


Os papéis do papel

Pouco a pouco, o desenho vai desaparecendo do panorama da 
arte contemporânea, e com ele o papel, seu principal suporte. 

Constantemente eu me pergunto sobre as razões deste fato e não 
encontro outra resposta mais convincente do que aquela que 

podería ser dada por uma afirmação genérica do tipo já não se 
fazem desenhistas como antigamente'': desenhistas que possam 

valorizar "os papéis do papel", título escolhido por Clara para esta 
nova exposição. A persistência do desenho reaviva tudo o que é de 
fundamento nas artes visuais. E o papel é o leito do traço, é o lugar 
onde o artista vai plasmar o seu pensamento. Quando olho para a 

obra de Clara Pechansky, desenhista, gravadora, pintora, me 
conforto em saber que alguém em nosso meio, mas alguém de 

modo muito especial, não olvidou os preceitos dos grandes 
mestres, ou - sejamos mais precisos e sinceros - não teve medo de 

seguir-lhes o exemplo. Porque este medo existe, não tenhamos 
dúvidas. Ao contrário, optando pelo desenho, apossando-se 

mesmo dele, realizou a arte que se estendeu para outros meios que 
dele descendem diretamente: belas pinturas e gravuras de rara 

precisão, para nomearmos aqui somente a parte técnica, sem 
adentrar o motivo, seja ele a mera transcrição de uma imagem, ou a 
apropriação de um ícone de caráter histórico ou bíblico - parte que 
povoa sobremaneira o extenso trabalho da artista. É assim que, em 

minha opinião, a obra de Clara, sobretudo o desenho, pela 
pertinácia com que a artista o trata e pela devoção com que ela o 
transmite aos seus alunos, passou a significar mais do que traz em 
todo o seu conteúdo e forma. É uma bandeira explícita, é mesmo 
uma franca advertência quanto à necessidade da preservação do 

papel como suporte. A presença de Clara entre nós seria já um 
patrimônio por sua indiscutível trajetória como artista. Ao legar-nos 

tal advertência, passa à categoria dos valores indispensáveis que 
devemos adotar como exemplo de vida dedicada às artes.
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Figura com livro e três flautistas. 111/2001, acrílica e nanquim, 23 X 30cm.
Capa e 4a capa: Dois generais com suas vítimas, xxxv/2001, técnicas combinadas, 21 x 29cm.



The roles of paper

Bit by bit, Drawing is disappearing from the panorama of 
contemporary Art - and with it goes its main basis - paper.
I constantly ask myself about the reasons for this and I find no more 
convincing response than the one that could be provided by a 
generic ascertainment such as "they do not make draftsmen as 
before" - draftsmen who can value the "roles of paper", title chosen 
by Clara for this new exhibit. The persistence of Drawing relives 
everything that is of fundament to visual arts. And paper is the cradle 
of the line - the place where the artist will shape its thinking. When I 
look at the work of Clara Pechansky as draftswoman, engraver, 
painter, I feel relieved to know that someone in our milieu, but in a 
very special manner, has not forgotten the commandments of the 
old masters or - let us be more sincere and precise - has no fear of 
following their example. Because this fear does exist, let us have no 
doubts about it. On the contrary, while choosing Drawing, even 
while taking possession of it, Clara has produced an Art that was 
extended to other means which descend from it directly: beautiful 
paintings and prints of rare precision, so that we could nominate 
only the technical part without delving into the motive, be it the 
mere transcription of an image, or the appropriation of an icon of 
historical or biblical character - the part that populates intensely the 
extensive work of this artist. This is why my opinion about Clara - 
mostly about her Drawing, the pertinacity with which she treats it 
and her devotion towards what is transmitted to her students - has 
come to mean more that what is delivered by all its content and 
form. It is an explicit flag, even a franc caveat to the necessity to 
preserve paper as a cradle. The presence of Clara among us would 
already be a legacy, due to her indisputable trajectory as an artist. 
While conveying us with such caveat, she is transposed to the 
category of indispensable values that we must adopt as example of 
a life dedicated to the arts.

Paulo César Brasil do Amaral
Director of the State Museum of Art 
Porto Alegre, 2006

General com orquestra, xxill/l 995, técnicas combinadas, 50 X 70cm.



Lavadeiras, 1958, crayon, 21 X 31,5cm. Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos. INl/MEC, R 358 / il. 301, Brasília, 1977. 
Operários, 1981. litografia, 28 X 22cm.
Flautista sentada, 1991, litografia aguarelada, 50 X 35cm (papel).
O espelho. 1995, água-forte e água-tinta, 24 X 30cm.

Duas mulheres com violão, 2002, água-forte e água-tinta, 29,5 X 4l,5cm. 
Casai na praça, 2002, água-forte e água-tinta, 29,5 X 41,5cm.



Um elogio ao papel gráficas, papel machê, etc. As duas séries denominadas Good bye New Oríeans e 

O que Goya não viu revisam, literalmente, a sua trajetória de artista: tanto na ampla 
temática que inclui política, ecologia, sociedade, história da arte, como também na 

riqueza técnica, pois são desenhos (ou pinturas?) com fragmentos apropriados do 
seu universo temático.

