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Mostra de Maria Tomaselli
Maria Tomaselli inaugura retrospectiva, 

no próximo dia 18, nas Pinacotecas do 
Margs (Praça da Alfândega, s/n-), após 
três anos sem expor em Porto Alegre. A 
exposição reúne cerca de 60 desenhos, 
aquarelas, gravuras, pinturas, esculturas e 
objetos produzidos em 46 anos de trajetó
ria da artista. Antes, no dia 17, ela rece
berá convidados no museu para comemo
rar o lançamento de livro sobre sua obra, 
com 272 páginas e organizado pela filóso
fa Márcia Tiburi e pela curadora indepen
dente Denise Mattar.

A publicação é praticamente um pas
seio pela vasta obra da pintora, que veio 
da Áustria para Porto Alegre, em meados 
dos anos 60 e aqui estudou pintura com 
Iberê Camargo; escultura com Xico Stockin- 
ger; e gravura com Eduardo Sued e 
Danúbio Gonçalves. Os textos foram escri
tos por Claudia Valladão de Mattos, Eduar
do Nasi, Fernando Chi de Menezes, Fran
cisco Marshall, Gunter Axt, Marcos Rizolli, 
entre outros. As fotos são de Eduardo 
Achutti, Egon Kroeff, Rômulo Fialdini e 
Paulo Mangabeira Brochado, além de fo
tos de arquivo da própria artista. 0 livro, 
que conta com apoio do Ministério da Cul
tura, estará à venda na loja do Margs.

WÊÊKÍ



Museu de Arte do RS Ado Malagoli 

Jornal:

Data: .

.. Íp.

Página:.... O.Í.........................

,à&-Assunto

ACONTECE
Trajetória artística em 

páginas e quadros

Exposição marca lançamento de livro sobre obra de Maria Tomaselli

pós mais de três anos sem expor publicação conta com textos de Eduardo 
em Porto Alegre, Maria 'Ibmaselli Veras, Claudia Valladão de Mattos, Edu- 
inaugura mostra e lança livro nas urdo Nasi, Fernando Chui de Menezes, 

Pinacotecas do Margs (Praça da Alfân- Francisco Marshall, Gunter Axt e Mar- 
dega, s/n9). A exposição Maria Tomaselli cos Rizolli e fotos de Eduardo Achutti, 
- Mágica da Semelhança, com curadoria Egon Kroeff, Rômulo Fialdim e Paulo 
de Denise Mattar e cenografia de Gui- Mangabeira Brochado, entre outros, 
lhermelsnard, tem caráter retrospectivo além de fotos de arquivo da artista. A 
e abrirá ao público amanhã, ficando em obra tem apoio do Ministério da Cultura 

o cartaz até 14 de fevereiro de 2010, com e estará a venda na Loja do Margs.
8 entrada franca, de terça-feira a domingo, Nascida em Innsbruck, na Áustria, 
| das lOh às 19h. onde formou-se em filosofia pura, Maria

A mostra reúne cerca de 60 dese- Tbmaselli veio para o Brasil em 1965, 
§ nhos, aquarelas, gravuras, pinturas, estabelecendo-se em Porto Alegre. 
I esculturas e objetos produzidos em 46 Estudou pintura com Iberê Camargo, 
| anos de trajetória. No dia 17, a artista escultura com Xico Stockinger e gravura 
3 receberá convidados no Museu de Arte com Eduardo Sued, Danúbio Gonçalves e 
I do Rio Grande do Sul para Anna Letycia Quadros. Considerada uma 

o lançamento do livro sobre sua obra e a artista engajada, Maria incorpora ques- 
inauguração da retrospectiva.

