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A Coordenadoria de Artes Plásticos do CODEC/RS, juntomente 
com o direção do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, têm o satisfa
ção de convidor poro o exposição de li5■SS9

f

Míriam Tolpolar
PINTURAS E LITOGRAFIAS

de 9 de outubro o 4 de novembro/90 

abertura — 9 de outubro às 19 horas

■ ——- - —— -— Une i* -

Galeria João Fahrion

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL
Praça do Alfândega s/nP — Porto Alegre — RS

Apoio

BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.
ASSOCIADO AO CRÊDIT LYONNAIS

O parceiro do seu futura



A arte jovem é verde. Pode não ser maduro, mos revelar o verdade sobre o talento. A fatu
ro, o síntese e a expontaneidade posterior.

Há umo ternura de guria no pintura ou na litografia deMiriam Tolpolor. Climático, entretanto, 
que paradoxalmente se casa com o diabólico. Algo quimérico. Matrimônio de duendes. Do 
mundo surrealista do filme o "Bela e o Fero" na versão de Jean Cocteou. Recordamos daquele bi
cho cabeludo, meio bonachão, surreol, contrastando com o jovem de pele cristalino. Quasimo- 
do enternecido ante o presença do cigano Esmeralda. Deveras aterrador e meigo. Muitos vezes 
expressionista, outros vezes doce como os núos ninfetas do Renoir. Esses gatos em "performance 
felino", esses simbólicos mefistófeles, de rubro coração no peito, num dualismo associado ao 
sentimento do "bem e do mal". Tudo bordado em painel gráfico e com sensualidade de enru- 
bescer. Espumando enorme corinho, transcendente no colorido do mistério vitol. Mensagem de 
amor. De postura irreverente. Anulando oo decorativo pelo conteúdo enigmático. Através do 
ponoromo de Miriom, deslumbramos sensibilidade e efetividade de seu meigo talento. Já trans
parente o grande pulo poro o vitorio final.

Sinto. Não sei mais o que dizer... Olhemos então poro suo pintura. Sensibilíssima nos condu
zirá oo esperonto emotivo que só a mogio do arte oferta.

Danúbio Gonçalves

O que primeiro se destaca, nos gravuras deMiriam, é seu imaginário. Relativamente de fácil 
decodificoção — pois o artista utilizo símbolos paro caracterizar o solidão do homem. Que repre
sentam, com efeito, o goto e o pássoro que o acompanho, este sobreposto àquele? Pode-se ver 
neles umo série de metáforas possivelmente relacionados com o sexo. Mos, mois importante do 
que isso talvez, o poder de sugestão de tais imagens. Segurando o fio condutor do leit-motiv, Mi- 
riamvoi passando de um mundo para o outro: ongústio, apreensão, pavor e, nãororo, reprimida 
ternura. A cor de coda gravura, não mesclado o outros, suscito uma espécie de otenção hipnóti
co, que favorece leituras múltiplos. O próprio decorativo é submetido a umo cotorse, de maneiro 
o sublinhar o conteúdo do mensagem. Exemplo disso os espirais que, além de serem umo rima 
dos olhos felinos, transportam o contemplador oos signos mágicos de Creta ou das iluminuras gó
ticos. Resulta umo obra gráfico de indiscutível expressividade, surrealístico-expressionista, mais 
expressionista do que surrealista, inclusive pelo implacabilidade com que o artista expõe seu liris
mo. Lirismo hostil, que se expresso no agressividade dos olhos do gato, sempre alertas, e no bico 
do pássaro, que não canto mas grasno. Todo esse imaginário é importante, sem dúvido, porém 
cometeriamos grave equívoco se nos esquecéssemos de que estamos diante de umo gravadora 
(que é tombém pintora). Oro, o gravura é umo escrita, que tem a singularidade de mostrar o que 
nelo se escreve. Riscos, traços, entrelaçamentos: o técnico é a de umo descontinuidade que 
compõe umo unidade. São letras que formam uma frase — o sentido visual. A preocupação ob
sessivo de Miriom em relação à unidade, conseguida, aliás, através de calculado desarticulação, 
permite-lhe introduzir no conjunto pousos estratégicos, brancos gritantes ou sutis, que conferem 
às gravuras um grau de sutileza e graça. Não fossem eles, os gravuras poderíam, por vezes, fati- 
gar o leitor. Temos, pois, aqui umo artista consciente, de umo criatividade brilhante, que não se 
importo em insistir nos seus motivos poro deles obter uma escrito pessoal, um estilo. Elo poderá, 
eventuolmente, chegar o um imaginário mois depurado; porém o que importo é que suas lito
grafias atuais revelam a mão de alguém que sobe escrever, que grava o que o coração lhe dito, 
podendo ser lido por qualquer olho e imaginação capazes de ler e de entender visões.