Longe de ser um veículo acessório e suplementar, o papel 
torna-se, sob mãos hábeis, tão hábil, denso e flexível, 
explosivo, surpreendente e expressivo quanto qualquer 
outro suporte.

Teixeira Coelho São obras sobre papel que não têm a ambição deliberada de refazer um trajeto, 

mas somente a de dar continuidade ao seu trabalho. Entretanto, elas oportunizam 
à artista uma retomada de tudo o que fora feito até então, e para seus 

contempladores é a 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 coerências excepcionais.

Do papel: elogio e alerta sobre os seus bons usos

O papel tem um lugar relativamente recente na história da arte, ao contrário da 

pedra, que tem sua antiguidade compatível com a do homem. O papel, conforme 

Teixeira Coelho1, surge na China por volta de 150 d.C., chegando ao Japão no início 

do século VII e somente no século XII à Europa, levado pelos mouros.

A formação

Tendo o desenho como base da sua formação e observando cronologicamente a 

obra de Clara Pechansky, constatamos uma evolução no tratamento da linha. Essa 

evolução não é somente uma seqüência de acontecimentos, entre os quais se inclui 
também o aprimoramento técnico, mas é principalmente progresso, no sentido de 

acréscimo de qualidade e adequação cada vez mais precisa aos fins a 
que a linha se destina. É o progresso do próprio pensamento, desde o 

desejo de ser fiel (ou mesmo servil ao modelo copiado, conforme as 

regras ensinadas nas escolas de arte) até a ação instauradora das suas 
obras atuais.

Sua presença na arte ocidental é, portanto, quase tão antiga, ou recente - 
como deixa bem claro o mesmo autor - quanto a pintura a óleo sobre tela. 
Entretanto, o valor do papel na arte é desigual frente a outros materiais. Teixeira 

Coelho propõe algumas razões para este fato, dentre as quais duas são 
destacadas: o papel serve prioritariamente para receber obras em processo, não 

acabadas, que serão depois transferidas e concretizadas em materiais nobres e 

o fato de o papel ser efêmero.

escola de 
belas artes 

pelotas1'W

I

fòrmandos de 1956Da exposição
À formação da artista, determinada pelo convívio com revistas, livros, 

papéis com impressões (uma bela palavra!), juntamos os variados papéis em brancoA obra de Clara Pechansky sobre papel tem origens e destinações diferentes: 
ilustrações, exposições, encomendas particulares, encomendas públicas e ações 
pessoais; tem técnicas gráficas variadas (desenho, xilogravura, litografia, serigrafia, 
metal); tem ainda múltiplos materiais: nanquim, grafite, acrílica, crayon, carvão, 
lápis de cor, tecidos. Como abordar sua produção extensa e tecnicamente 

diversificada? Como entrar nesse universo de possibilidades, de estímulos, de 
criações? É um vasto mundo.
Esta exposição abre com duas séries de trabalhos recentes de Clara Pechansky e se 

volta para toda a sua produção sobre papel: desenhos, gravuras, pinturas, artes

(pelo menos em uma de suas faces), que serviam para imprimir as suas impressões. 
Perguntada sobre as diferenças de trabalhar sobre o papel ou sobre outros suportes, 
Clara diz2 que não há diferença alguma e isso encerra, pelo menos 
temporariamente, a necessidade de insistir no assunto.

Elogio do desenho

Ah, o desenho! Uma arte sem pirotecnias, uma arte sem enganos. O desenho é o



que de mais racional existe nas artes plásticas e visuais. Um desenho é bom ou não 
é; não dá para enganar, não dá para disfarçar as falhas, não dá para ocultar a 

inabilidade. Daí dizermos que o desenho está para as artes, assim como a filosofia 

está para o conhecimento e também como a matemática está para as outras 

disciplinas. É uma arte exata, dogmática, econômica, mas também profunda na sua 

aparente simplicidade, densa na sua economia e complexa na sua estruturação. 
Desenhar é passar para o plano bidimensional o que está no mundo tridimensional, 
é um exercício de intelecção no qual se unem os olhos de um observador atento e 
as mãos hábeis de um operário. O desenho é feito com a mão e com o cérebro - ou 

será com a mão e o coração, ou ainda, com os olhos e com o coração? Não 

importa: todos participam deste exercício em maior ou menor grau.

norteava seu trabalho, além da óbvia destinação para públicos específicos 

determinada pelas coleções da editora. Além das capas, temos os cartazes, os 

programas, os convites e cartões, os catálogos e desdobráveis, as ilustrações de 
contos e poesias...

O ilustrador se desdobra, com seus meios próprios - os da linguagem 

plástica, em um leitor que interpreta o texto ao lhe dar um novo 
prolongamento. Escreve Souriau que "a ilustração de um livro - e 

particularmente de um livro poético - pode incitar o leitor-espectador a uma 

‘rêverie imageante': as imagens mentais provocadas pelo texto se misturam 
às imagens formais criadas pelo ilustrador, engendrando elas mesmas novas 

imagens mentais"4. Poderiamos dizer, a partir da idéia de ilustração, que 

entre imagens e textos existe algo em comum mediado pela leitura: o desejo 
de constituir uma linguagem plena de sentidos novos.

