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O ARTISTA IBERÊ CAMARGO 

• Artista gaúcho nascido no ano de 1914 em Restinga Seca, faleceu em 1994. 
• Considerado um dos maiores artistas plásticos brasileiros, teve trabalho premiado, e 

reconhecido em grande carreira amplamente documentada. 



• Instituição privada, criada em 1995, que tem por objetivo promover 
a pesquisa e o debate sobre a obra do artista, assim como a 
interlocução com a arte moderna e contemporânea. 

 

• A Fundação promove exposição fixa do acervo e exposições 
temporárias de outros artistas. 

 

• Acervo é composto por mais de cinco mil obras de arte (gravuras, 
desenhos e pinturas) e mais de vinte mil documentos (catálogos, 
livros, fotografias, hemeroteca, correspondências) 

A FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO 



A FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO 



• O projeto Digitalização e Disponibilização dos Acervos foi realizado 
entre 2013 e 2015. 
 

• Financiado pelo Pró-Cultura RS LIC, lei no 13.490/10, com o 
patrocínio da Petrobras e da Gerdau. 
 

• Possibilitou a digitalização de obras de arte e documentos da 
coleção. 
 

• O resultado do projeto é apresentado no site da Fundação como 
Acervo Digital. 

PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO 



• Criar um banco de dados para gestão dos 
acervos. 

• Permitir o cruzamento de informações entre o 
acervo de obras de arte e de documentos. 

• Permitir a pesquisa na coleção no site da 
Fundação e a integrando o acervo documental 
e o museológico. 

OBJETIVOS DO PROJETO 



 
 

METODOLOGIA: digitalização das obras de 
arte 



 



 



 



 

Figura 3, 1953 

impressão póstuma, 2004 
água-forte e água-tinta (processo do açúcar) 
21,5 x 15,9 cm 
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sem título, sem data 

óleo sobre cartão 
31 x 24,5 cm 
 

sem título, 1947 

óleo sobre tela 
38 x 46,5 cm 
 

sem título, 1944 

óleo sobre tela 
48 x 45 cm 
 

Autorretrato de van Dyck, c.1949 

cópia de detalhe da pintura de Anthony 
van Dyck, c.1632 
óleo sobre tela 
39,5 x 30 cm 
 







 





METODOLOGIA: digitalização de documentos 



Eles são notícia. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 

1966. 

 

Iberê e Maria. Porto Alegre, 

1947. 

 









Homem, mulher e cabrita, 1956 

impressão póstuma, 2004 
água-tinta (processo do açúcar) 
28,5 x 37,5 cm 
 

O caso. Revista da Semana,  

Rio de Janeiro, 1956. 

 

Caderno de anotações. 

 



CARNEIRO, Mário. [cartão postal]. 19 jul. 1953, Suíça. [para] CAMARGO, 

Iberê. Rio de Janeiro. 1 p. Cartão postal com a fotografia de uma cabrita 

nos Alpes Suíços, a qual Mário refere-se como sendo a cabrita ilustrada 

por Iberê em uma de suas gravuras. 

 

 
 

Cabrita, 1952 

água-tinta e verniz mole 
11,9 x 9 cm 

 







• Implementação de mais relações através de 
pesquisas. 

• Inclusão de novos formatos de informação. 

• Troca de plataforma do banco de dados. 

• Potenciaizar a preservação digital. 

 

PROJEÇÕES 



 
EQUIPE 
Acervo Documental 
• Alexandre Demétrio e Marcela Perott 
Acervo de Obras de Arte 
• Gustavo Possamai e Calvin Maister 
 
 

OBRIGADO!! 
 

Acervo Digital: iberecamargo.org.br 
alexandrebdemetrio@gmail.com 


