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guerra do Vietnam c a comuista do 
espaço cósmico, Miriam Chiavenm 
revelou em 1968 um ângulo inesperado 
de suas possibilidades inventivas ao 
realizar o “DominóO interêsse da 
artista deslocou-se da área de grandes 
acontecimentos humanos para o cn cu
jo de pequenos eventos lúdicos. Mu
dança para pior, segundo os critérios 
dos que acham o momento para uma 
arte de ação social mais direta

A exposição, intitulada “Dominó , 
é uma série de 28 tolhas de k0x80 cm, 
cada uma com duas composiçoes geo
métricas, oferecendo possibilidades ac 
montagem, convidando o espectador a 
participar diretamente na criação.

DOMÍNÕ HO MARGC
■Gilberto Moraes Marques marcou 

para o dia 10 a abertura da próxima 
mostra do Museu de Arte. A exposito- 
ra: Mirian Chiaverini. A exposição nos 
chega do Museu de Arte Contemporâ
nea da Universidade de São Paulo, 
sendo que já, foi vista em Belo Hori
zonte e Juiz de Fora.
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Apresentando Miriam, paulista 
que em 1960 ganhou o primeiro prê
mio de gravura no I Festival de Artes 
Plásticas do Rio Grande do Sul, afir
ma Walter Zanini, diretor do Museu 
de Arte Contemporânea: “Defmmáo- 
se até há pouco vor uma xilogravura 

de temas figurativos emocio-grave,
nais, inspirados na atualidade, como a
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Margs Terá um Dominó 5/10/69
Miriam Chiaverini é paulista, 

das novas gerações, 
sua bagagem — extensioníssi- 
111a. aliás — traz muita coisa 
importante. Seu -debut" ar
tístico aconteceu em 1959, a- 
pós a realização de um curso, 
como bolsista do Friedlander. 
no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro. -Nesse ano, in
clusive, Miriam realizava duas 
mostras, uma coletiva, no IV 
Simpósio Luso-Brasileira, na 
Bahia, e outra individual, na 
Pequena Galeria da Biblioteca 
Municipal de Salvador, tam
bém na Bahia. De 1960 a 1968, 
mais de cinquenta 
entre nacionais e internacio
nais, individuais ou coletivas, 
foram realizadas por essa mo
ça. que o pôrto-alegrense pas
sará a conhecer, em tòda a pu

jança de sua arte, a partir do 
próximo dia 10, quando sua 
mostra será inaugurada 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, nos altos do Teatro São 
Pedro.

mas em
no

Mas agora o detalhe Impor
tante: “Dominó”, assim ela 
intitula esta coleção de traba
lhos. é um agrupamento de 
pequenas inventos lúcidos”, co
mo os denomina Walter Zani- 
ni, diretor do Museu de Arte 
Contemporânea da Universida
de de São Paulo, e seu apre
sentador. Uma linguagem de 
formas geométricas que alcan
çam efeitos inesperados, e que 
serão demonstráveis para to
das os que se deslocarem até o 
MARGS, a partir de sexta-fei- '

mostras,

ra.

artes plásticas
5/10/69

mostra indi/idual que 0 MARGS (Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul) realizará da ar
tista gaúcha Miriam Chiaverini, reunindo um 
conjunto de trinta trabalhos de uma nova ia-
se, a que e!a intitula “Dominó”. _______

A pintura e as artes plásticas em geral 
têm bons destaques na semana.

Na Galeria do 1AB, todos os dias. Yeddí»
Titze expõe sua tapeçaria, formada por oito 
trabalhos realizados quando de sua recente 
estada 11a França a convite do govêrno da
quele país.

No setor de pintura, Helga Trein expõe 
seus óleos no Instituto Cultural Brasileiro 
Alemão desde a última sexta-feira 
mostra muito significativa em sua obra.

Paj;a o dia 10, está sendo anunciada a 1 pintura. A.H.