Desenho é qualquer representação gráfica de formas "circunscritas sobre um suporte 

de duas dimensões" que apresenta "plasticamente uma essência, um 

conceito ou um pensamento ou representa as aparências do mundo 

natural"3. O desenho, enquanto projeto (de pintura, arquitetura, 
prataria, tecidos, etc.) ou como arte autônoma, é um modo de 

expressão irredutível a outros modos, daí a variedade de tipos de 
desenhos com nomes diferenciados, atendendo as suas especificidades 

e características: esboço, rascunho, projeto, etc.

3

As gravuras

Já escrevi noutra ocasião5 que a observação do conjunto das gravuras de Clara 

Pechansky nos mostra que seus temas mais recorrentes são a crítica sociopolítica, os 

músicos e a música, o citacionismo ou releitura, as cenas intimistas de grupos e de 
indivíduos. São temas freqüentes tanto nos seus desenhos quanto na 

sua pintura, configurando um conjunto de obras marcado pelo 
acentuado rigor no domínio dos seus meios técnicos e dedicado a 

tratar do universo das atividades exclusivamente humanas: vida social, 
vida política, vida artística, vida em família.

Ler e desenhar são duas atividades muito assemelhadas: ler é deduzir, a partir de 

formas arbitrárias (as palavras), o sentido das coisas, e desenhar é reduzir 
(poderiamos falar em configurar) as formas do mundo material (também cheio de 

arbitrariedades) a um resultado sobre um suporte, é transpor os volumes, as formas, 
as sombras e as luzes, e também as cores, de acontecimentos do mundo para 

acontecimentos bidimensionais. Perguntada sobre a importância do desenho, Clara 

Pechansky diz naturalmente que ele é fundamental.

*
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Seria a gravura um suporte a mais para o desenvolvimento de sua temática ou se 

configura como um meio com características próprias dentro da sua obra? 

Inicialmente trabalhando com xilogravura (uma breve formação), anos depois ela se 
dedica à litografia. Posteriormente, seu pensamento eminentemente gráfico vai se 

desdobrar na serigrafia e, só então, culminará na gravura em metal, mantendo 
sempre a fidelidade aos temas e ao princípio da excelência técnica.

A obra gráfica

Sua obra gráfica inclui a profusa produção para a Editora Globo, capas que deixam 

visível a leitora atenta e a artista precisa. São ilustrações a serviço da narrativa, que 

despertam a curiosidade do leitor sem abrir mão da inteligência. Um estudo 
detalhado desta produção nos informaria com precisão sobre o pensamento que

Quanto à técnica, escrevi na mesma ocasião que "a análise seqüencial desta 

produção gráfica dá a ver um nítido e consistente caminho trilhado, indicativo de um



efetivo investimento na técnica como um meio de características próprias (e, por 
conseguinte, capaz de dizer de modo diferente de um desenho ou de uma pintura) 
e não somente como mais um suporte para o desdobramento do discurso plástico". 
Isso responde a pergunta.

Os papéis

A qualidade é o traço distintivo de toda a produção gráfica de Clara Pechansky. 
Qualidade entendida aqui como domínio técnico e consciência da destinação final 
deste material. Ao trabalhar para atender um espectador (consumidor) hipotético, ela 

acerta precisamente seu alvo visível, ao contrário das suas obras de arte que, 
destinadas antes de tudo a satisfazer a artista, têm um alvo difuso. O que torna essa 
produção exemplar é o domínio disso que ainda hoje confunde os artistas e 

designers: a dualidade entre arte útil (a do designer) e arte bela (a do artista).
Clara Pechansky interpreta exemplarmente os dois papéis.

Paulo César Ribeiro Gomes
Curador

Porto Alegre, 2006
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' O pape/ Pa arfe no gabinete de papel, texto de Teixeira Coelho in "Catálogo da exposição - O Papel da 
Arte". São Paulo: MAC/USP/SESI/FIESP - CENTRO CULTURAL FIESP. Setembro 2000.

2 Entrevista concedida pela artista em Junho de 2006 à pesquisadora Paula Ramos e a mim.

3 Etienne Souriau, Vocabulaire dEsthétique, Paris: PUF, 1992, p. 566.

4 Souriau: idem, p. 856.

5 A construção da imagem, in Clara Pechansky: Variações sobre o Enigma. Porto Alegre: Território das Artes,

2000.

Obras que ilustram o texto:

1 - Capa do convite de formatura, 1958, original a bico de pena, 12X17,6cm.
2 - Estudo do natural, 1958, sanguínea e giz branco, 30 X 38cm
3 - Anjo Auro, sem data, nanquim, 23 X 17cm.
4 - Esperando a lua nascer, 1996, água-forte, 13 X 24,5cm.
5 - Fila dos encostados, 1976, nanquim, 35 X 50cm.

