 1960 (considerado 

frequentemente como o momento mais abstrato de sua obra, ainda que não 

concordemos com esta definição) parece ter como detonador a viagem que faz à 

cidade de Jaguari (um dos locais de sua infância), a partir de um insight quando da 

visão da fumaça de um trem e sua expansão no céu. 

 Em 1977 Iberê Camargo visita novamente os locais de sua infância, desta vez 

sua terra natal, Restinga Seca e o município vizinho, Santa Maria, por conta de uma 

exposição e de homenagens que lhes são feitas. Este retorno às origens, tal como 

na década anterior, impulsiona mudanças significativas em sua poética. O artista irá 

representação a paisagem local, através de uma série de desenhos. Este trabalhos, 

com a característica de esboços, parecem buscar em seu traço a memória de um 

lugar. Mais do que desenhos em que a preocupação artística/formal seja evidente, 

trata- se de anotações sentimentais, um diário íntimo na forma de desenhos, desses 

lugares da infância os quais o artista busca revisitar. É razoável supor que a busca 

impossível da infância, as contradições inerentes ao confronto entre a memória 

(infantil) de um lugar e sua visão adulta de um lugar outro (locos até então 

inexistente no repertório imaginário do artista) terá suas consequências em sua obra. 

Nossa hipótese é que essas consequências se desdobrarão no desenvolvimento de 

uma poética da paisagem a qual chegará à contradição ou impossibilidade desta 

mesma paisagem e à formulação de uma espécie de paisagem às avessas, de um 

substancial desencontro da paisagem, visto aqui não como problema em sua obra, 

mas como conquista, o qual denominamos despaisagem. Passamos a examinar 

agora os elementos mais significativos que indicam a busca pelo que estamos 

denominando de despaisagem no primeiro dos dois momentos, compreendido pela 

segunda metade da década de 1980.  

 As paisagens da década de 1980 serão marcadas pela inserção da figura 

humana que ganhará cada vez mais importância na composição dos desenhos. O 

principal tema em que está presente a figura humana a paisagem é o dos ciclistas 

(tema surgido, nos desenhos, em torno do ano de 1984). Vemos constantemente a 

figura de ciclistas inserido em uma paisagem quase abstrata 

 Em 1987 temos o desenho D1025, intitulado “Estudo para fantasmagoria IV”. 

Nele notamos a união da figura que às vezes se confunde com a própria paisagem . 

O desenho, estudo inicial para tela, parece conter mais elementos de uma paisagem 



2946 
 

do que propriamente das figuras a que faz referência seu título (as “fantasmagorias” 

- imagens derivadas dos estudos que faz sobre os manequins). Além do título, 

sabemos da presença da figura a partir do confronto com a tela para a qual o estudo 

foi realizado, Fantasmagoria IV, de 1987, óleo s/ tela, 200 X 230 cm, e com outros 

estudos para a mesma tela, em que a figura aparece com mais evidência. O cotejo 

entre este desenho e outros estudos com a tela nos parece indicar o quão 

relacionado neste momento está a paisagem com a figura – uma parecendo ser 

constituída da outra. Este momento de tensão e entrelaçamento entre figura e 

paisagem persiste ao longo desta década, até que a paisagem começa a 

desaparecer de suas imagens na medida em que a figura parece como que tragar 

aqueles elementos de paisagem, estabelecendo assim seu predomínio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Evidencia desta desaparição é o desenho D2691, de 1987, intitulado “Mímica no 

Parque da Redenção”, no qual a evidência paisagística a que o título faz referência 

contradiz-se com a própria imagem, constituída de figuras sem paisagem, ou talvez 

possamos chamar de figuras-paisagens (tema ao qual votaremos ao final deste 

estudo), já que a proliferação de figuras parece tomar o lugar dos elementos 

paisagísticos do parque em questão.    

