
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL ADO MALAGOLI 
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

iljômemonas . de,
Claras ?6)cUan5K".'

EVENTO: ^er^rnorico e eX\bic,ao
Cur4-a Y^e^aGj

Joana. SooaK e

do
grw

?ouoJaCURADORIA:

LOCAL: â- andar cio V-AAROO

VERNISSAGE: <2^ lOftl^Q^b > Àr>

<Sõl 03 (<30ífc>PERÍODO: ófò I Oft í d XX

ARTISTAS PARTICIPANTES:

CJo<*(X

NÚMERO DE VISITANTES: 4.419.

OBSERVAÇÕES:

A^re^eo+açao cb 

-fiVme, pfocúxtvdo

u C\aG-V©ú 

flõü/' cx
curta

e, diGg;do íjoc

&';8



Pesquisa Margs

De: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli <margsmuseu@gmail.com> 
segunda-feira, 22 de agosto de 2016 11:15 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Release e convite da exposição de Clara Pechanski, "Rememórias", dia 27 de 
agosto, às 18h30min, no MARGS
Release MARGS_Clara Pechansky celebra 60 anos de carreira com a exposição.pdf

Enviado em:
Para:
Assunto:

Anexos:

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 
a Secretaria de Estado da Cultura e o 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
têm a honra de convidar para a abertura da exposição

REMEMÓRIAS *

Curadoria Joana Bosak e Paula Ramos

Abertura
sábado, 27 de agosto de 2016, às I I h

e lançamento do documentário Clarita 
Direção de Flávia Seligman

Período de exposição:
de 27 de agosto a 25 de setembro de 2016

Horário:
de terça a domingo, das I Oh às 19h

Praça da Alfândega. s/n° - Centro Histórico Polo Alegre. RS / Brasil 
51 3227.2311 / 51 3221.2646

www.margs.rs.gov.br / www.facebook.com/margsmuseu

l/l.'SE -> Jfc M A R G Sflritplaniai

Serviço:

O que: Abertura da exposição "Rememórias e exibição do curta metragem "Clarita"

Quando: 27 de agosto, sábado

Horário da inauguração da exposição: llh

Visitação: de 27 de agosto a 25 de setembro de 2016, de terças a domingos, das lOh às 19h

Exibição do curta metragem: 27 de agosto (12h, 12h30, 13h, 13h30 e 14h) e 25 de setembro 
(14h, 14h30e 15h)

Sessões comentadas com convidados: 10 de setembro (14h, 14h30 e 15h) e 17 de setembro 
(14h, 14h30e 15h)

í

mailto:margsmuseu@gmail.com
http://www.margs.rs.gov.br
http://www.facebook.com/margsmuseu


Painel: 14 de setembro, 14h

Encerramento: 25 de setembro, 14h

Imagens em alta resolução:

Acesse o link:

https://we.tl/vOJThVizgg

Núcleo de Comunicação do MARGS

5132863145

Cláudia Antunes
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https://we.tl/vOJThVizgg


Clara Pechansky celebra 60 anos de carreira com a exposição 
"Rememórias" e o lançamento do filme "Clarita"

Clara Pechansky, Clara, Clarita, Ita, celebra seis décadas de dedicação às 
artes visuais com a exposição "Rememórias". A mostra comemorativa será 
recebida pelo MARGS, com inauguração marcada para o dia 27 de agosto, 
sábado, a partir das llh, e ocupará as cinco salas do segundo andar do museu.

A exposição "Rememórias" é estruturada com obras de cinco 
personagens criados pela artista ao longo de sua trajetória. Três deles retratam 
diferentes faces de Clara: o Mágico, a Dama e o Quixote. Os outros dois, o 
General e o Candidato, abordam a situação politica do Brasil nos anos de 
chumbo, mas possuem surpreendente atualidade nos dias que o país está 
vivenciando. Essas cinco figuras permeiam toda a obra da artista, e aparecem 
em desenhos, gravuras e pinturas.

Esta exposição retrata as várias combinações de personagens, com a 
artista utilizando diferentes suportes e técnicas que formam o mosaico dos seus 
60 anos de arte. A mostra tem a curadoria das historiadoras Paula Ramos e 
Joana Bosak.

No dia 27 de agosto, na abertura da exposição "Rememórias" no MARGS, 
será exibido o curta metragem "Clarita" sobre a vida da artista. O filme, 
produzido e dirigido por Flávia Seligman, terá sessões às 12h, 12h30, 13h, 
13h30 e 14h no dia do lançamento. "Clarita" é um documentário de curta 
metragem (20 min) sobre a obra e o modo de trabalhar da artista, suas 
impressões e referências sobre a arte de Clara e os olhares de seus pares, 
como os artistas Anico Herskovits, Alfredo Nicolaiewsky, Liana Timm, Miriam 
Tolpolar e o olhar crítico do Professor Paulo Gomes, da curadora Paula Ramos e 
da escritora Christina Dias.