Estudo, 1953, caneta tinteiro, 27 X 38cm. 
Estudo: cabeça, 1955, lápis, 33 x I2cm. 
Auto-retrato. 1953, lápis, 39.5 X 27cm. 
Estudo: nu. 1955, lápis, 33 X 22cm.
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Trio dourado dançando, XVIII/1995. nanquim e acrílica, 50 X 70cm.
Homem verde com trio dançando. XVII/1995, nanquim e acrílica, 50 X 70cm. 
Luar no parque. XXXV/1997. técnicas combinadas, 23 X 32cm.
A banda. XXXIX/1997, técnicas combinadas, 23 X 32cm.

Mae e filho. 1958. xilogravura, 26 X !6cm.
Ilustração de contos. Suplemento Literário da Folha da Tarde, Porto Alegre, RS, 1959.



A praise to paper

This exhibit aims at making visible the thinking of Clara Pechansky revealed on paper. It is a 
praise to paper and also an alert on its good use. Let us leave aside History, the cultural 
importance and the various roles of paper in general, and focus on an artist who uses paper as a 
reason, principie and basis for her work. With this emphasis on paper arises the first question: 
what are the reasons, similarities, and the differences between paper and any other artistic 
bases in the constitution of a work of art?

Another complex question is: how to approach such large production, with such technical 
diversity? How to enter this universe of impulse, possibilities, creations?

- by means of its final destination: illustrations, exhibits, private commissions, public commissions 
and personal action;

- by means of the various graphic techniques: drawing, woodcut, lithography, serigraphy, 
etching;

- or by means of the materiais themselves: paper, fabric, China ink, black lead, color pencil, 
charcoal, crayon... It is a vast world.

Looking chronologically into Clara Pechansky's work and Drawing as her training background, 
we can testify an evolution of the line, corresponding to the evolution of the very act of 
thinking.

A glance over her artistic history shows that she used to draw since she was a child. Born in 
Pelotas, Brazil, in 1936, at the young age of 15 she enrolled in the School of Fine Arts, receiving 
her Bachelor Degree in Painting cum laurea at the age of 19. In 1957 she moved to the capital 
of the State, Porto Alegre, where she began her career as creator of book covers for Globo 
Publishers. Her first Drawing exhibit, Boys in the Street, took place in 1959. In the same period 
she started to illustrate tales and poetry, and worked as a redactor and illustrator for the 
Childrens Suplement in a local newspaper.

After some years away from galleries, in the 70's she returned to personal shows and began to 
send works to Art Salons, receiving important awards, such as the Grand Prize in the Pelotas 
National Art Salon (1977) and the Nikola Testa Prize - The 5th International Biennial Exhibition of 
Portrait - Tuzla, lugoslavia (1988).
Still using paper as a surface, she kept producing illustrations, cards, posters, invitations and 
several types of commissions, but also started creating series of lithographs and etchings. These 
prints traveled the five continents, and brought her International recognition.
The exhibit opens with two series of recent works: Good bye New Orleans and What Goya 
didn't see. Through these series the artist reviews her body of work, either in the themes 
(politics, society, History of Art, family life...), or in the technical richness (drawing, painting, 
collage, appropriation...).
These works on paper do not bear intentionally the ambition of remaking an artistic project, but 
rather give sequence to her trajectory. They promote, however, a recovery - for the artist - of 
everything she has done until then and, for us viewers, the opportunity to view and review the 
active path of an artist always faithful to her principies of excellence, and dedicated to her 
profession with exceptional persistence and coherence.

Os músicos - contrabaixo, 1991, serigrafia, 48 X 66cm. 
Serenata, 1992, água-forte, 19,5 x 33,5cm.
Violoncelista ao luar, 2005, água-forte e água-tinta, 19,5 X I5cm. 
Chorinho para Amadeus, 1999, serigrafia, 48 x 66cm.

Paulo César Ribeiro Gomes
Curator

Porto Alegre, 2006
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Mulher olhando O pé, 1993, papel machê, 42 X 16 X 16,5cm. 
Estudos para gravuras, 1995, lápis, 35 x 25cm (cada).

Criação gráfica: convites e cartões para eventos (várias datas). 
Cessão de imagens para capa de disco (1987) e capa de CD (2003).



Capas para programas (várias datas). Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, Orquestra Sinfônica da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). Anjo sobre a cidade, 1977, nanquim e colagem, 48 X 34cm.
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O cântico de Débora Moisés e as tábuasMoisés descendo do Sinai A Torá

David e os músicos do Templo /I dança de Sulamita David e a harpa Salomão e a rainha

Clara Pechansky

CENAS DA BÍBLIA
Imagem do VcOw Testamento

-1

Capa do álbumA Menorá

Provas de estado I, II, III, IV e V e prova de artista da gravura Serenata caseira, 2005, água- 
forte e água-tinta, 8,5 X I4,5cm. Cenas da Bíblia - Imagens do Velho Testamento, álbum com 10 gravuras em serigrafia. 2006, 24 x 33cm (cada).



A maja branca e a condessa. XV/2006, récnicas combinadas. 33 X 46cmO quatro das majas. Vill/2006. técnicas combinadas. 33 X 46cm.