 

  

 

  

 

D1025 "Estudo para fantasmagoria IV, 1987, giz e caneta sobre 

papel. 15 x 23 cm. 
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Outra mudança que se evidencia nos desenhos de meados dos anos 80 é o das 

figuras que passam a surgir cada vez mais em espaço interno (doméstico, de 

atelier). Tal mudança estabelece um curioso paralelo com aquele dos anos 50, 

quando os trabalhos com os carretéis, recolhidos no ambiente do atelier, acabam por 

dirigir-se à explosão dos núcleos e expansões (naquilo que, em artigo anterior, 

entendemos como o encontro de uma paisagem moderna, paisagem do desenho). 

Mesmo figuras que parecem ser típicas de ambientes externos, como os ciclistas, 

passam a aparecer sem qualquer referência externa, quando não com referência ao 

ambiente do atelier, como é o caso de D146, de 1987, em que as figuras dispõem-se 

no desenho sem nenhuma espontaneidade, indicando que se trata de imagem 

disposta intencionalmente para a composição9. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como parte desta atitude de recolhimento, é interessante notarmos que data de 

1986 sua primeira natureza-morta datada, desde 1959, intitulada “cubista” (uma 

 

D2691 "Mímica no Parque da Redenção", 1987, giz e caneta sobre 

papel, 24 x 15 cm. Acervo FIC. 

 

D463 Sem título, 1980, giz sobre papel, 25 x 36 
cm. Acervo FIC. 
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espécie de comentário visual da  história moderna da arte). 

 Após este momento de recolhimento da paisagem, como que contida no 

interior das figuras, passamos a este momento final, no qual, segundo nossa 

hipótese, seu retorno parece tornar-se uma impossibilidade. O desenho de 1989, 

D458, indica tal momento. As figuras parecem inseridas naquilo que Jorge Guinle 

Filho, ao referir-se ao fundo das pinturas de Iberê dos anos 80, denominou de “pele 

experimentada (cansada de um saber pictórico)”10. As figuras flutuam num turbilhão 

de traços de giz, cujo núcleo, mais claro, parece arrastar as imagens em direção ao 

centro da composição. Tal como no carretel que perdia identidade para dar lugar à 

aventura dos núcleos e expansões dos anos 60, parece que agora é a própria 

paisagem que perde sua consistência. Emerge, então, uma paisagem impossível, 

irreal, uma paisagem que caminha em desencontro à nossa própria concepção de 

paisagem e que torna-se, assim despaisagem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao optarmos pelo neologismo “despaisagem” buscamos salientar através do 

prefixo “des” seu caráter de oposição, negação e falta em relação ao conceito de 

paisagem. Remontamos também à ideia de desencontro entre o que a primeira vista 

vemos e o que o conjunto da obra e sua dinâmica interna apresentam, bem como o 

desencontro entre estes dois pares de conceitos homônimos mas não coincidentes: 

a paisagem com questão artística e aquele outro, posterior a este: a paisagem 

natural. Tal despaisagem, antes de ser um problema, conforme nossa hipótese, é a 

culminância de uma busca artística, o que nos permite dizer que o desencontro da 

D458 Sem título, 1989, téc.mista 

sobre papel, 15 x 22 cm. Acervo FIC. 
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paisagem é o encontro da despaisagem. Após a escolha do conceito, notamos a  

coincidência de vê-lo anteriormente utilizado na obra “DESPAISAGEM-desenhos”, 

que analisa os trabalhos do artista paranaense Francisco Faria11. Por sua 

precedência, fazemos referência ao trabalho, ainda que nossas questões sejam 

outras. 

 Passamos a examinar agora os elementos mais significativos que indicam 

este encontro da despaisagem em seus últimos desenhos. São eles: o recuo da 

paisagem e a primazia da figura, a paisagem transformada em simulacro de uma 

paisagem e  a busca por um apagamento da paisagem em consonância com a 

busca do apagamento da memória histórica e com o desencontro da memória 

pessoal. 

