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P I E R R E ALECHINSKY nasceu na comuna de Saint-Gilles em 
Bruxelas, no dia 19 de outubro de 1927. 

A instrução de P.A. e feita segundo o método Decroly 
onde desde a escola primária algumas horas são dedicadas ás artes gráficas. 
Canhoto escrevendo com a mao direita, conservou a esquerda para o desenho.
Em 1944, entra para a Escola Nacional de Arquitetura e de Artes Decorativas

Parentes médicos.

(La Cambre, Bruxelas), curso de ilustração do livro e de tipografia (primeiro 
livro: "0 Sentido do Tarot" de Marcei Lecomte).

:

Primeira exposição individual em 1947 
"0 impasse em seu horror mais completo, 

diz Stephane Rey, Le Phare, Bruxelas 1947,
"Navega para o que der e vier em algumas águas-' 

fortes - e o que diz Luc de Heusch no seu primeiro catálogo datado de 1948. 
Ri com estardalhaço em cima da sua balsa: 
morde".

Afora os cursos, inicia a pintura, 
na Galeria Lou Cosyn, Bruxelas.
Sem esperança", 
na " Jovem Pintura Belga ".

Toma parte

nao o tome por um náufrago pois ele

se junta ao grupo COBRA em 1949 (Appel, Atlan, Constant, Corneille^ Bury,
familiarisaçoes no

" Significado
Fim de Cobra em 1951; P,A, parte para Paris, 

Aprende as técnicas de gravura a buril com S.W, Hayter (Atelier 17); P.A, 
usando seus recursos de canhoto pratica a escrita chamada "pelo espelho".
Contatos por correspondência com Shiryu Morita e os calígrafos de Kyoto (Bokubi), 
Jacques Putman o introduz a Bram van Velde, Entra no comitê do Salão de Outubro 
1953 (Messagier, Gillet, Degottex, Charles Estienne, etc,),

P.A. ajuda Edouard Jaguer a publicar o primeiro numero de "Fases"; no sumário 
do numero 2, " Alem da Escrita ", artigo de P.A. sobre as relações espetaculares 
que existem entre a caligrafia no Japao e o desenho espontâneo de certos ociden

tais. Era 1954, chegada em Paris de WaLasse Ting que ensinará para ele a maneira 
chinesa de pintar, o papel colocado no chao, o tinteiro na mao e o corpo inteiro 
mobilisado, 
fracasso,

bolsa de estudo e viãgem com Miclcy, sua esposa, para o Extremo-Oriente. Roda 
o filme " Caligrafia japonesa ", Mais algumas tentativas em vao de venda dos 
seus quadros que expoe em Paris (Galeria do Dragão, Galeria Michel Warren),

Londres (Institute of Conteraporary Art) e Bruxelas (Galerie Aujourd’hui) , ate 
1958, ano era que entra no Comitê do Salao de Maio, e onde Myriam Prevot-Douatte 
e Gildo Caputo lhe oferecem a surpresa de um apoio regular na Galerie de France, 
Vai então poder pintar grandes formatos e se consagrar a experiencias no campo 
da impressão sem empecilhos de ordem economica,

Com Reinhoud, estabelece atelies em La Bosse (oise) na antiga escola do vilarejo. 
Sessões de desenhos inspirados na natureza; cascas de laranja, Pesquisa com 
papéis antigos: uso de velhas escritas no desenho,

A partir de 1961, varias estadas em Noya York onde e recebido por Walasse Ting 
a cada vez; P.A. Ia encontra a tinta com
margem com tinta a escrever, reforça colando o papel sobre a tela, pouco a pouco 
abandona a pintura a oleo. "Central Park" 1965, o seu primeiro quadro em acrí
lico com observações escritas, será escolhido para a ultima exposição interna

cional do Surrealismo, "Separaçao Absoluta", por André Breton, que havia escrito 
em 1963 para ele o seguinte; " 0 que me agrada mais na arte e o que você detém, 
este poder de enlace das curvas, este ritmo evidentemente orgânico, este feliz 
abandono de mulher que você obtem com as cores, com a luz." Temas que surgem, 
desaparecem ou se mesclam, deslisando para imprevisíveis "trocadilhos plásticos"; 
a serpente, o Gille de Binche e o seu chapéu de plumas, a explosão, o vulcão, a 
trilha, o entrelace, os olhos fechados, o pedestal, o crãneo, o horizonte, care- 
teiro, o dragao, os astros e desastres, a maré, a roda, a chuva, o fugaz, a queda.