Com 272 páginas e organizado por a arte e procura promover o intercâmbio 
Márcia Tiburi e Denise Mattar, o livro de experiências e reflexões com outros 
faz um passeio pela vasta obra de Maria artistas. Participou de inúmeras exposi- 
Ibmaselli que “marca a cena da pintura Ções, coletivas e individuais, no Brasil, na 
gaúcha e brasileira desde meados dos Europa e na América Latina. Em 1999, 
anos 60, quando chegou a Porto Alegre participou da II Bienal do Mercosul, como 
vinda da Áustria”, segundo Márcia. A artista convidada.

comemorar
Trabalhos 
têm caráter 
retrospectivo

tões filosóficas ao seu trabalho, questiona
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O primeiro autonetr
de Maria Tomaselli,

1967, aos tempos de
mudança para Fbrto Ale
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Gravura em metal está
Mágica da SemelharEm seu ateliê, em Farto Alegre, Maria Tomaselli diz quando uma pintura fica pronta: “Nunca”

leva adiante
Nascida e criada em 
Innsbruck, na Áustria,
Maria Tomaselli concluiu 
ainda jovem o seu doutorado 
em Filosofia. Estudou o 
idealismo alemão. Em 
particular, a obra de Johann 
Gottlieb Fichte. Secretamente, 
acalentava o desejo de se 
tornar pintora. Isso, só foi 
possível concretizar quando 
ela se mudou para Porto 
Alegre, em 1965 (logo 
depois de seu casamento 
com o professor de Filosofia 
Carlos Cirne Lima, que 
ela conhecera em uma 
estação de esqui e que é seu 
companheiro desde então).
Na capital gaúcha, estudou 
com Danúbio Gonçalves no 
Atelier Livre da prefeitura e 
conviveu longamente com 
Iberê Camargo. Na entrevista 
a seguir, tendo como mote 
o novo livro e a nova 
exposição, ela fala sobre 
a criação artística.

ZH - Por que você pinta?.. . ZH - Você fala com muito entu-
Mana Tomaselli - Não sei por quê. siasmo da possibilidade de mudar 

t paixao. Quero achar uma cor nova, de uma técnica para outra O que
uma cor que não extste, observar co- no teu entender, em meio a esses’ ZH - O belo está na sua nauta?tJ+gzTsszr. SSS35'«tsSKrar-
mesma paixao, me dedico a escultu- Maria - Esse trânsito acontece por- no que é estragado"! rasgldoTelonão

' ° os bronzes>nao faço mais que o Diabo nunca deixa a pessoa em é o perfeito, é o8que emociona inclusi
porque e caríssimo e nao tenho onde paz. A imperfeição leva adiante. Estou ve o perfeito 
enfiar. A pintura chega a um ponto em sempre procurando aprimorar a ideia. 
que sugere uma gravura. A gravura Se existe uma unidade, ela vem daí 
sugere um bronze, e por aí vai. Gosto
da materialidade. Gosto de lidar com ZH - O pintor Eduardo Sued diz
isso. Nao podena ser só desenhista, ou que, no caso dele, a constante 
so pintora, ou só gravadora.

ela. Me atrai o movimento para 
longe da figura e voltando a ela. '

Mostra inclui trípti 
do acervo do Mar

com

mo

ZH - A pergunta clássica: quan
do uma tela está pronta?

Maria - Uma tela nunca está pron- 
. . mu‘ ta. No máximo, ela dá uma trégua e

dança de materiais e técnicas tem remete para outra, sempre por vir.
a ver com um desejo de “ouvir os

ZH - O que lhe interessa em arte? apelos relativos ao fazer” Você tam- 7W Maria-Em geral, me interessa a bém experimento^aneW aZZ 7 “ “m ^
construção toda: como o circuito se MaTZuZcZsZo

aasSzii
“i2==í ès—E»dS£i£ S=ír— £=:=£=
53sk3=

Cores intensas e vibrante 
são caras à obra de Mar

Exposição no museu incli 
desenhos dos anos 198
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Mostra no Margs
artista Maria Tomaselli re- Visitação até 14 de fevereiro, de ter- 
cebe convidados hoje, às ça a domingo, das lOh às 19h.
19h, para vemissage e lan- O livro, com 272 páginas e orga- 

çamento de seu livro, nas Pinacote- nizado por Márcia Tiburi e Denise 
cas do Margs (Praça da Alfândega, Mattar, oferece ao leitor um passeio 
s/n). A retrospectiva “Mágica da Se- pela vasta obra de Maria Tomaselli, 
melhança , com curadoria de Deni- conhecida por imprimir sua marca 
se Mattar e cenografia de Guilher- na cena da pintura gaúcha e brasi- 
me Isnard, que abre ao público ama- leira desde meados dos anos 60, 
nhà, reúne 60 desenhos, aquarelas, quando chegou a Porto Alegre vinda 
gravuras, pinturas, esculturas e ob- da Áustria. A publicação contou 
jetos produzidos em 46 anos. com apoio do Ministério da Cultura.