Os dedos de Goya. XV1I/2006, técnicas combinadas. 33 X 46cm.

Série O que Goya não viu
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Elsueno, 1/2006, acrílica. 33X46cm. Lapesadilla, 11/2006, grafite, nanquim e acrílica, 33X46cm.

Homem verde com filho, XXI/2005. pintura a dedo, nanquim e 
colagem, 47X32cm.

Mãe negra, XVIII/2005, pintura a dedo. nanquim e 
colagem, 47 X 32cm.

A onda, IV/2006, nanquim e acrílica, 50X63cm.

t

Homem com saxofone. XX/2005. pintura a dedo. nanquim e 
colagem, 47X32cm.

Homem com filho. XIX/2005, pintura a dedo. nanquim e 
colagem, 47X32cm.

Série Good bye New Orleans Série Good bye New Orleans



CLARA PECHANSKY ATIVIDADES COMO ARTISTA GRAFICA
Paralelamente ao seu trabalho de ateliê, Clara Pechansky é ilustradora, seguindo uma trajetória que 
começou em 1958 nos jornais Folha da Tarde e Correio do Povo, com ilustração de contos e poesias. Foi 
redatora e ilustradora do Suplemento Infantil da Folha da Tarde (1959 a 1963). Destacam-se mais de 60 
capas de livros para a Editora Globo (1959 a 1963J, capas de programas para a Orquestra de Câmara 
Theatro São Pedro (2000 a 2006), capa e ilustrações para o livro A Poesia na Bíblia, de Armindo Trevisan 
(2001), o painel para o / ° Fórum Social Mundial (2001) e o painel urbano na Av. Icaraí, em Porto Alegre. Sua 
produção inclui litografias, gravuras em metal e serigrafias para empresas, publicações científicas, literárias, 
técnicas, peças publicitárias e projetos especiais.

FIDELIDADE AO PAPEL
A maior parte da obra de Clara Pechansky foi realizada sobre papel, seguindo uma 
vocação de ilustradora que se revelou ainda na infância. Seus desenhos e gravuras já 
percorreram os cinco continentes e ilustram livros, revistas, jornais, convites, cartazes e 
outras peças gráficas, o que justifica uma exposição que revise a fidelidade a esse 
suporte, no ano em que a artista comemora cinquenta anos de Bacharelado em 
Pintura. Seu trabalho nas artes plásticas se caracteriza por uma constante atualização, 
seja quanto aos 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 sua obra. A Plistória 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.

ATIVIDADES DE ENSINO
Entre 1968 e 1985, no Instituto Educacional João XXIII, participou do Departamento de Integração Artística 
e Cultural (DIAC) e foi Coordenadora da Equipe de Artes Plásticas, do Departamento de Produção 
Audiovisual e do Centro de Treinamento de Professores (CETREIN). Especializou-se em Educação Audiovisual 
e Educação Integrada, com cursos de extensão na Fundação de Recursos Humanos (I974J e na Faculdade 
de Educação da UFRGS (1975). Foi consultora em Artes Plásticas dos colégios Bom Conselho (1975) e 
Israelita (1986). Dentro da Semana de Arte com Clara Pechansky, promoção do Museu Leopoldo Gotuzzo, 
da UFPEL e da Strutura Centro de Arte de Pelotas, orientou dois cursos de Desenho, Expressão e Técnica 
(1988). Participou do II Festival de Desenho (1983) e do XIX Festival de Arte Porto Alegre (2005) no Atelier 
Livre, ministrando cursos de Desenho.
A partir de 2001. com a criação do Atelier Clara Pechansky para o ensino de Desenho e Pintura, vem 
abrindo oportunidades para novos artistas.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Nascida em Pelotas, RS, em 1936, graduou-se Bacharel em Pintura pela Escola de 
Belas Artes de Pelotas (UFPEL) em 1956. Em 1957 transferiu-se para Porto Alegre, 
passando a frequentar o ateliê de Aldo Locatelli (Pintura, I 958) e participando do 
grupo de Desenho de figura humana, liderado por Alice Soares e Alice 
Brueggemann no Instituto de Artes da UFRGS. Cursou Licenciatura em Desenho e 
História da Arte na Faculdade de Educação da mesma universidade (1972). Estudou 
Desenho e Composição com Glenio Bianchetti e Glauco Rodrigues (I 958) e 
Litografia com Danúbio Gonçalves (I 980 a 1983) e Anico Herskovits (1985 a 1991). 

Trabalhou sob orientação de Xico Stockinger (Xilografia, I 959), Fernando Baril (Procedimentos 
pictóricos, 1979), Carlos Pasquetti (Desenho, 1981), Eduardo Haesbaert (Gravura em metal, 1992), 
Marlies Ritter (Cerâmica, 1993), Caé Braga (Escultura. 1996), Wilson Cavalcante (Gravura em metal,
1999) e Eliane Santos Rocha (Gravura em metal, 2001 a 2006).