P.A.

Dotremont, Jorn, Pedersen, etc.) que publica uma revista; 
todo cora as artes gráficas, Era Cobra n? 7, o artigo de Dotremont 
e sinificado" (da escrita),

Primeira exposição individual em Paris na Galeria Nina Dausset : 
Palácio de Belas-Artes de Bruxelas idem Então, era 1955,

era

acrílico, acrescenta observações na
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Com Peter Bramsen, a partir de 1963, realiza todas as suas litografias 
no Atelier Clot onde imprime também e grava em madeira e linotipia.

Em 1964, PIERRE ALECHINSKY se instala em Bougival onde, em companhia de 
Clertê desde 1967, prepara todas as provas de artista das 
em cobre.

suas gravuras

Quanto as experiencias de criaçao direta em máquina offset, 
com Arte-Adrien Maeght. 
punho.

estabelecido por Yves Riviére.

prossegue
Todas as estampas de P.A. sao do seu proprio 

As de 1946 ate 1972 foram descritas num catalogo criterioso

Um segundo volume esta em preparo. A escolha de cento e cinquenta estampas 
de 1970 a 1975 que sao a origem do presente catálogo, constitue uma doação 
do artista ao Centro Nacional de Arte e Cultura Coorges-Pompidou.

Na frente do cartaz que acompanha a exposição de 150 estampas está uma 
estampa não assinada, criada por intervenção direta em máquina offset, 
nas 4 passagens, por meio de "insolação" (solarisação?) de um desenho 
sobre papel transparente.

Publicado em Paris em 1975 por ocasião da 
exposição itinerante "ALECHINSKY NA ARTE DE IMPRIMIR". 
Centre National d'Art et de Culture Goerges-Pompidou; 
Musee National d'Art Moderne.
Comissário:

Blanchon.

Fotografias:

Jacques Demougin assistido por Claire

capa Luc Joubert; André Morain, 
François Walch,

la. trad. /cd.
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Vulcanál í scs - 1 '7"!

as provas 49/60; pranchas, áyua-Torte
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editor, Paris

107127.
V sr '/a/io lit jráficas, 50 x 37 cm, La Hune,

40. Roda vicd:'7 , 1
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Terceira primár' • , 1 /'

prova H.C. Cnac; lit

73-32 Krach, 1973
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33-83 ”Au fil da ....: dd

as provas 116/ 
editor, paris
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75

17 cm, Frcnt 1, Amsterdamni. j
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tefe as estajnpas (página 2)

106-110 Onomos e Gnose, 197•.

as provas II.C. Cnac; scg.,caria cic 5 pranchas, m.„' s una página de título, 
litografia, 70 : rl cm, p - ... Uffe Harder, L isié ia Graphih, Humlebaek, 
Dinajnarca

112-1?.9 Como eia casa, 1 /•!
as provas 33/12"; al.ro.;: ó, a-í? rtes com documentos em fototipia,
49 x 97 cm, cT..eniár: ; 1c I , c lit grafia, '.'ves lividre, editor, Paris

Paris, 197,';
prova de ar t ‘ s. .
Paris
"Placará”, 1?7~
prova, II.C. Cnac; L fac- 111 e ?e Claude dimai, offset original, 54 x 7.4 cm, 
Aimé Maeght, edil r
Central Parle, 117r.
prova II.C. Cnac; litogrofi . a pai tir d dc P.A. de 1967, 47 x 63 cm,
Transvorld Art, edi* >r, lie” " 9
Dc véu C ; ,a . iv . L~ 79
prova 53/90; % -f bserv aç^cs lit >grá i is, 60 x 75 cm, Yves
Ri vi ôre, ed i t a-, 7. ,r 1 s.

