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Paulina Eizirik - Galeria I. Exposição de litografias e pinturas, 
marcando os 10 anos de trabalho da artista. A curadoria é de 
Paulo Gomes. De 12.04 a 02.05.
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RETROSPECTIVA DE PAUL I NA EIZIRICK

No dia 12 de abril. Paulina Eizirik comemora 10 anos de 
trabalho plástico, abrindo sua 16è exposição individual, 
litografias e pinturas, 
década, 
f1x ando-se, 
mulher e das 
mestres da 
Bona

com
na Galeria I do NARGS. Nessa ultima

artistaa ex perímen tou diversas temáticas,
principa1mente, na figura humana e na questão da 

raizes judaicas. Danúbio Gonçalves 
artista, a 1 em de Fernando Baril

um dos 
e Bento Da 11 a

situa Paulina como autêntica e singular 
representante da pintura naif no Rio Grande do Sul. Segundo 
o gravador, essa característica 
pluralidade formal, bastante avessa ao

uma

de Paulina não limita sua 
naturalismo. "São 

em invenção estrutural, delineadas pelo 
escreve.

composições ricas 
grafismo ntmico" , 

Em gera 1 , 
Assim foi em

s artista trabalha com temas gue a emocionam. 
1985, guando visitou Aushvitz na Polônia e 

pintou sete telas negras. Alguns desses trabalhos podem ser 
vistos na retrospectiva do NARG5 
Paulo Gomes.

que tem a curadoria de 
A ex-diretora do NARGS e museoloaa Evelyn Berg 

apresenta a exposição no catálogo e descreve: "Os quadros de 
Paulina se estruturam contidos por uma forma que não sabe 

que contém o munoo que ela gesta,nominar: parece um útero, 
dá forma, cor e carater".

P artista já participou de diversas 
prêmios e seleções em salões. 5eus trabalhos foram vistos 
Psris, Washington, Buenos Aires, na

coletivas, com
em

Suécia, além de ter 
percorrido capitais brasileiras como Curitiba, F1oríanopo1is 
e Rio de Janeiro. A exposição de Paulina Eizirick ficara no 
NARGS até o dia dois de maio, e pode ser vista de terças a
domingos, das 10 ás 17h.

Lontatos com a artista pelo telefone: 221-4941, 
da assessoria de imprensa do NARGS.

"Pauli
dès maintei ,ant comme l'un de tres rares peintres 

---------------- dits naifs, dont nousferions bien de retenir le nom".

ou através

se révèle une artiste qui s impose

"Paulina Laks Eizirik tem explorado com co
res fortes e elementares, e um desenho livre e 
espontâneo, que ecoa Chagall e Mané Katz, 
todos os personagens de sua infância e as múl
tiplas projeções da alma de mulher, que se des
dobra e se projeta em muitas personagens femi
ninas, como que em busca de si mesma e de 
seus muitos traços interiores. Objetivando em 
inúmeras composições, em situações previsiveis 
e imprevistas, ela escreve, com tintas e pincéis, 
sua comovedora e intensa autobiografia, episó
dica, intelectual e existencial.

Pierre Bnsset, crítico francês da Revista "L Oeil" - 
Paris, maio, 1989

0 que sobressai nos seus quadros ( e não 
só nos temas judaicos, mas também nos demais), 
é a força da vida, que está em sua pintura e em 
Você. como estava naqueles homens e mulheres, 
criadores de uma cultura imperecível. Não só o 
tema c
energia sensual de seus pedaços coloridos do 
mundo, cheios de barulho e de cores, atestam 
que Você fez germinar sua herança, e soube en
contrar a linguagem plástica pessoal e inconfun
dível, para dar a essa cultura tão singular 
expressão brasileira e universal".

seus quadros, mas a originalidade, a

José Neistein, Adido Cultural da Embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos.
Washington, D.C , março, 1992,

uma

Rubens Riorpero, Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos
Wash ngton D.C máio, 1992

227-2311 e2218456 ramal 29
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Paulina Eizirick. Os músicos no palco. 
Acrílico sobre tela, 67x87, 1992.

RETROSPECTIVA DE 

PAUUNA EIZIRIK
No dia 12 de abril, Paulina Eizirik comemora 10 

anos de trabalho plástico, abrindo sua 16a exposição indi
vidual, com litografias e pinturas, na Galeria I do MARGS. 
Nessa última década, a artista experimentou diversas 
tematicas, fixando-se, principalmente, na figura humana 
e na questão da mulher e das raízes judaicas. Danúbio 
Gonçalves - um dos mestres da artista, além de Fernando 
Baril e Bento Dalla Bona - situa Paulina como uma
autêntica e singular representante da pintura nátf no Rio 
Grande do Sul. Segundo o gravador, essa característica de 
Paulina não limita sua pluralidade formal, bastante avessa 
ao naturalismo. São composições ricas em invenção 
estrutural, delineadas pelo grafismo rítmico”, escreve.

