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p aulina Laks Eizirik ocupará com suas obras duas salas no 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul - Ado Malagoli a partir 

do dia 7. Com curadoria de Paulo Gomes, a exposição mostrará 
60 quadros dos últimos 10 anos de trabalho da artista, incluindo 
estudos e desenhos que não foram vistos pela maioria.
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Inéditos de Paulina Laks Eizirik no Margs
A partir de hoje, seguindo até 14 

de setembro, a Galeria Iberê Camar
go e a Sala Oscar Boeira, no segun
do piso do Margs (Praça da Alfandê- 
ga, s/ns) estarão apresentando a ex
posição “Sonhos de Vida, Sonhos de 
Paz”, com obras da artista plástica 
Paulina Laks Eizirik.

São pinturas, gravuras e dese
nhos, estes últimos inéditos que re
fletem um novo momento do traba
lho da artista: mulheres maduras, 
ambiciosas e orgulhosas que habi
tam suas telas. Já os desenhos, fei
tos com lápis sobre papel pardo, são 
esboços para pinturas que nunca 
transformaram-se em quadros. A 
eles, unem-se cerca de 50 trabalhos 
produzidos nos últimos dois anos, 
período em que a artista dedicou-se 
ao apelo pela paz no mundo e ao re

trato de figuras femininas.
Nascida na Polônia, em 1921, foi seguido por uma produção de ex- 

Paulina chegou ao Brasil com nove plícito teor religioso, 
anos de idade. Natu
ralizada brasileira, 
trabalhou como den
tista durante 25 anos.
Apesar da vida cons
truída no Brasil, não 
perdeu os vínculos 
com a origem euro
péia. Acompanhou à 
distância o massacre 
da Segunda Grande 
Guerra e a aniquila- 
ção da cultura judaica 
pela ditadura nazista. LJ|
Em 1985, visitou Aus- ik 
chwitz e voltou a Var- SP 
sóvia, onde ainda pô- &A
de encontrar resquí- As mulheres dominam as telas de Paulina

cios do combate. O retomo ao Brasil
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i Assunto:

Uma conversa 

com Paulina
A artista plástica Pauli

na Laks Eizirik participa 
hoje, às 16h, de um encon
tro com o público, no 
auditório do Margs(Praça 
da Alfândega, s/n9). Na 
Sala Oscar Boeira e na 
Galeria Iberê Camargo do 
Museu ela mostrando 
Sonhos de vida, sonhos de 
paz até 14 de setembro. No 

u bate-papo, Paulina falará 
8 sobre aspectos do processo 
| criativo e sua trajetória,
§ acompanhada do curador 
S Paulo Gomes.
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Bate -papo
A artista plástica 

Paulina Laks Eizirik 
participará de um 
encontro com o 
público no Auditório 
do Margs hoje, a partir 
das 16h. O bate-papo 
acontece por ocasião 
de sua mostra, 
“Sonhos de vida, 
Sonhos de paz”, em 
cartaz no local até o 
dia 14 de setembro.
No evento, Paulina 
estará comentando 
aspectos sobre seu 
processo criativo, sua 
trajetória como artista 
plástica e abrirá 
espaço para o público 
esclarecer dúvidas e 
curiosidades sobre 
sua obra. O curador 
da mostra, Paulo 
Gomes, também 
estará atuando no 
encontro, que terá 
entrada franca.
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