128-143 0 sonho da amonite, 197'*

■■

123
alorie de Francc, editor,Ia, 77 93 cm•/ iro

125

Pa' i s»
126

127

-•'•qo-c; d o h: pranchas para a íbra de Michel Butor,
' d icici de 16 pranchas, litografia, 33 x 50 cm, 

h n. Lpellic”.

as pr ovas 7.0. Cl. a ; 
águas-fortes, 77 . 
sob capa, edi:;~js
In memoriam As cr 7 r

7 a 7 i ir .a >
150 7i

A prova de artista; lit n'l a : ^ac-símile 7 esquema de Asger Jorn,
72 x 51 cm, ediú.id :>c? 7'7’ci ; .... bina* .rrcu.
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Exposição de ESTAMPAS

Pi erre ALECHINSKY
A A A A A A A A A A A A A A A A A

Untar cautelosamente de um leve verniz uma placa em cobre, esperar longas
horas pela secagem, sutilmente arranhã-la com a ponta, ate alcançar-se o 

grau satisfatório para a realizaçao de um desenho, 

mente a placa num banho de ãcido nítrico.
Mergulhar carinhosa- 

Sonhar com a placa jã coberta
de tinta,

so encontrar um ãcido sobrando, azul,
sonhar com a gravura ja impressa. Adormecer. Ao despertar ,

e escamas de verniz.

Excerto de "Títulos e Paes Perdidos" 

Paris, Denoel, 1965.

A A

Sengai’ !

Na ponta do pincel, 

um traço. Doçura, apartar; 

mesa, no meu recanto,

As vezes me acontece - alias vivo para isso - inventar 

reconhecer um traço 1 

horas a fim acumulando.

Desde horas, na minha

Meus olhos pecam, reparam, descobrem, preveem, defendem, se espantam, acqui-

reiniciam, cadenciam a minha mão e o pincel 

em direção do tinteiro o hiato ... pegam novamente no fio da meada, piscam , 

avistam, descobrem ...

escem, recusam, voltam a perder,

Com a droga e assim também, 

acertando bem na mosca.
Pelo menos imagino que ela oferece este estalo 

De repente, o disparo.Sem nada, 

sentimento enganador do ja visto :

horas. Nao o

se reencontrar com uma dose do passado

(de quem?) numa situaçao ampla, que se expande ate um local presente (o 

proprio?) e que daí para frente, de repente a partir de todos os lados se jo 

ga em cima de voce

seu

0 meu ultimo traço de tinta respone o disparo.

de ao dos meus predecessores.

Nossos traços se comunicam, 

então, de agir com obediência, guiado

Na ponta do pincel. Certeza fugaz, deliciosa 

por mais que si proprio, por menos que 

a vontade, graças precisamente a faculdade de desaparecer num sistema proprp.

I
ê/« • •
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Sou Sengai. Sem duvida alguma. Absurdo seria de proclamar que o 

entendo melhor. Entender, só me restariam os ossos. Sou eles :

Nao so Sengai*, e o que quero dizer. Nao sò eu. Semelhança. 

Sentimento muito forte. Espasmodia, Crença, apesar de impossível 

sem os irrisórios pequenos movimentos que minha mao controla, que 

meus olhos reencontram de vez sobre o papel. Nao desejo nada mais 

porem nao posso, aquele instante doce e dividido, provoca-lo a meu modo, 

Espero, e e so. Com certeza. Bem que sei, tenho esta sorte. Sengai* 

nao esta totalmente morto. Possibilidade de devolver um fragmento de 

vida ao que ja foi.

m
:v

-

Se me veem bem.Serei ainda. Se um outroSe me esquecem,

qualquer vem sentar-se horas a minha maneira, 

este outro deixa por sua vez, com o frescor, chegar com grandes traços 

ate ele (ate quem?) o impetuoso fantasma dos limites.

