
Clara Pechansky
desenha desde a infância, e
a maior parte de sua obra foi realizada
sobre papel. Seus desenhos e gravuras já
percorreram os cinco continentes e ilustram livros, 
revistas, jornais, convites, cartazes e outras peças gráficas, 
o quejustifica uma exposição que revise a fidelidade a esse suporte. 
Seu trabalho nas artes plásticas se caracteriza por uma constante 
atualização, seja quanto aos seus focos de interesse, seja na busca
de aprimoramento pessoal e profissional.
A opção pela figura humana e por temas de impacto social como 
os meninos de rua, os aposentados, a ecologia, a política, a
ditadura, as relações afetivas,estão na raiz de toda a obra
da artista.
A História da Arte tem sido igualmente uma das suas
fontes mais constantes de inspiração: ela utiliza a 
releitura e a citação de grandes mestres 
para enfatizar idéias, criando uma 
ponte entre o passado 
e o presente.



O QUE GOYA NÃO VIU 
Um jogo com ícones do universo 
feminino brincando com imagens 
que vão desde o Egito antigo até 
à modernidade. A artista utiliza 
como referência os nus pintados 
por grandes mestres da 
História da Arte.

CENAS DA BÍBLIA
Série de 10 gravuras reunidas em
um álbum com texto de Armindo
Trevisan.
Os mais poéticos momentos da 
Bíblia são ilustrados em 
significativas cenas do Velho 
Testamento.

GOOD BYE NEW ORLEANS 
Uma reportagem visual sobre a 
tragédia provocada pelo furacão 
Katrina e o descaso das autoridades 
com as vítimas desse fenômeno. 
Para desenvolver essa série Clara 
Pechansky baseou-se em notícias 
de jornal e em suas próprias 
lembranças de uma visita à cidade 
de New Orleans.

GRAVURAS
Técnicas e processos - 
desenvolvidos pela 
artista ao longo de sua 
trajetória: xilogravura, 
litografia, serigrafia e 
gravura em metal. 
Processo de criação.
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CINCO DÉCADAS E MEIA DE DESENHOCRIAÇÃO GRÁFICA
Resumo da diversidade gráfica de Clara Pechansky 
compreendendo o período de 1956 a 2006. 
Ilustrações, capas de livros, convites e obras por 
encomenda.

Seleção de obras representativas do percurso da 
artista: os materiais utilizados são nanquim, grafite, 
crayon, lápis de cor, tinta acrílica e colagem sobre 
papel e cartão.
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de Belas Artes de Pelotas, formando-se com louvor
Bacharel em Pintura em 1956. No ano seguinte se transfere para
Porto Alegre, onde inicia sua atividade como capista para a Editora 
Globo. Sua primeira mostra de desenhos, com a série Meninos de 
Rua, ocorre em 1959. Neste mesmo período trabalha em criação 
publicitária, e também como redatora e ilustradora para jornais. 
A década de 60 é toda dedicada à criação gráfica. Nos anos 70
retoma as exposições, concorre a salões e recebe importantes

A partir de então, sua obra torna-se uma presençaprêmios
marcante e fundamental, desenvolvendo carreira nacional e
internacional.
Nas séries recentes mostradas nesta exposição a artista literalmente
revisa sua relação com o papel, tanto na temática (política
sociedade. História da Arte...) quanto na sua riqueza técnica 
(desenho, pintura, gravura, colagem, citação e apropriação...). 
É uma oportunidade de ver e rever a trajetória ativa de uma artista 
sempre fiel aos seus princípios de excelência e dedicada ao ofício
com persistência e coerência excepcionais.

Paulo César Ribeiro Gomes
curador e museógrafo da mostra

Porto Alegre. 2006
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