Armindo Trevisan

Míriam Tolpolar nosceu em Porto Alegre-R5, em 19ó0. Formada em Licenciatura em Artes Plásti
cos (1983) e Bacharelado em Pintura (1985) no Instituto de Artes do Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Freqüentou o Atelier Livre do Prefeitura Municipal de Porto Alegre-R5, en
tre 1974 e 1977, estudando gravura com Armando Almeida e Danúbio Gonçalves. Também fez 
cursos com Norberto Stori, Glória Fischer, Carlos Fajardo, Michael Chapman, Wilma Martins e Luis 
Poulo Baravelli. Freqüenta desde 1987 o MAM, Atelier de Litografia. Dedica-se à pintura e à lito
grafia em Porto Alegre, onde reside.

Exposições

1982 1o Mostra de Artes da Semana Acadêmica/UFRGS. 1° Arte Universitária/1 A /UFRGS
1983 Coletiva Oleo sobre Tela/I.A./UFRGS. 1984 Coletânea de Arte Gaúcha/Galeria Bade- 
sul/POA. 1985 A Propósito...' /Mostra Coletiva/I.A./UFRGS. "Entrega da Rapadura"/Mostra 
Formandos/1. A. /UFRGS. 42° Salão Paranaense/Museu de Arte Contemporânea do Paraná/Cu- 
ntiba-PR. II Prêmio Pirelli "Pintura Jovem"/MASP/SP. X Coletânea de Arte de Professores/SEC/As- 
sembléia Legislativa/POA. XIV Salão do Jovem Artista/1? Prêmio Pintura/RBS/POA. 1986 Mos
tra Individual/CentroMunicipal deCultura/POA. 43? Salão Paranaense/Museu de ArteContem- 
porânea do Paraná/Curitiba-PR. Mostra Coletiva/Arte Brasileira Galeria/Pelotas — RS 1987 Sa
lão de Artes de Novo Hamburgo. II Salão de Artes Visuais de Rio Grande. IMPRIMA II /Galeria Arte 
& Fato/POA. "Pintando o 87 — a Constituinte"/Projeto Kresil-Arte. Salão de Arte Contemporâ
nea de Pernambuco/Edição 87/Recife-PE. "4 Na Prensa"/Lançamento do Livro "Histórica Medu
sa/Feira da Gravura/POA. Projeto "O Rever das Missões"/LISTEL. "I Encontro Lotinoamericano 
de Arte sobre Papel"/Bs. As. 19881 Salão de Arte de Montenegro/1 ? Prêmio Gravura/Fundarte 
VIII Salão de Artes Plásticas Câmara Municipal de POA/MARGS/POA. Primer Encontro Internacio
nal deGrabadodeMontevidéo/Museu Nacional de Artes Visuales/Montevidéo-Uruguay. 1989 
Gravura Brasil Hoje/RS/MARGS/POA. "Oca-Maloca 89" — Projeto de Maria Tomaselli. I Mostra 
Gaúcha de Gravura/Centro Municipal de Cultura/POA. 5o Salão de Arte Contemporânea de 
Americana/Museu de Arte Contemporânea de Americana/Americana-SP. "Produção 
Recente"/MARGS/POA. Mostra de Gravuristas Gaúchos/Galeria Municipal de Arte/Fundapel/- 
Pelotas-RS. Mostra Coletiva "Projeto Atelier"/MAM/POA. Mostra Individual/Museu da Gravura 
Brasileira/Bagé-RS. 4h Internacional Biennial Print Exhibit: 1989 ROC. 1990The 1 st Kochi Interna
tional Triennial Exhibition of Prints/Japan. Mocidade Independente, Ala dos Que Amam a Pren
sa/ Galeria Arte & Fato/POA. Exposição Individual "Litografias"/Solar do Barão/sala Gildo Belc- 
zak/Curitiba/Paraná. Projeto Atelier/Parque Laje/Rio de Janeiro. Tendências 90/Agência de 
Arte/POA/RS. Grabados Surehos/Centro Cultural Brasil-Colômbia/Bogotá/Colômbia Arte do 
R.G.do Sul e Uruguai/lnstituto José Artigos/POA/RS. Pinturas e Litografias/Exposição Individual 
— Sala João Fahrion/MARGS/POA/RS.
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