No recanto, Se

Excerto de " Roda Solta ", Albert Skira, editor, 1971,

* kk

A arte grafica - o livro o papel e a tinta - a estampa -, me

induziram à pintura, 

grafica,

trazido do Japao de Kyoto fazem vinte anos, 

grafia, o desenho, a pintura.

Sou um pintor que teve sua origem na arte

Continuo hoje levando com o mesmo pincel (Stradivariusí)

a água-forte, a lito-

Daí vem esta linha bastante homogenea, calibrada, rondando a traves 

das técnicas. Entregar-se a arte da impressão; ocasiao de quitar-se 

da solidão nem sempre tolerável do atelie, Ê como empurrar a porta do 

bistro para reencontrar os outros. Respira-se o cheiro da tinta, 

Pisa-se no mesmo assoalho. Muitos somos os que abordam a imagem nua, 

desconhecida. Passa-se, no doce ruido da maquina, de outra maneira, 

o tempo.

Pierre Alechinsky, Bougival, 14 de novembro de 1975,

k

k k

4
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Expositions dans lcs musées: 
depuis 1959, une salle à la 
Kunsthalle de Berne, avec 
Messagier, Moser ct Tapiès
★ une salle au Palazzo Grassi, 
Venise* une salle du Pavillon 
belge à la XXXC Biennale de 
Venise * avec Reinhoud au 
Stedelijk Museum d’Amster- 
dam et au Kunstring de Rot- 
terdam * une salle au Car-

^íegie Institute, Pittsburgh *
* f^bul au Stedelijk van Abbe 

Museum, Eindhoven ★ avec - 
Reinhoud à 1’Instituto Tor- 
cuata di Telia, Buenos Aires
★ seul à l’Art Club, Chicago, 
à 1’Université de Minneapolis 
et au Jewish Museum, New 
York * au Museum of Fine 
Art, Houston * au Museum 
voor Schone Kunsten, Gand
★ une salle au Koninklijk 
Museum voor Schone Kun
sten, Anvers ★ seul à la Staat- 
liche Kunstgalerie, Bochum 1 
et au Kunstverein de Fri- 
bourg1 * au Palais des Beaux- 
Arts de Bruxelles, au Musée 
Louisiana, Humlebaek, au 
Kunstverein de Dusseldorf 
et à la Kunsthalle de Brcme * 
à Plsrael Museum, Jerusa

lém ★ avec Reinhoud à PArt 
Museum de Grand Rapids * 
seul à la M. ]. C. d’Annecy 1 
et dans les centres culturels 
de Thonon, Dole, Montbé- 
liard, Mulhouse, Le Creusot, 
Pontoise, Chambcry, Aix en 
Provcnce et Saint-Maximin 
■* au Palazzo Municipale 
d’Asolo’ * avec Dotremont 
au Pavillon belge de la 
XXX\re Biennale de Venise
* seul au Musée Royal d’Art 
Moderne de Bruxelles * à 
Mathildenhõhe, Darmstadt, 
au Nordjyllands Kunstmu- 
seum, Aalborg, au Museum 
Boymans - van Beuningen, 
Rotterdam, au Musée d’Art 
Moderne de la Yille de Paris 
et à la Kunsthalle de Zurich
* au Musée Cantini, Mar- 
seille h

cnscmble dc gravures ct lithogra-
phies.