Em geral, a artista trabalha com temas que a 
emocionam. Assim foi em 1985, quando visitou Aushvitz 
na Polôniae pintou sete telas negras. Alguns desses trabalhos 
podem ser vistos na retrospectiva do MARGS que tem a 
curadoria de Paulo Gomes. A ex-diretora do MARGS e 
museóloga Evelyn Berg apresenta a exposição no catálogo 
e descreve: “Os quadros de Paulina se estruturam contidos 
por uma forma que não sabe nominar: parece um útero, 
que contém o mundo que ela gesta, dá forma, 
caráter”.

cor e

A artista já participou de diversas coletivas, com 
prêmios e seleções em salões. Seus trabalhos foram vistos 
em Paris, Washington, Buenos Aires, na Suécia, além de 
ter percorrido capitais brasileiras como Curitiba, 
Florianópolis e Rio de Janeiro. A exposição de Paulina 
Eizirick ficará no MARGS até o dia dois de maio.
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* Paulina Eiziric comemora dez anos de 
atividades nas artes plásticas com mostra 
retrospectiva no Margs, a partir de hoje, e mais 
duas individuais, uma em Nova York e outra 
no Espaço Cultural Yázigi.
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TRAJETÓRIA DE UMA ARTISTA — Pintu
ra de Paulina Eizirik. Galeria 1 do Margs 
(Praça da Alfândega s/n), das 10h às 17h.
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paulina laks eizirik
Galem I do Margs (Praça da Alfândega,

Retrospectiva de pinturas em Trajetória 
WhTnÜT- terça a dominÊ°' daslOn às 17h. Até 10 de maio.
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Paulina mostra retrospectiva de 10 anos de arte

de'ra“^ent"prollssâo'
rada como uma autêntica repre
sentante da pintura naif no Esta
do, ela trabalha com temas que a 
emocionam. Assim foi em 1985 
quando visitou Auschvitz, na Po
lônia, e pintou sete telas negras.
Alguns desses trabalhos podem ser 
vistos na mostra que o Margs inau - 
gura hoje, às 19 horas.

A artista passou por várias fa
ses: naturezas mortas, casarios, a 
figura humana, mulheres e raízes 
judaicas, passando também por te
mas mais alegres como o casamen-

já participou de diversas coletivas, 
com prêmios e seleções em salões. 
Seus trabalhos já foram vistos 
galerias de Paris, Washington, Bue
nos Aires, Suécia, além de terem 
percorrido diversas capitais do Bra
sil. A exposição do Margs fica aber
ta até o próximo dia 2 de maio, de 
terças a domingos, das 10 às 17h. 
A artista também já programou 
mais duas individuais para este 
ano. A primeira já foi marcada: de 
28 de julho a 18 de agosto no Es
paço Cultural Sonilton Alves, 
Yázigi.

nas

noPinturas e litogravuras, no Margs
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SEGUNDO CADERNO, TERÇA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 1994

ROTEIRO n

Emílio Pedroso/ZH

TRAJETÓRIA DE PAULINA GANHA 

RETROSPECTIVA NO MARGS
PAULINA EIZIRIK compara seus quadros a 

filhos queridos. A artista plástica diz que na 
retrospectiva ‘Trajetória de Uma Artista', que será 
inaugurada hoje na Galeria Um do Margs (Praça 
da Alfândega, s/n °), o mais difícil foi escolher 
os trabalhos que seriam expostos. “Sofri com isso”, 
conta Paulina. “É como se tivesse que escolher 
apenas um entre os meus filhos”. No caso da 
mostra, a pintora e gravadora — nascida há 71 
anos, na Polônia, e radicada em Porto Alegre desde 
menina — contou com a ajuda de Paulo Gomes. O 
assessor cultural do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul assumiu a curadoria da exposição, optando 
por 48 obras, depois de examinar mais de 300. 
Sempre em estilo naif, Paulina Eizirik tem como 
temas o universo feminino e as raízes judaicas. A 
tela mais recente (na foto) é Verão Feliz, concluída 
na semana passada.
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Eizirik comemora seus 

10 anos como artista

“Alegria, Alegria”, litografia de alguém que parece 
estar enxergando o mundo pela primeira vez

revelaria na maturidade”. 
E, no entanto, a sua obra en
canta por ter a pureza de 
quem está enxergando o 
mundo pela primeira vez”, 
afirma Evelyn Berg em sua 
apresentação. A artista já 
passou por diversas fazes. 
Fez naturezas mortas e ca
sarios, fixando-se mais na 
figura humana. Pintou o ca
samento judaico e a luta da 
mulher para vencer a dupla 
e tripla jornada de trabalho, 
procurando se realizar na 
profisáo e cumprir as tare
fas do cotidiano.

A artista plástica Paulina 
Euzirik realiza às 19h de 
hoje o vernissage de mais 
uma exposição individual. 
Trata-se de uma retrospec
tiva em comemoração aos 
seus 10 anos de artista. O 
evento acontece na Galeria 
I do Margs, e permanece 
aberto à visitação até dois 
de maio.

Paulina já participou de 
muitas exposição no País e 
no Exterior, e “parece ter 
passado a vida absorvendo 
o sentimento do mundo, que
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PAULINA LAKS EIZIRIK
Galeria I do Margs (Praça da Alfândega,
s/n°j.
Retrospectiva de pinturas em Trajetória 
de uma Artista. De terça a domingo, das 
lOh às 17h. Até Io de maio.
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PAULINA LAKS EIZIRIK
Galeria I do Margs IPraça da Alfândega, 
s/n°).
Retrospectiva de pinturas em Trajetória 
de uma Artista. Das 12h às 17h. Até 
amanhã.


