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ARTISTAS DO 

RIO GRANDE DO SUL

MARIATOMASELLI CIRNE LIMA
DESTAQUE DO MÊS DE JULHO



MITO E ARTE NA PINTURA DE MARIA TOMASELLI
O que mais importa na obra que Maria Tomaselli Cirne 

Lima vem desenvolvendo faz vários anos não é tanto a te
mática do índio brasileiro, mas a reflexão, antes de tudo 
plástica, através da qual ela reassume o pensamento mítico, 
como uma dimensão do homem na sua essencial fragilida
de. Com efeito, não apenas os "selvagens” de todas as par
tes se encontram ameaçados, mas a humanidade mesma 
corre o risco da extinção e está à mercê da sanha espoliativa 
dos outros.

Se não deixa de haver certa dose de indignação ou 
mesmo de protesto contra a injustiça a que são submetidos 
os indígenas, ela não se pronuncia irada, panfletariamente, 
como bandeira de uma causa sem dúvida válida e urgente. É 
que há mais, muito mais, contido na questão. Nossa civiliza
ção fabricou uma imagem "primitiva", brutal do homem sel
vagem, desconsiderando propositadamente as dimensões 
da sua cultura própria, desatendendo a riqueza dos seus 
modos de vida e a harmonia do seu habitar o mundo.

Não cultuando os deuses oficiais dos novos coloniza
dores, o homem "primitivo" foi considerado, por missioná
rios de todos os credos, "objetos" de salvação, criaturas in
feriores que necessitavam ser convertidas em humanas. 
Não tendo produzido uma "ciência" como a do Ocidente, 
seu próprio pensamento feito de "mitos" pareceu descon
certante e fantástico, "pré-lógico" ou simplesmente irracio
nal, aos brutais conquistadores vindos da Europa. Seu está
gio tecnológico, valendo-se de instrumentos quase natu
rais, só podia ser demonstração de uma inerente incapaci
dade para resolver as urgências do progresso.

Assim definidos, os habitantes das selvas tornaram-se 
presas fáceis, muitas vezes dóceis, de quanta cupidez e 
mesmo da ingênua "caridade" que animava o homem bran
co. Mas o pensamento mítico tem a sua própria força. Tanto 
assim que os "primitivos" sobreviveram milhares de sécu
los, só vindo a sossobrar diante da violência civilizada a que 
tem sido submetidos sistemática e cruelmente.

Contudo, o "mito" é consubstanciai ao homem. Não 
se trata de um conjunto mais ou menos organizado de cren
ças, mas de modos de viver consagrados através de uma 
tradição ancestralíssima, confirmada na repetição cotidiana 
do que sempre foi. 0 mito é pensamento e ação (cerimônia e 
ritual) sagrados, através dos quais indivíduos e comunidade 
se fazem consanguíneos da sua aldeia, de homens e casas, 
de animais e plantas, dos rios, das montanhas e vales, da 
terra e dos céus. Através dele nada propriamente se explica, 
mas tudo revela sua face, epifania da verdade multiforme 
que, variando, transmudando-se em tudo, perfaz a unidade 
do universo, a densa e funda familiaridade das criaturas. Por

isso, o mito é "mágico", pois participa da confraternidade, 
às vezes terrível, do que compõe a ordem cósmica.

0 fascinante, portanto, na pintura de Maria Tomaselli é 
ela ter assumido o elã produtor de formas, o sentido poli
morfo do pensamento do homem mítico. Para isso, não pre
cisou ela documentar antropologicamente esta ou aquela 
circunstancial cultura "primitiva" mas, tendo se interessado 
pelos indígenas xinguanos, universalizou-os, numa tomada 
de posição que não nega sua própria condição pessoal cul
turalmente européia. Soube, assim, abrir-se para o mundo 
de formas fantásticas, inspiradas inicialmente nas malocas 
índias de extraordinário senso arquitetônico e, mesmo, na 
estrutura de suas aldeias, na verdade, não apenas abrigos 
comunitários, mas formas arquetipais, homólogas à forma 
do próprio cosmos indígena. Nelas, repercutem longinqua
mente outras formas da natureza, paisagens e corpos, e 
repetem-se as histórias de ancestrais e animais sagrados, de 
guerreiros valentes e outros espertos personagens, ho
mens, mulheres e crianças, histórias que permitem assegu
rar o sentido de continuidade da vida, e compreender tanto 
a dor como a alegria de repetir, vivendo, o mesmo mistério 
do amor e do sentir, do crescer, aprender e ensinar, de enve
lhecer, de tornar-se sábio e morrer, que outros antes já ex
perimentaram e confirmaram.

Maria Tomaselli conseguiu compreender tudo isso, 
mas não através do estudo sistemático, metodologicamen- 
te científico, no exame frio e distante de crenças e costumes 
alheios ou exóticos.

Pelo contrário, ela assumiu a ótica própria de quem, 
vindo de fora, descobriu os caminhos interiores da poesia e 
o sentido de totalidade contido nesta forma mítica de pensa
mento, recriando numa linguagem plástica sua, novas pos
sibilidades de dizer, desde as raízes, o próprio humano.

É pois o valor propriamente plástico, gráfico ou pictóri
co, das formas que a artista organiza, que pronuncia, man
tendo, é claro, a ligação inicial com a inspiração mítico indí
gena, uma mensagem religada a toda tradição da pintura 
ocidental e se universaliza. Maria Tomaselli não faz, portan
to, antropologia, nem propriamente filosofa, pois faz pintu
ra, faz arte num sentido contemporâneo, não deixando de 
reencontrar a lição de mestres, que recolhe e, no seu sentido 
particular, ultrapassa.

Seu desenho, como sua pintura tem ganho ultima
mente um nível de excelência tão particular que a faz mere
cer este destaque que o Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, acertadamente, propõe aos apreciadores neste mês.

Carlos Scarinci

MARIA TOMASELLI CIRNE LIMA: 1941 - nasceu em Innsbruck, Áustria. /1962 -estudos de desenho com Kuehn, Innsbruck, Áustria.
Innsbruck Áustria. / - mudou-se para o Brasil, morando alternativamente em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife/Olinda. / 1969/70 - estudo de pin
tura com Ibere Camargo, Porto Alegre. / 1972 - Escola Brasil Dois Pontos, São Paulo. / 1973 - estudo de gravura em metal no Nugrasp, São Paulo. /1974-traba- 

erT 9ravura em metal no Atelier Livre da-Prefeitura de Porto Alegre. / 1975 - estudo de gravura em metal com Eduardo Sued no MAM, Rio de Janeiro. / 
* ?■ 7V T°r0U Frankfurt' Alemanha. Entrou como membro no atelier de gravura "Klosterpresse e.V." / 1978/79 - estudo de "buril" com Mário Doqlio no 
Atelier de Gravura Inga, Niterói. / 1979 - Ligou-se à Oficina de Gravura Guaianases, Recife, trabalhou em litografia. / 1980 - Voltou

/1965 - tese de filosofia em

a morar em Porto Alegre.
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