Travaux collectifs : souvent 
avec Dotremont, dessins et 
pcintures-mots (depuis 1950); 
avec Reinhoud, une sculp- 
ture et un assemblage (1950- 
61); quinze peintures à quatre 
mains avec W alassc Ting 
(1961-62); une avec Jean 
Messagier (1962), eaux-fortes 
avec Alberto Gironclla ct 
un mixeur avec Pol Bury 
(196 s); accumulations dites 
« épreuves en indivis » avec 
Arman, dessins sur enve- 
loppe avec Folon, er, avec le 
même et Baj, une gravure 
(1970); deux peintures avec 
Asger Jorn et Ting (1971); 
livres et placards avec An
dré Balthazar, P. A. Benoit, 
Yves Bonnefoy, Michel Bu- 
tor, Roger Caillois, Achille

!

I
t

Chavéc, Hugo Claus, -Júlio 
Cortazar, tíiristtan Dotre-1

mont, Pierre Hebey, Luc de 
Heusch, Amos Kenan, Jcan- 
Clarence I^ambert, Marcei 
I^comte, Joyce Mansour, 
François Nourissier, Ernest 
Pirottc, Louis Scutcnaire, 
Claude Simon, Walasse Ting, 
Rolam! Topor.

Monographies : par Luc de 
Heusch (Bibliorhèque de Co
bra, 1950) par Jacques Put- 
man (Fabbri, 1967) et par 
Alain Bosquct (Ix* Kluséc de 
Poche, 1971).

è
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/
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0 Grupo COBRA foi fundado por ocasiao de uma reunião num cafe pari

siense, por pintores da Dinamarca, Bélgica e Holanda, e o nome 

COBRA e formado pelas letras iniciais de suas cidades natais respec 

ti vas: Copenhague, Bruxelas e Amsterdarn. Destacaram-se o holandês 

Karel Appel, os belgas Alechinski e Cornei I Ie e o dinamarquês Asger 

Jorn. Atlan, francês de origem algeriana, foi também membro do gru- 

po, mas a sua obra nao chegou a ter uma característica própria, 

primeira exposição COBRA foi realizada em Amsterdarn em 1949- 

te ano, surgiu a publicação de uma revista que continha artigos so 

bre arte infantil, arte popular e arte de esquizofrênicos, 

dade do pintor típico, pertencente ao Grupo COBRA, era expressar da 

maneira mais direta possível, a sua fantasia pessoal:

"Meu tubo de pintura, disse Karel Appel em

A

Nes-

A f i na I i

1956, e como um

foguete que descreve o seu proprio espaço. Eu tento tor - 

nar possível o impossível. Eu nao posso prever o que

e para mim uma surpresa. A pintura e como toda 

a paixao, uma emoção cheia de verdade, e vibra em quem

rugido que sai da boca de um leao."

As cores vivas dos quadros de Alechinski, suscitam, com efeito, uma

va 1

acontecer;

a

sente, como um

emoção diferente daquela que procuraram os pintores pioneiros 

expressionismo, algo muito mais introvertido e angustiante. É como 

se o artista tivesse livre acesso ao seu proprio subconsciente, do 

qual ele tem pouca razao para temer o conteúdo.

do
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Aliança Francesa promove 

arte de Pierre Alechinski
O Serviço Cultural do 

Consulado Geral da França 
e a Aliança Francesa de 
Porto Alegre apresentam, 
a partir de sexta até 19 des
te mês, gravuras de Pierre 
Alechinski,* na galeria de 
Arte do Centro Municipal 
de Cultura de Porto Alegre 
e no MARGS. A exposição 
será aberta às 19h de sex
ta-feira com um coquetel, 
na galeria do Centro Muni
cipal de Cultura.

O pintor, gravador e ani
mador belga Pierre Ale
chinski é integrante do gru
po Cobra. O Grupo foi fun
dado em uma reunião num 
café parisiense, por pinto
res dinamarqueses, belgas 
e holandeses, e o nome Co
bra é formado pelas letras 
Iniciais de suas cidades de 
origem: Copenhague, Bru
xelas e Amsterdam.