Também, desde sexta-feira última, Ma- 
gliani realiza mostra individual no Aldeia 2. 
teatro de Miguel Grant (Santo Antônio, 610) 
a novel casa de espetáculos da noite gaúcha, 
reunindo teatro, música, e agora também a
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COMEÇA HOJE O DOMINÓ
MiriamA foto reproduz uma das várias obras realizadas por 

Chiarini. que. a partir de hoje, estará expondo no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul (altos do Teatro São Pedro). Minam 
é mineira, mas pràticamente viajou o mundo todo com suas obras, 
expostas nos mais longínquos recantos: S. Paulo, Buenos Aires, 
Santiago do Chile, Londres, Escócia, Manchester, Bristol, Alema
nha, Áustria, Uruguai, Cracóvia, Paraguai, Australia, Amsterdao, 
Nova York e outras mais, A inauguração de sua mostra indivi

dual. denominada “Dominó, acontecerá às 18 horas, hoje
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DOMINGO, 12 DE OUTUBRO DE 1969

i O PSCTORIALISMO LÚDICO 
; DE CHIAVERINI

O Museu de Artes do RGS está apresentando a mostra de 
arre lúdica de Míriam Clnaverini, artista de São Paulo, da ge
ração de 1940, que vem de cursos livres bandeirantes e cariocas,

.. mostras individuais na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro 
e uma predominante atuação em mostras coletivas através de 
tôda a década em curso e isso em órbita internacional através 
da América e Europa, sendo inúmeras vêzes premiada em gra-
VUr O seu catálogo tem apresentação de Walter Zanini, diretor | 
do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São ç

Vindo da xilogravura grave, figurativa e emotiva, inspirada, 
na guerra e na conquista cósmica, em 1968 Miriam Chiaverini 
enveredou para uma direção que se tomou voga: a arte lúdica. < 
O caligrafismo dramático e de élan cedeu o passo a uma lin
guagem de formas geométricas intelectualizadas.

Aqui etmos tôda uma mostra cíclica, de grafismo lúdico e 
aleatório, 'tendo em vista tal abertura a participação ativa do 
espectador no itinerário através de composições quais mosaicos 
para decoração de parede, num conjunto de 28 fôlhas de 40 x 
80 cm, com duas composições cada, de desenhos de geometria de 
élan lírico, modulados, por vêzes com adições letristas, reprodu
zidas pelo processo da serigrafia e aplicados sôbre duratex 
envernizados, tomando o lugar das pedras do antigo jôgo de so
ciedade que é o DOMINÓ.

As composições se expandem e variam através das paredes, 
com as côres primárias utilizadas, do vermelho e azul, além do 
branco e do prêto, que contribuem na sua ordenação ao efeito 
comunicativo e variado da obra.

Já temos tido arte lúdica com as figuras do jôgo de cartas 
e aqui de dominó. Trata-se de artista competente, premiada e 
sensível, com uma obra de artesanato e cerebração conjugados 
e numa expressão artística que revela a busca de objetos dife
rentes para tema e tratamento, com arte de inspiração lúdica 
e aleatória, como acontece com a coreografia, o cinema, o teatro, 
a poesia e a música de nosso tempo de ânsia de liberação e de 
inspiração diferente.
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Dominó" é 

Sucesso no MARGS

//
A mostra mais importante, contudo, é 

a de Miriam Chiaverini, que realizou um 
trabalho de montagens a que denominou 
“Dominó”, e que, desde sexta-feira última, 
está em exposição no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. É a melhor sugestão. liza, traz assim, uma-grande a- 

tualidade às artes plásticas na
cionais, e principalmente, à ob
servação detida dos nossos es
tudantes que sempre compare
cem nas galerias da cidade.

Miriam Chiaverini tem obras 
adquiridas, entre outros, pelo 
Museum of Modern Art. de No
va York; Library of Congress, 
de Washington; Museu de Arte 
Contemporânea da USP, de Be
lo Horizonte e de Florianópolis.

Miriam Chiaveíim e sua mos
tra de montagens, intitulada 
“Dominó”, inaugurada na ulti
ma sexta-feira, teve uma enor
me recepção junto ao publico 
gaúcho, devido à inteligência e 
| curiosidade que existe e des- 

obra aqui exposta pelo 
de Arte do Rio Grandeperta a 

Museu 
do Sul.

A môça paulista-internacio- 
nal, cujas obras correram o 
mundo inteiro, merece realmen
te a melhor acolhida por par
te do público em geral, e a mos
tra que o Museu de Arte rea-
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