O MARGS funciona de terças a domingos, das lOh às 19h. Visitas 
mediadas podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br.

Em paralelo à exposição haverá também sessões especiais onde 
convidados comentarão o filme. A entrada é franca.

mailto:educativo@margs.rs.gov.br


Confira programação:

Dia 10 de setembro, sábado:
14h00 - documentário Oarita
14h30 - sessão comentada com convidados: Christina Dias, escritora; Celso 
Gutfreind, médico psiquiatra e poeta; Mirna Spritzer, atriz.

Dia 14 de setembro, quarta-feira:
14h00 - documentário Oarita
14h30 - Painel sobre a obra de Clara Pechansky com: Flávia Seligman - 
cineasta, Mestre e Doutora em Cinema; Joana Bosak - historiadora, Mestre em 
História, Doutora em Literatura Comparada - curadora da mostra; Paula Ramos 
- Mestre e Doutora em Artes Visuais, ênfase em História, Teoria e Crítica de 
Arte - curadora da mostra; Paulo Gomes - crítico, curador e professor; e 
convidados especiais.

Dia 17 de setembro, sábado:
14h00 - documentário Oarita
14h30 - sessão comentada com os artistas plásticos: Alfredo Nicolaiewsky, 
Anico Herskovits, Liana Timm, Miriam Tolpolar.

Dia 25 de setembro, domingo
Encerramento da exposição 
14h00 - documentário Oarita
14h30 - sessão comentada com convidados: Flávia Seligman, diretora; Joana 
Bosak, curadora; Paula Ramos, curadora; e convidados especiais.

Clara Pechansky é desenhista, gravadora, pintora e um nome 
fundamental para a história da arte. Seus desenhos e gravuras já percorreram 
os cinco continentes e ilustram livros, revistas, jornais, convites, cartazes e 
outras peças gráficas. Sua opção pela figura humana e por temas de impacto 
social estão na raiz de toda a sua obra.

Nascida em Pelotas - RS, em 1936, graduou-se Bacharel em Pintura pela 
Escola de Belas Artes de Pelotas (UFPEL) aos 19 anos (1956). Transferiu-se 
para Porto Alegre em 1957. Cursou Licenciatura em Desenho e História da Arte 
na Faculdade de Educação da UFRGS (1972). Estudou com importantes 
mestres, como Aldo Locatelli, Xico Stockinger, Glenio Bianchetti, Glauco 
Rodrigues, Danúbio Gonçalves e Anico Herskovits. Realizou mais de 60 
exposições individuais no Brasil, Alemanha, Argentina, Bélgica, Colômbia, 
Espanha, Estados Unidos e Holanda, mostrando pintura, desenho e gravura em 
galerias e museus. Representou o Brasil em mais de 100 coletivas de Desenho 
e Arte Gráfica em 20 países, tendo conquistado 3 prêmios internacionais. Suas 
obras integram coleções particulares e públicas.



Serviço:
O que: Abertura da exposição "Rememórias e exibição do curta metragem 
"Clarita"
Quando: 27 de agosto, sábado
Horário da inauguração da exposição: llh
Visitação: de 27 de agosto a 25 de setembro de 2016, de terças a domingos, 
das lOh às 19h
Exibição do curta metragem: 27 de agosto (12h, 12h30, 13h, 13h30 e 14h) 
e 25 de setembro (14h, 14h30 e 15h)
Sessões comentadas com convidados: 10 de setembro (14h, 14h30 e 15h) 
e 17 de setembro (14h, 14h30 e 15h)
Painel: 14 de setembro, 14h 
Encerramento: 25 de setembro, 14h

Imagens em alta resolução:

Acesse o link: 
https://we.tl/vOJThVizgg

Realização

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Apoio

Café do MARGS 

Arteeplantas 

Celulose Riograndense 

AAMARGS

Contatos:

Artista Clara Pechansky - 51 84438884/33311069

Curadora Paula Ramos - 51 93092887

Curadora Joana Bosak - 51 921817073

Núcleo de Curadoria - 51 32272012

Núcleo de Comunicação - Cláudia Antunes - 51 32863145

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Localização: Praça da Alfândega, s./n.

https://we.tl/vOJThVizgg


Centro Histórico, Porto Alegre 

Telefone: 32272311 

Entrada Franca
Site: www.marqs.rs.qov.br
www.facebook.com/marqsmuseu
www.twitter.com/marqsmuseu

http://www.marqs.rs.qov.br
http://www.facebook.com/marqsmuseu
http://www.twitter.com/marqsmuseu

