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A partir do dia 10, mostra “Clara Pechansky: encontro com Aldo 
Locatteli . São 12 desenhos da artista, numa homenagem a 
Locatelli. Esta exposição é de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Cultura.
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VISUAIS

Três vernissages: Dudi Maia Rosa, pintura e desenhos 
na Galeria da Casa de Cultura Mário Quintana; Clara 
Pechansky, pinturas, na Sala Berta Locatelli do MARGS; 
e Lenyr Vergara, pinturas, na Aliança Francesa.
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■ A Sala Berta Locatelli, no 
Margs, vai abrigar a expo
sição de Clara Pechanky a 
partir do dia 10, dentro do 
Projeto Acervo com Compa
nhia, desta feita junto com 
o mestre Ado Malagoli.
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Artes em encontro criativo e suas manifestações
A artista Clara Pechansky dá prosseguimento ao projeto Acervo com Com

panhia hoje, 17h, mostrando desenhos e pinturas na Sala Berta/Locatelli do 
Margs (Praça da Alfândega). Num encontro de criatividade, ela escolheu uma 
obra de Aldo Locatelli, seu primeiro orientador em desenho e pintura, para

expor as influências que o mestre 
impingiu em sua obra.

De Clara Pechansky
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Clara relê Locatelli
A ARTISTA plás

tica gaúcha Clara 
Pechanskyinaugura 
hoje às 17h na Sala 
Berta Locatelli, no 
Margs, uma exposi
ção de desenhos e 
pinturas
São nove telas em 
tinta acrílica, reali
zadas a partir de 
1990, e um tríptico 
em técnica mista 
inspirado em Aldo 
Locatelli. Dentro do 
projeto Acervo com Companhia da Secretaria 
Municipal de Cultura, Clara foi convidada a reler 
a obra de um artista da coleção municipal. Esco
lheu Locatelli pelo convívio na Escola de Belas 
Artes de Pelotas, nos anos 50. “Ele foi a primeira 
pessoa que me viu desenhando”, ela recorda. 
Mais tarde, em Porto Alegre, os dois chegaram a 
dividir um ateliê por um ano.

recentes.

CLARA (Detalhe)
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CLARA PECHANSKY
Sala Berta/Locatelli do Margs IPraça da 
Alfândega s/n°), às I7h.
Recital do Madrigal de Porto Alegre na 
inauguração da mostra de desenhos e 
pinturas. De terça a domingo, das 1 Oh às 
17h. Até 10 de setembro.
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ExposicõesJBBI
CLARA PECHANSKY
Sala Berta/Locatelli do Margs (Praça da Alfân
dega s/n°).
Mostra de desenhos e pinturas. De terça a 
domingo, das lOh às 12h e das 14h às 17h. 
Até 10 de setembro.
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Notas
Culturais

A artista Clara Pe- 
chansky homenageia o 
mestre Aldo Locatelli em 
exposição na Sala Berta Lo
catelli — Margs, integrando 
o Projeto Acervo 
panhia. Inauguração às 17 
horas de hoje.

com Com-
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CLARA PECHANSKY — Artista fala sobre 
seu trabalho, às 17h30min, no auditório do 
Centro Municipal de Cultura (Erico Veríssi
mo. 307) com comentários de Luiz Antônio 
Assis Brasil Palestra integra a exposição do 
projeto "Acervo com Companhia" no Margs.
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A OBRA DE CLARA PECHANSKY
Auditório do Centro Municipal de Cultura 
(Erico Veríssimo 307), às I7h30min.
A artista fala de suas obras, com comentários 
do convidado especial, o escritor Luis Antonio 
de Assis Brasil. Exibição de slides. Entrada 
franca.
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CLARA PECHANSKY
I Sala Berta/Locatelli do Margs (Praça da 

Alfândega s/n°).
I Desenhos e pinturas. De terça a domingo, 
1 das lOh às 12h e das 14h às 17h. Até 16 

de setembro.
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CLARA PECHANSKY
tga íín̂^LOCa,C,I, d0 Mar& (Praça da Alfân

Desenh°s e pintura. De terça 
10h as 12h e das I4h às ]7h 
setembro.

a domingo, das 
Até 16 de
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CLARA PECHANSKY
Sala Berta/Locatelli do Margs (Praça da 
Alfândega s/n°, 227-2311 e 221-8456) 
Desenhos e pinturas. De terça a domingo 
das lOh às 12h e das 14h às 17h. Até 16 
de setembro.


