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Porto Alegre, 2016 O mágico e os desenhos antigos, XVIII /1 976 e 1987 | Acrílica e fotocópias sobre papel, I I 3 x 77 cm



0 QUIHOTE 

O CflHDIDRTO 

A DHMfl

D GENERAL

Quixote. candidato e dama, s/n°, 1983 | Nanquim e acrílica sobre papel, 70 x 100 cm

General condecorado, LI/1987 | Acrílica, nanquim e lápis sobre tinta alumínio, 77 x 55 cm



Rememórias

Era uma vez um mágico, um mágico que dava forma a flores, anjos, amantes... um mágico que 
revisitava Van Eyck, Goya, Giorgione, Chagall, Hals, Picasso, Rembrandt; um mágico que tirava as figuras 
não da cartola, mas da paleta, alinhavando tempos, narrativas e tradições; um mágico que associava 
matizes, notas e sentidos para tornar visível a matéria do sonho, ensinando-nos a exercitar a imaginação.

Era uma vez uma dama, solene e comedida, olhos atentos, fala ausente, chaves nas mãos... uma 
dama que acompanhava o passar do tempo e das gentes, observava a si e aos seus em delicada placidez; 
uma dama que se movia entre músicos, estampas, retratos, memórias; uma dama que contemplava os 
casais, as cenas intimistas, encarnando o feminino, a sensualidade e o amor.

Era uma vez um quixote, esguio como o de Cervantes e o de Doré, sonhador como os Buendía, 
olhos profundos, lança em punho e os liames sugeridos por uma Espanha globalizada que é lida como 
Spain, mas que se desdobra em Pan - Pain - Pai - Paz. Um quixote entre as premências de sobreviver, 

minimizar a dor, oferecer esteio e, quiçá, concórdia.

Era uma vez um general, orgulhoso de suas conquistas e medalhas, da propalada ordem e do 
espúrio progresso, do poder pétreo e estagnado; um general que se destacava pela imposição da capa, 
pela solenidade das dragonas e pelos brios do uniforme. Subjugando e coibindo multidões, impondo 
obediência pelo medo, surge agigantado, imponente, muitas vezes em conluio com o candidato.

Era uma vez um candidato, repetitivo nos gestos, caricato nos discursos, previsível em sua defesa do 
direito ao arroz-e-feijão, imaginando-se redentor, querendo-se líder, emaranhado na faixa presidencial e 

autoridade que não lhe pertence. Expressão de um poder fátuo, triste estereótipo dos políticos 
brasileiros, mandos e desmandos de um grupo que não sai de cena, vultos presos a corrupções de toda 

ordem, traídos porsi mesmos.

numa

Mágico, dama, quixote, general, candidato: neles residem o lirismo, a poesia, a vigilância, a denún- 
a crítica, a observação arguta. Alguns, nascidos na chamada "década perdida”, no cenário opressivo 

dos anos 1980, deveriam 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.

cia,

Mágico sentado com paleta. XLIX/1987 | Acrílica sobre cartão, 55 x 39 cm



Rememórias. Uma exposição em retrospecto é como encarar-se no espelho, analisar-se, inter- 
rogar-se. Por isso, era uma vez Clara Pechansky, Clara, Clarita, Ita, todas elas, já cantadas por Armindo 
Trevisan, Assis Brasil, Blanca Brites, Carlos Nejar, Cíntia Moscovich, Christina Dias, Evelyn Berg loschpe, 
Liana Timm, Luis Fernando Verissimo, Lya Luft, Martha Medeiros, Moacyr Scliar, Neiva Bohns, Paulo 

Gomes, Teresa Poester...

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 

sentidos. Depois, aluna do vero maestro Aldo Locatelli, a formação embasada no desenho e na 
consciência da importância de observar e de assimilar as formas e suas sutilezas. Em Porto Alegre, jovem 
esposa e logo mãe, inicia exitosa colaboração para a Editora Globo, transcriando a palavra pela ilustração 
e conduzida pela linha e suas urgências: linha do desenho, linha da gravura, linha obsessiva e voluptuosa. 
No percurso, a lucidez de que se deve aprender sempre e, no caso de Clara, pelos sentidos e pelas 
vivências: daí o protagonismo da vida familiar, das viagens, dos museus, dos concertos, da troca pro

porcionada pela docência. Paulatinamente, a conquista de um vocabulário formal marcado por figuras 
sempre exuberantes, coloridas, quase exageradas e de bocas obliteradas - mudez imposta, olhos 
diligentes; paulatinamente, a conquista de uma poética própria, cultivada na intimidade com o papel e 

seus materiais, desvelando uma singular e poderosa obra gráfica.