ATUAÇAO CULTURAL
Além de sua atividade como pintora e artista gráfica, Clara Pechansky exerce uma liderança independente nas Artes 
Plásticas, sendo freqüentemente convidada a participar de encontros sobre arte ou assuntos afins, onde atua 
como palestrante, painelista ou membro de júris de seleção e premiação. Além de produzir projetos culturais 
inéditos, escreve textos de apresentação para exposições de colegas artistas e artigos de opinião, publicados em 
jornais e revistas ou divulgados na internet. Entre outros projetos executados, idealizou e coordenou o Projeto 
Delírio, para a Casa de Cultura Mario Quintana (1988). Coordenou com Anico Herkovits e Miriam Tolpolar os 
intercâmbios Gravura Brasil Hoje/RS - US Printmaking Today (1989J e Intercâmbio Internacional de Gravuras Porto 
Alegre/ Haifa, Israel (1994). Coordenou a exposição Sete Artistas na Galeria Domplein, em Utrecht, Holanda (1996). 
Foi curadora da exposição Olhares sobre Cyro no MARGS (1998). Idealizou e realizou o Projeto Ensaio, beneficente à 
Creche Anne Frank e â Orquestra de Câmara Theatro São Pedro (1998). Com Liana Timm, coordenou os projetos 
Artistas da Vida I e II no Teatro Renascença (1999/2000). Idealizou e coordenou o International Miniart Exchange 
Brasil/Austrália (2003/2004) e Canadá (2006). É co-autora e organizadora do livro A face escondida da criação, 
publicado pelas editoras Movimento e UFPEL em 2005.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS
Desde 1959 já realizou mais de quarenta exposições individuais no Brasil e no exterior, mostrando 
pintura, desenho e gravura em galerias e museus do Rio Grande do Sul e em Brasília, Rio de Janeiro 
e São Paulo. Suas obras foram expostas em individuais na Bélgica (Aalst, 1996 e Bruxelas, 1998), na 
Holanda (Utrecht, 1996) e nos Estados Unidos (Milwaukee, Wl, 1997 e Chapei Hill, NC, 2002 e 
2004). Foi selecionada ou convidada para salões oficiais de arte nacionais, como o IV Salão de 
Artes Visuais (P.Alegre, I 977), I e II Salão de Arte de Pelotas (I 977 e I 978), 35° Salão Paranaense 
(Curitiba, PR, 1978), I Salão Nacional de Artes Plásticas (MAM, Rio de Janeiro, 1 978) e Panorama de 
Arte Atual Brasileira (MAM, S.Paulo, 1980). Representou o Brasil em bienais e trienais de Desenho e 
Arte Gráfica em vinte países. O desenho lhe valeu, além de prêmios em salões nacionais, o Prêmio 
Nikola Tesla (5th International Biennial Exhibition of Portrait) em Tuzla, Iugoslávia (1 988). Com a 
gravura recebeu dois prêmios internacionais: Recognition Award (Art Prospect ‘96) em LaJolla, 
Califórnia, Estados Unidos (I 966) e Honorable Award (I2th Mini Print International Exhibition) em 
Binghamton, New York, Estados Unidos (1997). Suas obras integram acervos nacionais, além de 
coleções particulares e públicas das Américas do Sul e do Norte, África, Ásia, Austrália e Europa.

ATUAÇAO ASSOCIATIVA E COMUNITÁRIA
Participou das diretorias da Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa como Vice- 
Presidente (2002-2004) e como membro do seu Conselho Deliberativo (2004-2006). Foi Conselheira em 
duas gestões do Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul (1987 e 1989), membro do Conselho Consultivo 
do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (1997), Coordenadora da Câmara de Artes do Instituto Marc 
Chagall (1986-1990) e (1994-1999) e do Conselho Editorial da revista Porto & Vírgula da Secretaria Municipal 
da Cultura (1997). Foi co-fundadora do Grupo 4x4, com Graça Cerutti, Liana Timm e Vera Grinberg (1982), 
e da ArteAmais Associados, com Bina Monteiro, José Carlos Moura e Maria Gloria Corbetta (1988).
É membro co-fundadora do Artlives International Forum, do International Miniart Exchange Group e do 
91 th Parallel Forum, além de participar de exposições virtuais e websites internacionais.



CLARA PECHANSKYLIVROS PUBLICADOS
2000 - Artistas da Vida Ano I - (co-organizado com Liana Timm) - Coordenação do Livro e Literatura/ 
Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre
2001 - Clara Pechansky- Variações sobre o Enigma/ Variations on the Enigma - Editora Território das Artes, 
P. Alegre
2005 - A face escondida da criação (organizadora e co-autora) - Editora Movimento, P. Alegre em co-edição 
com a UFPEL, Pelotas

FIDELITY TO PAPER
The bulk of Clara Pechansky's work has been done over paper, following a gift for illustration that carne up 
still during childhood. Her drawings and prints have traveled five continents, and illustrate books, 
magazines, newspapers, invitations, folders, posters and other graphic pieces. That amount of graphic work 
justifies th is exhibition. which intends to review her work on paper, in the year she celebrates 50 years as 
Bachelor in Arts.
Her work is characterized by constant updating, either on the subjects she explores, or in her search for 
personal enhancement. Her option for the human figure and for themes of social impact, such as boys in 
the Street, retired people, environment, politics, dictatorship, affective relations and other matters of 
humanitarian interest are in the roots of her entire work. The History of Art has also been a continuous 
source of inspiration for Clara: she uses the reinterpretation and quotation of great masters to emphasize her 
ideas, creating a bridge between past and present.