DIVULGAÇÃO / CP

A

mailto:santuario@correiodopovo.com.br
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Depois de três anos 
sem expor em Porto

Maria TomaselliAlegre.
volta às Pinacotecas 
do Margs com a 
mostra retrospectiva 
“Maria TomaselH - 
Mágica da 
Semelhança”, com 
vernissage no final da_ ,
tarde de hoje. A ocasiao também 
marca o lançamento do livro 
homônimo, que conta com 
organização de Mareia Tibun e 
Denise Mattar, responsável pela 
curadoria e montagem da exposição.
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Mágica da Semelhança

.üIBSíESEESKb
MÁGICA DA SEMELHANÇA - Depois 

de mais de três anos sem expor em 
Porto Alegre, Maria Tomaselli realiza 
mostra e lança livro com caráter retros
pectivo. A exposição reúne cerca de 
60 desenhos, aquarelas, gravuras, pin
turas, esculturas e objetos produzidos 
em 46 anos de trajetória. O livro é so
bre sua obra. Pinacotecas do Margs (Pra
ça da Alfândega, s/n-). Abertura hoje, às 
19h. Visitação de terças a domingos, das 
10h às 19h. Até 14 de fevereiro.
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A pintora Mana TomaseHi em seu atelie: “Quero achar uma cor que não existe

A procura da

I Em um livro 

caprichado 

e em uma 

exposição 

no Margs, 

Maria
Tomaselli faz 

balanço de 

quase meio 

século de 

produção 

criativa

EDUARDO VERAS gurar uma série inédita de pinturas, rea
lizadas sobre lona de caminhão.

O Margs, na Praça da Alfândega, A mostra do Margs, mesmo não sen- 
em Porto Alegre, dedica a partir do uma retrospectiva, oferece um caráter 
de hoje a sua área mais extensa e panorâmico sobre sua obra. Inclui cro- 
mais nobre - a nave central e os nologia detalhada e apresenta diferentes 
dois salões do térreo - à obra de fases e diferentes suportes. A seleção fei- 
Maria Tomaselli. ta por Denise abrange desde a primeira

Intitulada Mágica da Semelhan- pintura de Maria, um autorretrato dos 
ça, a exposição reúne perto de 60 anos 1960, e chega a peças bem recen- 
trabalhos. Corresponde a quase tes, de 2009. Austríaca de nascimento, 
meio século de invenção artística. 68 anos, radicada em Porto Alegre desde

1965, a artista ergueu a partir da capital 
ão se trata, porém, de gaúcha uma carreira que a projetou na- 
uma retrospectiva tra- rionalmente como pintora e gravadora 
dicional. A curadora da

I

N Mágica da Semelhança foi concebida 
mostra, Denise Mattar, para acompanhar um livro caprichado 
paulista radicada no (capa dura sobrecapa,272 páginas),que 
Rio, professora da Uni- será lançado também hoje, no Margs. 

versidade Cândido Mendes, sublinha:
- Para uma retrospectiva, eu precisa- Tiburi, filósofa, professora e também ar- 

ria do prédio inteiro.
Maria é artista de produção intensa e Maria. Mareia argumenta no volume que 

extensa - larga, prolífica, generosa. De- ela “reabilita o belo para o nosso tempo”,
dica-se à pintura, ao desenho, à gravura 
em metal, à litografia, à escultura em cor que não existe, observar como ela se 
bronze. Também cria instalações e obje- combina com outras cores, fazer algo que
tos. Trabalha tanto a partir da tela branca não fiz ainda - diz a própria Maria 
quanto de objetos pré-existentes, desde 
madeiras calcinadas até um pequeno la
drilho, que ela reaproveita como suporte 
para a invenção. Em janeiro, deve inau-