seus

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. Mágicos pintando (estudo), VI/20 I 6 | Pastel de cera, 30 x 42 cm

Joana Bosak 
Paula Ramos

Curadoras



>'• n

Shit/shirt, o profeta, XLIV/ 1987 | Nanquim e acrílica sobre cartão, 77 x 55 cmSupertrash, XLV111/1987 | Nanquim e acrílica sobre cartão, 77 x 55 cm



0 garfo dourado, 1/2015 | Acrílica sobre tela, 80 x 60 cmGeneral com retratinhos, VII/1992 | Acrílica sobre tela, 80 x 65 cm



Quixotes, o pensador, dama e mágico, XLIII/1987 | Nanquim, acrílica e fotocópias, 77 x I I 3 cm

Minha mõe, a liberdade e o rabino de Berdichev, XXIX/1987 | Nanquim e acrílica, 77 x 113 cm

0 pensador, 3 candidatos e o general, XXXV/ 1987 | Nanquim, acrílica e fotocópias, 77 x I I 3 cm
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Quixote pai, IX/1987 | Nanquim, acrílica e fotocópias sobre cartão, 113x77 cm
Superquixote shit/shirt, XLV/1987 | Litografias e acrílica sobre cartão, 77 x 55 cm
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Candidato com bola de ferro, s/n°/ 1983 | Nanquim, grafite, corrente e fita, 70 x 100 cm
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As promessas do candidato, LVIII e LV11/1983 | Fototipia, grafite, nanquim e cereais, 64 x 46,5 + 64 x 99 + 64 x 46,5 cm
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Jazz for the queen, XXXVI11/1990 | Acrílica sobre tela, 100 x 150 Cátia e a noite na floresta dos relógios, XVII/1994 | Acrílica sobre tela, 75 x 105 cmcm

»



Ao que deve vir de melhor

Era um fim de tarde. Quase um burburinho na antessala em que a exposição seria montada. 
Caminhei em direção à mesa onde deveria entregar os trabalhos. Ali, anotando na planilha da asso

ciação, estava Clara Pechansky. Tinha um sorriso acolhedor e amigável, o que me fez apreciar o en

contro. Nos apresentamos e ao término de inscrever os trabalhos pensei, voltando ao atelier: este foi 
um bom começo.

Isso fazem 37 anos e quando a objetividade é chamada, acontecem exclamações de todas as 
ordens. O tempo é questionado na sua dura e inacreditável realidade pois passa de forma imperceptível. 
Mas o que é o imperceptível? Uma insignificância diante da consequência deste encontro casual: uma 
amizade cuja importância se faz cada vez maior em nossas vidas.

Quase que naturalmente começamos a trocar pontos de vista que resultavam em experi

mentações. Nossas tentativas eram analisadas sob a ótica técnica e conceituai e os desenhos eram 
modificados e burilados até que o resultado se apresentasse mais satisfatório. Na época, a importância 
do desenho fazia com que entendéssemos inaceitável um artista sem familiaridade com o grafismo. 
Nós as duas éramos apaixonadas por um desenho de gestualidade com forte marca individual. Assim 
descobrimos um jeito, através da arte, de aprimorar essa amizade que nascia de forma tão agradável.

Fizemos muitas coisas juntas, inventamos e realizamos projetos, discutimos resultados, enfim, 
compartilhamos o que a arte possibilita. E nossa amizade se alastrou para a vida de cada 
compartihamento de família e seus cotidianos. Cada realização individual era sentida como mais algo a 
acrescentar na vivência de cada uma e assim Clarita se impôs como a maneira usual de me referir a ela, 
pois havia conquistado um grande e insubstituível papel em minha vida.

Falar sobre a arte de Clarita, sinto não ser necessário. Prefiro me referir ao que não é coletivo, ao 
que diz respeito à uma vivência que dá conta dessa certeza de que, mesmo na ausência, somos muito 
presentes no que nos acontece, naquilo que nos afeta e importa. Somos presentes nos momentos 
fortes da vida, nas conquistas e reveses, no que se pode e não mudar. Naquilo que sabemos importante 
a cada uma.