 O primeiro elemento, o recuo da paisagem a partir da contaminação dos 

elementos de paisagem e figura, e finalmente o predomínio da figura sobre a 

paisagem como vimos, já estava presente nos desenhos do período anteriormente 

examinado (aquele a partir de meados dos anos 1980) e segue presente nestes 

desenhos da década de 1990. Algumas obras de 1990 indicam esta absorção da 

paisagem pela figura, em que um emaranhado de linhas domina a cena e parece 

levar em seu redemoinho as linhas compositivas de uma já impossível paisagem.  

Avançando para o predomínio da figura frente à paisagem, temos o desenho D893, 

de 1990. Nele a figura aparece dominar a cena, já sem qualquer possibilidade de 

paisagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D893 Sem título, 1990, nanquim sobre aguada, 20 x 14 cm. 

Acervo FIC. 
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 A aguada ao fundo, recurso utilizado desde seu aprendizado na Itália como 

elemento paisagístico, surge agora como emanação da própria ciclista, testemunha 

solitária deste despaisagismo e o círculo que circunda seu rosto parece quase um 

Sol que se deixa atravessar pela figura em movimento.    

 O segundo elemento a ser examinado é a paisagem vista como simulacro. 

Em 1991 Iberê Camargo faz o desenho “No tempo” (D414), um estudo para tela de 

mesmo nome. Na obra, uma figura dirige seu olhar para uma série de objetos 

dispostos em uma mesa. Os objetos são um conjunto de carretéis e a figura em 

miniatura de um ciclista em uma paisagem que é reduzida ao tamanho dessa mesa. 

Ao final da vida, Iberê Camargo reapresenta os objetos que marcaram sua 

produção: os carretéis, a paisagem e os ciclistas, os temas mais caros de sua 

extensa produção. Mais que isso, esses temas estão no desenho justamente a partir 

de sua propriedade de serem temas, e a figura que os contempla assim os vê: "no 

tempo", em uma visão retrospectiva, que é a visão do próprio artista. Sendo assim, o 

desenho de Iberê torna-se não apenas a representação daqueles objetos, mas a 

representação da própria representação daqueles objetos e, nesse sentido, o 

desenho surge como representação do próprio desenho. Os elementos ali dispostos 

passam a ser a síntese alegórica de seu trabalho e a paisagem, elemento de nosso 

interesse, torna-se portanto simulacro da própria paisagem. Como uma espécie de 

despedida, a vemos menos como paisagem do que como paisagem de uma 

paisagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O terceiro e último elemento, o da memória em relação à paisagem, se 

D414 “Estudo para 'no tempo”, 1991, caneta esferográfica 

sobrepapel, 24 x 32 cm. Acervo FIC. 
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desdobra em dois outros elementos: o da memória da arte e o o da memória 

pessoal. Desdobramentos que devem ser entendidos entrelaçados, sobretudo por 

parecerem conduzir-se a uma resolução comum na obra de Iberê Camargo. 

 A modernidade e seu mito da originalidade artística, forjou a necessidade do 

apagamento da história da arte e sua contínua reconstrução como marca da 

excelência artística. É preciso virar as costas deste saber experimentado que 

constitui a arte como tradição europeia para construir o novo12. A paisagem parece 

ser um elemento que contem em si uma tradição, prática e conhecimento, 

eminentemente artísticos. Assim, podemos supor que apagar a paisagem é 

justamente o exercício deste apagamento necessário a Iberê Camargo para atingir 

este grau zero poética que lhe possibilitará, ao fim da vida, a renovação de sua obra. 