INCLUSÃO EM LIVROS E DICIONÁRIOS (seleção)
Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos. IEL7MEC, vol.III, 1977, Rio de Janeiro
Misturas Principais - Liana Timm - capítulo dedicado a Clara Pechansky: O oco do desenho. Editora
Timm&Timm - 1992
A Modernidade da Pintura no Rio Grande do Sul - Marilene Pietà, Editora Sagra - DC Luzatto. P. Alegre, 1995 
História da Arte em Pelotas - Ursula Rosa da Silva e Mari Lúcie da Silva Loreto - Educat, Editora da 
Universidade Católica de Pelotas, 1996
Dicionário de Pintores Brasileiros - Walmir Ayala - Editora da UFPR, 1997, Curitiba
Dicionário de Artes Plásticas no Rio Grande do Sul - Decio Presser e Renato Rosa - Editora da Universidade, 
UFRGS, P. Alegre, 1997.
O Design Brasileiro antes do design - organizado por Rafael Cardoso. Cosac Naify, São Paulo, 2005 
O Livro no Brasil: sua história - Lawrence Hallewell - 2a edição, EDUSP, São Paulo, 2005.

PROFESSIONAL TRAINING
Clara Pechansky was born in 1936 in Pelotas, Brazil, where she would later receive her degree as Bachelor in 
Arts in the School of Fine Arts of Pelotas, at the young age of 19. In 1957 she moved to Porto Alegre, capital 
of the State of Rio Grande do Sul, where she attended the studio of painter Aldo Locatelli. She was also part 
of a group of artists under the leadership of Alice Soares and Alice Brueggemann, in the School of Fine Arts of 
the Federal University of Rio Grande do Sul. Clara graduated as Professor in Drawing and Art History at the 
same university in 1972. She improved her skills in drawing, artistic composition and lithography with 
important art masters, and attended workshops in woodcut, painting, ceramics, etching and sculpture.

TEXTOS SOBRE A ARTISTA
Sua obra foi comentada por Moacyr Scliar (1977), Armindo Trevisan (1979, 1987, 2005), Renato Varotto 
(1982), Cyro Martins (1982), Liana Timm (1983,1992,1994, 2000), Luis Fernando Veríssimo (1983), Nelson 
Abott de Freitas (1984), Carlos Nejar (1985), Evelyn Berg loschpe (1989), Lya Luft (1990), Luiz Antonio de 
Assis Brasil (1992), James Auer (1997), Paulo Gomes (2000 e 2006), Cíntia Moscovich (2003), Martha 
Medeiros (2004) e Paulo Amaral (2006).

PERSONAL SHOWS AND GROUP EXHIBITIONS
From 1959 on, she had over 40 personal shows in Brazil and abroad, exhibiting painting, drawings and 
prints in public museums and private galleries. Her works were seen in personal shows in the Netherlands, 
in Belgium and in the United States. She was selected and invited for several official Art Salons, and 
participated in more than 80 group exhibitions in 20 different countries, having been awarded 3 
international prizes. Her works are on view in American, African, Asian, Australian and European public and 
private collections.

PRÊMIOS E HOMENAGENS (seleção)
1956 - I ° Prêmio em Pintura (Medalha de Ouro Prefeitura Municipal) - Salão de Conclusão do Curso de Belas 
Artes, UFPEL, Pelotas
1959 - Menção Honrosa em Desenho - XI Salão Oficial da Associação Francisco Lisboa, P. Alegre 
1977 - 1 ° Prêmio (Aquisição) - I Salão de Arte de Pelotas
1981 - Prêmio Museu do Estado (Aquisição) - XXXIV Salão de Arte de Pernambuco, Recife
1983 - Prêmio Coperbo (Aquisição) - XXXVI Salão de Arte de Pernambuco, Recife
1984 - Menção Honrosa em Desenho - I Salão da FUNDAPEL, Pelotas
1987 - Medalha de Prata - III Festival de Criação - categoria Cartaz - MPM Propaganda, P. Alegre
1988 - Prêmio Nikola Tesla - 5th International Biennial Exhibition of Portrait - Tuzla, Iugoslávia
1996 - Recognition Award - Top 100 Winners - Art Prospect '96 - LaJolla Art Gallery - LaJolla, CA, EUA
1997 - Honorable Award - 12th Mini Print International Exhibition - Binghamton, N.Y., EUA
2001 - Artista Homenageada da 42a Semana de Porto Alegre - Secretaria Municipal da Cultura, Prefeitura 
Municipal, P. Alegre.
2001 - Prêmio Especial do Júri - Troféu Açorianos de Literatura 2001 para o livro Clara Pechansky- 
Variações sobre o Enigma/ Variations on the Enigma, P. Alegre.
2003 - Homenageada pela Creche Anne Frank, beneficiada pelo Projeto Ensaio, com a inauguração da 
Biblioteca Clara Pechansky, P. Alegre.