Trata-se de um velho projeto de Mareia

tista plástica, uma entusiasta da obra de

- Quero achar uma cor nova, uma

% eduardo.veras@zerohora.com.br

Leia mais na página central

mailto:eduardo.veras@zerohora.com.br
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Maria Tomaselli mostra suas telas, a Oca, 
telas-objeto e mais os desenhos, que muitos não 

conheciam, comprovando dedicação á arte ao 
longo de várias décadas. A exposição encerra 

com qualidade e beleza de montagem a 
programação do Margs. Denise Mattar, uma 

charmosa e categorizada profissional do setor 
artístico, Márcia Tilburi, Norberto Isnard e Regina 
Rosa Godoy colaboraram na curadoria da mostra 

e no livro a respeito da trajetória da artista.

I
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Márcia Tiburi, Denise Mattar e Günter I 
Axl no vernlssage de Maria Tomaselli. \ 

Denise Mattar, cujas atividades j 
bem-sucedidas no setor das artes 
incluem a curadoria da mostra de 

Pancetti, noutra temporada, na 
Fundação Alvares Penteado de São I 

Paulo, foi muito cumprimentada I 
durante o coquetel no Margs. I
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MARIA TOMASELLI e MÁRCIA TIBURI na inauguração de "Mágica da Semelhança".
A exposição poderá ser visitada até 14 de feveireiro. Márcia escreveu livro sobre a artistaI
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Arte na tigela
Maria Tomaselli, a To, é 

daquelas artistas plásticas que 
exploram todas as dimensões da 
arte. Uma grande retrospectiva, 
com direito a livro e uma 
amostragem de sua obra no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul tem efeito colateral do bem na 
loja do Margs. Pratos 
e tigelas de porcelana 
pintada criados por 
To em 2009 mostram 
a sua arte aplicada, 
destacada pelo fundo 
alvo das prateleiras 
no ambiente 
repaginado pelo 
arquiteto Moacyr 
Kruchin.

I
CARLOS EDLER

. IKrW:fel ' *. .....> ...É

11 m t *

l
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LIVRO E MOLDURAS
raques em molduras, Oscar e a 
filha Carina Nieto prepararam 

todos os quadros da exposição 
Mágica da Semelhança, de Maria 
Tomaselli, que está nas Pinacotecas do 
Margs. A artista lançou no vernissage 
o livro escrito por Márcia Tiburi e 
Denise Mattar que leva seu nome. A 

tra pode ser visitada até o dia 14 
de fevereiro.

c

i
mos

I
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Praça da
Alfândega

Cezar Prestes capitaneou o coquetel
de lançamento da Revista do Margs,

edição especial de 25 anos do museu, que
traz, entre outras, matérias sobre Xico
Stockinger e Walmor Corrêa. A ocasião

marcou também o lançamento da exposi
ção do acervo do Margs, Contemporâneos 
de Tbmaselli, que complementa a exposi

ção Maria Tbmaselli - Mágica da Seme
lhança. As mostras podem ser visitadas 

até o dia 28 de fevereiro.
iILMAR LUlS/JC

Maria Tomaselli
em sua exposição

Mágica da
Semelhança

Rafaela Manera,
Sol Gonzáles e
Mariane Rodrigues
em noite de
lançamento no
Margs
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Margs abre nova mostra
0 Margs abre hoje, 19h, nas Salas 

Negras e na Berta Locatelli a mostra 
paralela da exposição "Tomaselli - Má
gica da Semelhança" intitulada "Acer
vo do Margs - Contemporâneos de To
maselli" Na mostra, até o dia 28, esta
rão obras de 17 artistas importantes 
na trajetória de Maria Tomaselli.



Museu deArte do RS Ado Malagoli

Jornal. .......

Data 2/5fcíò
Página A 

Assunto ;

EXPOSIÇÕES SE ENCERRAM NO FINAL DE SEMANA
Quem fica em Porto Alegre no final de semana pode aproveitar 

para conhecer duas exposições que se encerram no domingo. 
Montadas em espaços 
da Casa de Cultura 
Mario Quintana 
(Andradas,736),A 
Pintura no Acervo do 
MACéuma mostra 
coletiva de pinturas do 
acervo do Museu de 
Arte Contemporânea 
do Rio Grande do Sul, 
e a mostra da artista 
Umbelina Barreto 
conta com uma série de desenhos que buscam explorar os limites 
entre objetos.