Iberê, se é um artista moderno, ao mesmo tempo mostra-se sempre grato a seus 

mestres e com um profundo respeito à grande tradição europeia – características 

próprias a um artista na periferia dos grandes centros artísticos. Assim, estabelece-

se uma contradição entre a necessidade desta reconstrução, desta perda da 

memória, apontada por Guinle e ao mesmo tempo sua devoção à grande arte 

europeia. O desenho já apresentado, “No tempo” (D414), de 1991 aponta para uma 

primeira tentativa de resolução deste problema. Ao apresentar a paisagem vista sob 

a perspectiva da representação de uma representação a coloca nesta situação entre 

parênteses, em suspenso, que o permitirá dar o seu próximo salto, o do 

apagamento, entretanto sem deixar de prestar sua homenagem ao próprio tema e 

sobretudo a tal tema visto na perspectiva de sua própria trajetória (colocado junto a 

seus outros tão caros temas, como os carretéis e os ciclista). A figura que olha 

aquela paisagem de uma paisagem nos parece, assim, despedir-se antes de, ao 

dirigir-se ao futuro,  virar-se de costas para a paisagem. 

 O outro apagamento da memória diz respeito àquele desencontro entre 

memória da infância e paisagem natural, a que já fizemos referência, ao propormos 

ter sido o desencadeador do processo que culminou no que denominamos de 

despaisagem. Em um momento em que a paisagem da infância parece perder-se 

naquele descompasso, frente à mudança da paisagem exterior, o desacordo entre a 

memória e mundo presente parece suscitar a impossibilidade mesma da 

representação da paisagem. Uma impossibilidade que torna-se questão poética, 

uma impossibilidade que transfigura-se em achado.  

 Se paisagem é memória e passado, tal como Simon Schama nos apresentou 



2952 
 

em seu célebre livro (Paisagem e Memória), a depaisagem e o apagamento da 

memória (esta pele cansada de saber) indica a possibilidade de um lançar-se para o 

futuro, a possibilidade moderna de encontrar o novo.  

 Finalmente, como questão para uma futura análise, gostaria de propor uma 

possível síntese destes três elementos que formam aquilo que chamei de 

despaisagem. Esta síntese creio ser possível identificar a partir de um deslocamento 

dos elementos da paisagem para a figura. Refiro-me especificamente às figuras da 

série das idiotas, estas imagens que nos encaram, em sua frontalidade 

desconcertante. Talvez seja possível entendermos essas figuras a partir da chave 

aqui proposta, da despaisagem, e pensarmos sua construção não apenas a partir de 

seu predomínio sobre a paisagem mas como uma espécie de introjeção da 

paisagem na própria figura. As figuras podem ser vistas, então, como a paisagem 

possível para Iberê; sua derradeira paisagem: paisagem humana que, ao nos 

encarar, nos convidam a um jogo especular, tal como aquele jogo especular entre 

paisagem e natureza-morta, dos anos 40, mas que agora se estabelece entre dois 

olhares: o nosso e o da figura. O que vemos, então (e “o que nos olha”) é um rosto 

que é como uma paisagem13, tal como no desenho D459, de 1992,  espécie de 

“Angelus Novus”14 do artista que ao nos encarar, talvez veja também algo além, que 

não conseguimos ver – fixa seu olhar espantado no cerne da própria 

impossibilidade, ou seja: a despaisagem – impossibilidade de uma paisagem,a qual, 

justamente por não poder não existir, também é projeção de um horizonte sem limite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D459 Sem título, 1992, giz sobre papel, 16 x 25 cm. Acervo FIC. 
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 Assim Iberê Camargo parece, finalmente, em seus últimos desenhos, nos 

convidar ao exercício não apenas de ver ou desfrutar – prática por excelência da 

paisagem, mas também nos convoque ao exercício do não-ver. Em um mundo 

dominado por imagens e em que a paisagem aparece como uma obrigação ao olhar, 

esta economia de paisagem talvez seja capaz de nos apontar para o esgotamento 

de algumas paisagens e, quem sabe, nos fazer ver outras paisagens à princípio não 

vistas. Estratégia artística para, quem sabe, uma possível utopia das imagens. 
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