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Quixotes, o pensador, dama e mágico, 1987 | 
Nanquim, acrílica e fotocópias, 77 x 113 cm



Mágico, dama, quixote, general, 
candidato: neles residem o lirismo, a 
poesia, a vigilância, a denúncia, a crítica, 
a observação arguta. Alguns, nascidos na 
chamada “década perdida", no cenário 
opressivo dos anos 1980, deveríam tão 
apenas evocar o passado, mas de modo 
sinistro e perturbador rondam o 
presente. Personagens construídos a 
partir de vivências, sínteses e 
proposições, reverberam em nós, 
espectadores, alimentando o imaginário 
e oferecendo pontes para adentrar no 
campo de afetos de sua criadora.

Clara Pechansky dedica-se às artes 
visuais há mais de seis décadas. 
Desenhista, gravadora, pintora, passou 
seus primeiros anos entre rolos de 
tecidos dispostos nos corredores das 
lojas mantidas pelo pai e pelo avô na 
Pelotas natal: cores, transparências, 
rendas e estampados, portanto, foram 
construindo seus sentidos.

Mágico, dama, quixote, general, 
candidato: a artista e seus temas, a artista 
e suas críticas, a artista e seus zelos. 
‘Clara, Clarita, Ita': essas e tantas outras. 
Sessenta anos em uma mirada expositiva. 
O recontar de uma história que não 
para, perscrutando diferentes domínios, 
buscando chaves e paletas, discursos e 
promessas, medalhas e olhares, sorrisos 
sem lábios, sonhos com pés no chão, 
sempre um trunfo na cartola. Assim é ela: 
incansável na busca, improvável nos 
meios, polivalente nas técnicas, 
abundante no fazer. Clara segue.

Joana Bosak e Paula Ramos
CuradorasQuixotes, o pensador, dama e mágico, 1987 |

Nanquim, acrflica e fotocópias, 77 x 113 cm



Abertura sábado, dia 27 de agosto de 2016, às I I h
Lançamento do documentário Clarita (20 min, 2016) 

dirigido por Flávia Seligman

Visitação 27 de agosto a 25 de setembro de 2016
de terças a domingos, das I Oh às 19h

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega s/n° • Centro Histórico 
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