A finalidade do pintor tí
pico pertencente ao Cobra 
era expressar de maneira 
mais direta possível a sua 
fantasia pessoal. Junto com 
Pierre Alechinski destaca- 
ram-_se no movimento o ho
landês Karen Appel, o bel
ga Corneille e o dina
marquês Asger Jorn. A pri
meira exposição Cobra foi 
realizada em Amsterdam, 
em 1949.

FORMAÇÃO
Os quadros de Pierre 

Alechinski mostram cores 
vivas, que suscitam, com 
efeito, uma emoção dife
rente daquela que procu
ram os pintores pioneiros 
do expressionismo, algo 
muito mais introvertido e 
angustiante. É como se o 
artista tivesse livre acesso 
ao seu próprio subconscien
te, do qual ele tem pouca 
razão para temer o conteú-

A formação do pintor e 
gravador é feita segundo o 
método Decroly, onde des
de a escola primária algu
mas horas são dedicadas 
às artes gráficas. Em 1944, 
entra para a Escola Nacio
nal de Arquitetura e de Ar
tes Decorativas, em Bruxe
las onde cursa ilustração e 
tipografia. Afora os cursos 
inicia pintura.

A primeira exposição in
dividual acontece em 1947, 
na Galeria Lou Cosyn, 
Bruxelas. Em 1949, junta- 
se ao grupo Cobra e publi
ca uma revista, que con
tinha artigos sobre arte in
fantil, arte popular e arte 
de esquizofrênicos. Apren
de a técnica de gravura a 
buril com S.W. Hayter. 
Usando seus recursos de 
canhoto pratica a escrita 
chamada “pelo espelho”.

A partir de 1961, várias 
estadas em Nova York on
de é recebido por Walasse 
Ting, Pierre Alechinski lá 
encontra a tinta com acrí
lico, acrescenta observa
ções na margem com tinta 
a escrever, reforça colando 
o papel sobre a tela, pouco 
a çouco abandona a pintura 
a oleo. “Central Park”, em 
1965, é o seu primeiro traba
lho em acrílico com obser
vações escritas, e é esco
lhido para participar da úl
tima exposição internacio
nal do Surrealismo, “Sepa
ração Absoluta”, por André 
Breton.

Em 63, André Breton es
creve o seguinte sobre a 
arte de Alechinski: ”... O 
que me agrada mais é o 
que você detém, este poder 
de enlace das curvas, este 
ritmo evidentemente or
gânico, este feliz abandono 
de mulher que você obtém 
com as cores, com a luz”.

A partir de 1963, realiza 
todas as suas litografias no 
Atelier Clot onde imprime 
também e grava em ma
deira e linotipia. Em 64, se 
instala em Bougival, quan
do em companhia de Cler- 
té, desde 1967, prepara to
das as provas de artista 
das suas gravuras em co

bre. As experiências com 
criação direta em máquina 
offset prosseguem com Ar- 
de-AdrienMaeght.

to Alegre, é composta de 
108 gravuras originais. De
vido ao grande número a 
exposição está dividida em 
dois locais, na Galeria de 
Arte do Centro Municipal 
de Cultura e no Museu de 
Arte do RS.

Patrocinam a exposição, 
o Serviço Cultural do Con

sulado da França e a Ali
ança Francesa, com o 
apoio da Prefeitura Munici
pal de Porto Alegre, atra
vés da Divisão de Cultura 
da SMEC, MARGS, e Sub
secretária de Cultura / 
SEC. Contando ainda com 
a colaboração do Banco 
Sogeral S / A.