ACTIVITIES IN GRAPHIC ART
Paralel to her studio work, Clara is an illustrator, having worked for newspapers and book publishers. Her 
production includes lithographs, serigraphs and etchings for several commercial companies, besides 
creating special projects, and illustrating scientific, literary and technical publications. Her graphic work 
includes, among other public and private commissions, more than 60 book covers for Globo Publishers, 
program covers for the Theatro São Pedro Chamber Orchestra, and the painting she created for the I st 
World Social Forum in Porto Alegre.

TEACHING ACTIVITIES
Between 1968 and 1985, Clara developed teaching projects, in the John XXIII Educational Institute, in the 
areas of propaganda and audiovisual support. She was trained in Audiovisual Techniques in extension 
courses at the Federal University of Rio Grande do Sul and at the Human Resources Foundation. She 
participated in several meetings and symposia, gave speaches and trained teachers as Coordinator of the 
Training Center in the same school. In 2001, she opened the Ate/ier Clara Pechansky for the teaching of 
Drawing and Painting, offering opportunities for new artists.

www.pechansky.com.br

http://www.pechansky.com.br


CULTURAL ACTIVITIES
Besides being a painter and a graphic artist, Clara has achieved an independent leadership in the Visual Arts, 
often being invited Co participate in meetings on Art and associated matters. She acts as a speaker and as a 
juror in selection and awarding Art contests. She has created many cultural projects, and is the author of a 
number of papers published in books, newspapers and on the web. Her work is included in several books, 
dictionaries and anthologies published in Brazil.

ACTIONS IN SOCIETY AND IN THE LOCAL COMMUNITY
Clara has participated in several boards that congregate artists and artistic activities. She was elected Vice- 
President of the local Artists' Association in 2002, and Member of the Council of the same association in 2004. 
She was a member of the Consulting Council of the State Museum of Art and of the cultural maganize 
published by the City Secretariat of Culture. She is co-founder of Artlives International Forum Internet, and of 
the International Miniart Exchange Internet Group, which has already produced shows in Brazil, Australia 
and Canada.

www.pechansky.com.br
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Produção executiva Marisa Veeck

CATÁLOGO

Design e edição gráfica MáílO RÒhnelt / íl.fÓÍIO Fotografia Fernando Zago / StudlO Z 
Tradução Flavlo Pechansky Revisão Ester Mambrini

EXPOSIÇÃO

Curadoria, texto e museografia Paulo César Ribeiro Gomes Montagem Ao Cubo 
Recorte eletrônico Leandro Selister /Superfície Equipe de apoio MARGS

REFERÊNCIAS E CITAÇÕES

Série GOOD BYE NEW ORLEANS
Série O QUE GOYA NÃO VIU

Data do furacão Katrina:
23 a 31 de agosto de 20051 - Relevo de Seti e Hathor (XIX dinastia, 1294-1186 A.C.)

- Museu do Louvre, Paris
2 - Duccio di Buonisegna - Nossa Senhora com o menino

e dois anjos (c. 1254) - Museu da Catedral, Siena
3 - Jan Van Eyck - Madona com cânone Van der Paele

(1436) - Museu Comunal de Belas Artes, Bruges
4 - Giorgione - Vênus dormindo (c. 1510) -

Gemáldegallerie, Dresden
5 - Escola de Fontainebleau - Gabrielle d'Estrée e uma

de suas irmãs (c. 1595) - Museu do Louvre, Paris
6 - Picasso - Mulheres correndo na praia (1922) -

Museu Picasso, Paris
7 - Fernand Léger - A grande parada (1954) - Museu

Guggenheim, Nova York
8 - Goya - Retrato de Dona Isabel de Porcel (1804-

1805) - National Gallery, Londres
9 - Vicente López - Retrato de Goya (1824-1828) -

Museu do Prado, Madrid
10 -Édouard Manet - Olympia (1863 - 1865) - Museu

d'Orsay, Paris
1 1 - Goya - La maja desnuda (1800) - Museu do 

Prado, Madrid

Designers e artefinalistas
Letícia Polydoro de Albuquerque e Rubem Pechansky / Hypervisual 12 - Leonardo da Vinci - Mona Lisa (1503-1505) -

Museu do Louvre, Paris
13 -Goya - Os Caprichos n°43 - El sueho de Ia razón

produce monstruos (1796-1797). Calcografia 
Nacional, Madrid

14 - Rembrant von Rijn - A lição de anatomia do
Dr.Tulp (1632) - Mauritshuis, Haia

15 -Goya - Las majas en el balcón (1805-1812) -
Metropolitan Museum, Nova York

16 - Goya - O Colosso (1808-1812) - Museu do Prado,
Madrid

17-Goya - O Colosso (1815-1818) - Calcografia 
Nacional, Madrid
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coordenação gerai Clara Pechansky

Este catálogo foi distribuído por ocasião da exposição 
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em Porto Alegre. RS, Brasil.
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