Aqueles que não visitaram ainda a mostra de Maria Tomaselli 
(reprodução acima), que também estaria em cartaz apenas até o 
domingo, ainda terão chance. A exposição, realizada no Margs 
(Praça da Alfândega, s/n°), faz uma retrospectiva da trajetória da 
artista plástica e foi prorrogada até o dia 28 de fevereiro. Confira 
informações sobre horários de visitação no roteiro abaixo.
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ACERVO DO MARGS - CONTEMPORÂNEOS DE TOMASELLI - Margs (Praça da Alfânde
ga, s/ir1), até 28 de fevereiro. Obras de artistas significativos na trajetória de Maria Tomaselli, 
artista austríaca que escolheu o Brasil para viver e criar. São pinturas, esculturas, desenhos e 
gravuras de 17 nomes reconhecidos no cenário nacional, como Iberê Camargo, Magliani, 
Milton Kurtz e Alice Bruggmann. Funcionamento de terças a domingos,^das 10h às 19h.^ ^
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Arte
Esta é a última semana para ver 

a mostra retrospectiva de Maria 
Tomaselli. Com curadoria de Denise 
Mattar, estão expostos 60 desenhos, 
gravuras, pinturas, esculturas e 
objetos. O museu também reúne 
obras de artistas que são 
importantes para a artista plástica.

■HB _______ •' .



Museu de Arte do RS Ado Malagoli
Jornal:..... ..................................

Data:
Página:.
Assunto:. .O.lfc^íí Afc

Últimos dias para conferir 

três exposições no Margs.
C sta é a última semana para con- 
E ferir três exposições do Margs 
(Praça da Alfândega, s/n-): “Maria 
Tomaselli - Mágica da Semelhança”
(foto); ‘Acervo do Margs - Contem
porâneos de Tomaselli”; e “Meu No
me é Ninguém”. As mostras, com 
entrada franca, podem ser visitadas 
até domingo, das lOh às 19h.

A exposição de Maria Tomaselli, turas, esculturas, desenhos e gravu- 
com caráter retrospectivo, reúne 60 ras de 17 artistas reconhecidos no ce- 
desenhos, aquarelas, gravuras, pin- nário das artes plásticas no País in- 
turas, esculturas e objetos produzi- tegram a mostra ‘Acervo do Margs - 
dos em 46 anos de trajetória da ar- Contemporâneos de Tomaselli”.

Já a exposição individual “Meu 
Para integrar a programação pa- Nome é Ninguém”, da artista Lenir 

ralela, foram selecionadas obras que de Miranda, traz pinturas que en- 
fazem parte do acervo e foram impor- focam, entre diversas metáforas, a 
tantes na carreira de Maria. As pin- “vontade de regressar”.

+

tista de origem austríaca.
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Exposições podem ser 

visitadas até domingo
Encerram-se no domingo três exposições no Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul. A retrospectiva Maria Tomasdli - Mági
ca da Semelhança, com curadoria de Denise Mattar e cenogra
fia de Guilherme Isnard,reúne cerca de 60 desenhos, aquarelas, 
gravuras, pinturas, esculturas e objetos produzidos pela artista 
plástica em 46 anos de trajetória. Para integrar a programação 
paralela à mostra, intitulada Acervo do Margs - Contemporâne
os de Tomaselli, o Margs selecionou obras de 17 artistas, entre 
eles Iberê Camargo, Gustavo Nakle e Nelson Jungbluth.

A última das exposições abertas até domingo é Meu Nome É 
Ninguém, com pinturas da artista Lenir de Miranda, nas Gale
rias Iberê Camargo e Oscar Boeira. Única gaúcha selecionada 
para a Documenta 12 Magazine Online, em Kassel, Alemanha, 
Lenir reúne na mostra pinturas inspiradas no mito de Ulisses.