MOSTRA
A mostra de Gravuras de 

Pierre Alechinski, em Por-do.
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pintor- grava
dor belga Pier- 

re Alechinsky terá 
seus trabalhos origi
nais mostrados a 
partir de amanhã no 
Centro Municipal de 
Cultura e no Museu 
de Arte do Rio Gran
de do Sul. A divisão 
fez-se necessária pe
lo fato da mostra 
constar de 108 obras 
do artista, o que por 
si só torna a exposi
ção de grande vulto 
e importância. A 
fonte de inspiração 
de Alechinsky. um 
dos líderes do grupo 
vanguardista Cobra, 
são os ideogramas, o 
que transparece de 
forma sutil em toda 
a sua obra. A promo
ção é da Aliança < 
Francesa, do Servl- 
çoí Cultural do Con
sulado da França, do 
Margs e do Centro 
Municipal de Cultu
ra, onde a inaugura
ção da mostra será 
assinalada com um 
coquetel para convi
dados e imprensa.
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EXPOSIÇÃO
GRAVURAS — Na Galeria de Arte 
do Centro Municipal de Cultura (Éri- 
co Veríssimo I e no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Sala de Gravu
ras). a mostra de gravuras do pintor e 
gravador belga Pierre Alechinski — 
108 trabalhos originais do animador 
do Movimento COBRA. De 13 a 19 
de maio. Promoção do Serviço do 
Consulado Geral da França e Alliance 
Française de Porto Alegre, com o co- 
patrocinio da PMP A/Divisão de 
Cultura-Smec e Margs/Subsecretaria 
deCultura/SEC.
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Âlechinski
O cônsul da França, Jean-Claude Lenoir assistiu a 

mostra de Pierre Âlechinski, na Galeria de Arte do 
Centro Municipal de Cultura, composta de 108 gra
vuras originais. A exposição foi organizada pelo 
Serviço Cultural do Consulado da França, Alliance 
Française de Porto Alegre, SMEC e SEC;

f.r. i>.or. « j. .^4
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Peça em exposição

Gravurista Pierre Alechinski
Em promoção do Serviço 

Social do Consulado Geral da 
França e da Aliança Fran
cesa, abre-se hoje, às 20 ho
ras, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, a expo
sição de gravuras do artista 
francês Pierre Alechinski, 
que ficará até o dia 19.

Alechinski pertence ao cha
mado Grupo Cobra, criado 
em Paris, por pintores da Di
namarca, Bélgica e Holanda, 
em 1949. A denominação do 
grupo, embora significativa 
em português, origina-se das 
Iniciais dos nomes das cida
des de nascimento de cada 
um deles. Do grupo, posteri-* 
ormente, viriam a se desta
car Alechinski e Comeille, 
além do dinamarquês Asger 
Jom.

QUEME
O Grupo Cobra pretendia 

expressar, da maneira mais

direta possível, a sua fanta
sia pessoal, e por isso mes
mo, criou inclusive uma re
vista que dava especial 
atenção à arte infantil, popu
lar e de esquizofrênicos.

No caso de Alechinski, su
as obras têm cores vivas e 
suscitam, de modo geral, 
emoções diversas daquelas 
alcançadas pelos pintores pi
oneiros do expressionísmo, 
mais introvertido e angusti
ante, numa espécie de ex
pressão de seu inconsciente.

Pierre Alechinski é natural 
de Saint-Gllles, próximo a 
Bruxelas, e desde criança, 
embora canhoto, ê treinado 
nas artes gráficas a que pos
teriormente iria se dedicar. 
A exposição que ora se inau
gura reúne 150 peças, inclu
sive provas de artistas, nas 
quais bem se pode avaliar o

significado do trabalho deste 
artista.

OBRA
A respeito do trabalho grá

fico, assim escrevia Pierre 
Alechinski, em 1965, no livro 
“Títulos e Pães Perdidos”: 
“Untar cautelosamente de 
um leve verniz uma placa 
em cobre, esperar longas 
horas pela secagem, sutil
mente arranhá-la com a pon
ta, até alcançar-se o grau 
satisfatório para a realiza
ção de um desenho. Mergu
lhar carinhosamente a placa 
num banho de ácido cítrico. 
Sonhar com a placa já co
berta de tinta, sonhar com a 
gravura já impressa. Ador
mecer. Ao despertar, só en
contrar um ácido sobrando, 
azul. e escamas de verniz”. 
Para ele, esta é a “receita” 
da boa gravura que faz:


