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0 papel de Clara Pechansky
Artista inaugura hoje à noite, no Margs, exposição com desenhos e gravuras
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Clara Pechansky comemora 50 anos de carreira com exposição no Margs, com cerca de 90 peças produzidas com o papel como suporte

A artista plástica Clara Pe- uma bem-humorada releitura de 
chansky inaugura hoje às 19h clássicos da história da arte. 
no Margs - com o lançamento Uma sala adiante, estão gravuras 
simultâneo de um álbum de gra- produzidas em várias técnicas: seri- 
vuras - uma defesa do papel. grafia, litografia e xilografia. Na sala 

Explica-se: a mostra Os Pa- ao lado, uma mostra dos trabalhos 
péis do Papel, além de recupe- gráficos realizados pela artista, co
rar os 50 anos de carreira da ar- mo capas para dezenas de livros pu- 
tista, retine 90 peças entre gra- blicados pela Editora Globo. No 
vuras, desenhos e até mesmo mesmo horário da inauguração, se- 
esculturas cuja base é o papel. rá lançado o álbum Cenas da Bíblia:

Imagens do Velho Testamento, com 
10 gravuras (veja 

uma delas ao la- 
i do). O volume sai 

por R$ 450.
A exposição foi 

montada tam- 
W' bém com um 

C propósito didáti- 
1 1 co. Estão expostas 
) não só obras aca

badas, mas esbo
ços, estudos e várias 

tentativas realizadas
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- Obras em papel 

não são muito valori
zadas. Há um pre- (i 
conceito de que a 
obra em tela é úni
ca, ou que o papel 
é de difícil conser
vação, o que é bo
bagem. o que deve- ■Mmmmm 
ria valer é o traba- 
Iho do artista, não 
o suporte - afirma 
Clara Pechansky.
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? pela artista até encon- Desenho de Clara para a série "Good Bye, New Orleans” 
trar os tons que dese

java. Meios de Clara di
vidir com o público o valor 

que dá ao papel - não só artístico,

de Paulo Gomes, a 1 m 
mostra ocupa três ^
‘alas do segundo 
>iso do Margs. Na pri-
neira, há uma retrospectiva que mas afetivo, 
eúne desenhos dos últimos 50

0 QUE: abertura da exposição Os Papéis do Papel e lança
mento do álbum Cenas da Bíblia: Imagens do Velho Testa
mento, ambos de Clara Pechansky, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°)
QUANDO: hoje, às 19h 
QUANTO: a mostra tem entrada franca e fica aberta até o dia 
8 de outubro, com visitação de terça a domingo, das lOh às 
19h. 0 álbum estará à venda pelo preço promocional de 
450, na Loja do Margs

- Meu pai e meu avô tinham lojas 
inos, dividindo espaço com duas de tecidos em Pelotas, e eu me ini- 
;éries inéditas de desenhos e cola- ciei nas artes, digamos assim, crian- 
’ens: Good Bye, New Orleans, sobre ça, desenhando no verso dos papéis 
i cidade americana vítima do fura- de embrulho que ficavam em bobi- 
:ão Katrina, e O que Goya Não Viu, nas em cima dos balcões - lembra.
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Meio século de papel

A Onda,
trabalho em

nanquim e
acrílica.

Pechansky combina trabalhos de criação gráfica e série sobre Goyatematiza a
destruição

deixada pelo
furacão

Katrina em
Nova

Orleans
Clara fez, a partir de 1960, principal
mente para a Editora Globo. Na maio-

a coleção de
Clara Pechanksy - Os Papéis do Pa-

Çf ” iü ~plastica gaúcha a e Ângelo ações para livros de W. Somerset Mau-

SSSí tóMSSg®
Ado Malagoli (Praça da Alfândega s/ to é Süê,ncw.C,^

§§§ÉsÉÉ! ÍSSHI ESetxsçp*
base na ilustração do livro A Poesia na de norte-americana conhecida po P todo um resgate. Tem de uma artista sempre fiel aos se

Sr»rstirsK fes shsbs&f ;
ãs§H“5SÍ ££«£££»Uma das curiosidades da panorâmi- De^.os de Goya e y,nPia’ a te tomou o rumo de Porto Alegre, onde das lOh às 19h.

a Maja.

Luar no
Parque, err
técnicas
combinada
também
integra
panorâmic
que celebr
50 anos de

em atividade

aluna de Aldo Locatel

ca é que traz reproduções de capas que
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Cinqüenta anos de arte e fidelidade ao papel
Os 50 anos de trajetória de Clara Clara ao apresentarem temáticas excelência e dedicação ao ofício. 

Pechansky serão celebrados com a mais freqüentes e diversidade tecm- O conjunto de exposto
abertura da exposição “Os papéis do ca. Para o curador, Paulo Gomes, a apresenta o pensamento plasüco de
papel” hoie.T partir das 19h, no mostra é uma possibilidade de ver e Clara e toda sua fidelidade ao supor-
Margs (Praça da Alfândega, s/n°). rever a trajetória de uma artista te papel. As suas tematicas abarcam
Duas séries recentes de trabalhos sempre fiel aos seus princípios de temas

reprodução/cp memória utica, a ecologia, a soueud 
fc de, e a citação de grande 

mestres para enfatizar 
f ; idéias, criando uma ponte 
| entre passado e presente. 

No dia 16 de setembro, às 
1 lh, será realizado um pai
nel sobre a exposição no 
Margs, com a presença da 

g artista plástica, do curador 
* Paulo Gomes e de Ana Al- 

bani de Carvalho. A entra- 
da é franca. Visitação à 

\ mostra pode ser realizada 
§ até dia 8 de outubro, sem

pre de terças a domingos,

em papel, além de dese
nhos, pinturas, gravuras e 
ilustrações produzidas na | 
década de 50 estarão dis- j 
postas nas galerias João Fa- 
hrion, Ângelo Guido e Sala 
Pedro Weingãrtner. Tam- j 
bém será lançado o álbum 
“Cenas da Bíblia: imagem 
do velho testamento” com j 
gravuras da célebre artista 
pelotense.

A mostra parte das duas 
séries recentes “Good bye i 
New Orleans” e “O que Goya '•* — ^
Z ** das k* m
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Clara Pechansky terá 
inauguração de nova 
mostra hoje, no Margs. 
Com curadoria de Paulo 
Gomes, a exposição, in
titulada "Os Papéis do 
Papel”, comemora os 50 
anos da trajetória artísti
ca de Clara com duas sé
ries recentes de traba
lhos, além de desenhos, 
pinturas, gravuras e ilus
trações produzidas ao 
longo deste tempo.
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EXPOSIÇÃO
Os Papéis de 

Clara Pechansky.
A mostra “Clara Pechansky - Os 
ri Papéis do Papel” - que inaugura 
hoje, às 19h, no Margs - comemora 
os 50 anos de trajetória artística da 
desenhista, ilustradora, pintora e gra
vadora gaúcha. A exposição reúne 
duas séries recentes de trabalhos,
“Good Bye New Orleans” (foto) e “O 
que Goya Não Viu”, que conectam-se New Orleans”, Clara faz uma repor
ás demais obras de Clara, como de- tagem visual da tragédia provocada 
senhos, pinturas, gravuras, ilustra- pelo furacão Katrina. Já em “O que 
ções para capas de livros, discos, car- Goya Não Viu”, a artista faz um jogo 
tazes e outras peças gráficas. com ícones do universo feminino.

O conjunto da mostra apresenta 
o pensamento plástico da artista e 
toda sua fidelidade ao suporte papel.
As temáticas incluem assuntos de 
impacto social - como a política, a 
ecologia e a sociedade - e a citação 
de grandes mestres para enfatizar 
idéias, criando uma ponte entre o 
passado e o presente. Em “Good Bye

5

O que: Mostra “Clara Pechansky - Os 
Papéis do Papel’’
Quando Abertura hoje, às 19h. 
Visitação até 8 de outubro, de terças a 
domingos, das 1 Oh às 19b.
Ondt. Margs (Praça da Alfândega, s/n-) 
Lntrada Franca ■>*ma
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Jornal:Arte da conversa
a obra da artista gaúcha Clara 

Pechansky será tema de de
bate, hoje, às llh, no Margs. Ana 
Albani de Carvalho, Liana rimm, 
Paula Ramos e Paulo Gomes for
mam a mesa.

Museu de Arte do RS Ado Malagoli
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REPRODUÇÃO/CP

Papéis do papel na arte de Clara
A pelotense Clara Pechansky ceie- “Good bye New Orleans" e “O que j

Goya não viu”, ambas de 2006, nu- j 
ma revisão da trajetória do trabalho

Sky •: J

crbra 50 anos dedicados à arte com a 
mostra “Os papéis do papel", em car
taz até o próximo dia 8, nas Galerias da artista plástica. As séries estão re- 
João Fahrion, Ângelo Guido e Sala lacionadas às outras peças. O con- «T*”
Pedro Weingãrtner no Museu de Arte junto ressalta temas de impacto so- *gj* « ,r, v.-,,r,.. 
do Rio Grande do Sul (Praça da Al- ciai, a política, a ecologia e a socieda- ,Wtí5V* 
fândega, s/n9). Ela exibe duas séries de, além da citação de grandes mes- 
recentes em papel, além de dese- tres para enfatizar idéias, criando 
nhos, pinturas, gravuras e ilustra- uma ponte entre passado e presente. * 
ções produzidas ainda na década de Em destaque está a fidelidade da ar- ‘ J
50. A visitação pode ser realizada tista ao papel. Um álbum de gravu- 
sempre de terças a domingos, no ho- ras da artista está disponível na li- 
rário das lOh às 19h. vraria do museu. A curadoria e a mu-

A exposição parte das séries seografia são de Paulo Gomes.
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Temáticas variadas estão nas obras
~à S


