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A consciência de que exista a arte, e o artista seja quem a torna possível, faz pensar no que seria a vida se 
fossemos privados desta experiência. A vida seria suportável sem a criação que pela arte nos faz pensar na invenção 
da própria vida?

Pois que a arte seja invenção da vida é o que surge no encontro com MariaTomaselli e sua obra. Desde 
os anos sessenta vivendo em solo gaúcho e transitando pelo Brasil e o mundo, a presença de Maria Tomaselli entre 
nós, como uma artista consagrada na história da arte brasileira, só pode ser saudada como um ritual para o olhar 
sensível e uma festa para a cultura.

O tempo da ação da artista, que povoa o nosso mundo de sonho e símbolo, é o que iluminou a 
construção da mostra Maria Tomaselli - Mágica da Semelhança.

Buscando o fio do tempo pessoal da pintora e da multiplicidade expressiva nas diversas formas de sua 
criação - passearemos pelo tempo da memória, pelo tempo coletivo, e seremos lançados no presente da arte. 
Veremos a interioridade e a exterioridade da invenção, a imanência e a transcendência: seremos capturados pelas 
imagens como passagens a idéias, símbolos, alegorias.

A exposição e o livro Maria Tomaselli - Mágica da Semelhança, são a declaração de um retrato sobre a 
vida-obra da artista que as organizadoras ofertam ao público gaúcho e brasileiro para fazer ver a sua arte e para 
fazer pensar também no que, a partir de Maria Tomaselli, ainda pode a arte. Arte ó a ação que só é possível na união 
entre sentir e pensar tão enfraquecida em nosso tempo, de cuja reconstituição a arte constitui o esforço e o 
trabalho infinito. Trabalho de buscar para o que está separado - a arte e a vida - a Mágica da Semelhança.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul sente-se honrado em receber a primeira grande 
retrospectiva de Maria Tomaselli, artista que há três anos não expunha em Porto Alegre. É com muita 
satisfação que encerramos o intenso ano de 2009 e abrimos 2010 com a exposição Maria Tomaselli - 
Mágica da Semelhança.

Oferecemos ao público a oportunidade de, mais uma vez, contatar com o talento desta 
\ artista vinda da Áustria, que escolheu esta cidade para viver e criar, motivo de orgulho para todos nós. 
\ Desde meados dos anos 60, quando chegou aqui, Tomaselli é personalidade de destaque no meio 

cultural gaúcho e brasileiro.
A mostra que todos podem apreciar nas Pinacotecas do MARGS até 14 de fevereiro, com 

i curadoria de Denise Mattar e cenografia de Guilherme Isnard, apresenta um panorama cuidadoso da 
'obra de Maria Tomaselli. Reúne desenhos, aquarelas, gravuras, pinturas, esculturas e objetos 
produzidos em 46 anos de uma trajetória instigante pelo universo da arte.
\ Além da exposição, a artista nos brinda também com um livro que traz uma bela cronologia
ilpstrada da sua produção e as principais críticas feitas sobre o seu trabalho no decorrer desses anos de 
experiência, reflexão e intercâmbio com criadores, pensadores e admiradores da arte. Organizado por 
Márcia Tiburi e Denise Mattar, propõe ao leitor uma interessante viagem pela vasta obra de Maria 
Tomaselli.

Márcia Tiburi

»Pela quantidade e qualidade da sua produção foi uma tarefa muito difícil selecionar as obras de Maria 
Tomaselli para seu livro, e principalmente, para a exposição. Sem a pretensão de ser uma retrospectiva, a mostra 
traça um panorama da obra da artista, no qual fica evidente a coerência de seu trabalho nas suas muitas fases e 
facetas.
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Na Pinacoteca Central estão reunidas pinturas de grande formato c uma cronologia da artista que 
permite ver a extensão de sua obra e a avaliação da crítica especializada. íssencialmente pintora, Maria tem um 
domínio da cor raramente visto na arte brasileira.

Na ala esquerda da Pinacoteca mostramos o percurso da artista que sai do quadro, sem, entretanto, 
deixar, em nenhum momento, de ser uma pintora. As Cartas-Supresa, as Clarkianas e as Ocas, revelam alguns dos 
temas sempre presentes em sua trajetória: as moradas e os segredos.

Na ala direita da Pinacoteca estão reunidos desenhos, gravuras, esculturas, cadernos de artista e lonas. É 
lá que vemos como a Maria de 2009 já está contida na Maria de 1978. Suas criaturas surgem densas nos desenhos e 
gravuras do início de sua carreira e se materializam cm bronze a partir de 1990.

Maria Tomaselli é uma artista criativa, profusa, densa e iconoclasta. Não tem medo de errar. Ela ousa, 
grita, e ao mesmo tempo é capaz de sutileza e lirismo emocionantes. Sua arte é cheia de vida, sensual, atrevida, 
esgotando forças, cuspindo energia.

Traços e cortes precisos, luz e cor inebriantes - e muita força em tudo!
Esta é a grande artista Maria Tomaselli.

Honra, satisfação e orgulho em dose dupla. 
Bem-vinda ao nosso MARGS MariaTomaselli!

Cézar Prestes
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Denise Mattar 
Curadora da exposição
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