Além de entender e assumir a arte como parte da vida me convenço que ela é elo e motivo de 
afetos que nascem, se desenvolvem e permanecem.

Ao nos apercebemos do que ainda há por vir, do que ainda é possível, o sentido deste efêmero 
espaço de tempo que passou, se alarga e nos avisa que, por n razões, nossa exemplar amizade será 
motivo de novas e grandes satisfações.

uma num

Três mulheres no aniversário, XXV/1993 | Acrílica sobre tela, 90 x 120 cm

Liana Timm
Amiga da Clarita 

Outono de 2016



50 x 70 cm Violoncelista ao luar, 2005 | Aguaforte, 19,5 x I 5 cm



Pianista com dançarinos, XLV1/1995 | Lápis de cor, tecido e acrílica e nanquim sobre papel, 35 x 50 cm Os arautos, XXI1/1989 | Nanquim e acrílica sobre papel, 35 x 50 cm



Lembranças

Escrevo de longe no espaço e no tempo graças às lembranças de alguns trabalhos de Clara e à 
liberdade que me deu de os lembrar através do afeto que nos une. Clara e eu nos conhecemos no 
Colégio João XXIII, estava saindo e eu entrando. Foi ela que me ajudou a encarar o difícil desafio de 
trabalhar num colégio como professora de arte para adolescentes. Depois disso, continuou seu ofício 
como artista e dando aulas em seu ateliê. Percebo na sua prática e na maneira como fala de arte o prazer 
da descoberta diária de ateliê que o contato com o processo criativo de diferentes alunos ajuda a manter. 
Além disso, penso que podemos confiar no poder sintético e seletivo da memória.

O que me vem de pronto ao lembrar de seu trabalho não é o tema, motivo recorrente pelo 
qual ficou conhecida, mulheres sem boca que parecem enfatizar a representação de personagens 
excessivamente falantes, nem as referências ao ritmo cromático de Bonnard ou Matisse na forma como 
utiliza os elementos em suas estampas harmonizando o conjunto da composição, nem mesmo as 
diferentes linguagens pelas quais transita.

O que me salta aos olhos da lembrança são seus desenhos ou pinturas sobre papel nos quais a tinta 
acrílica bem diluída em água parece uma aquarela de cores contrastantes e arrojadas. Nessas aguadas de 
Clara a sensação de leveza opõe-se às figuras gordas e ao barroquismo dos detalhes. A gordura, 
sentido do excesso no tratamento temático, também opõe-se à leveza da tinta diluída, cuja consistência 
magra e o aspecto transparente assemelha-se à matéria do sonho e da imaginação.

Vê-se que a maneira de utilizar a tinta está imbricada na temática e acentua seu significado onírico. 
Mas, se o emprego de uma temática pode abrandar aos poucos a força de seu conteúdo para torná-la 
pretexto ao exercício técnico ou formal de uma linguagem artística, no caso de Clara, também contribui 
para manter vivo o prazer de continuar explorando a relação entre manchas e linha, cores vibrantes 
e transparências.

'

no

0 topete mágico, XI/1989 | Nanquim e acrílica, 35 x 50 cm
Teresa Poester

Eragny sur Epte / França 
Inverno de 2016



REMEMORIES

2016 is the year in which Clara turns 80 and completes 60 years of artistic production. To celebrate 
the date, curator and art critic Paula Ramos and curator Joana Bosak proposed to the State Museum ofArt 
(MARGS) an exhibition designed as an anthology, based on five characters that have helped build the artists 
career for many decades.

Liana Timm, multimedia artist and poet, speaks about her friendship with Clara and the several 
projects theyhave created together:

"We did many things together, turned projects into reality, discussed the results, ultimately going through 
whatever art makes possible. Our friendship has entered into each one 's life, sharing family events and their daily 
lives. Every new achievement was felt as something else we should incorporate into our life experiences. Thus, 
‘Clarita' started to be my usual way ofcalling her, since she secured a wide and irreplaceable role in my life."

m

Teresa Poester, artist and professor at the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS), recalls 
herfirst encounters with Clara and comments on the contrast between color andform:

"What stands out in my memory are her drawings or paintings on paper, where the acrylic paint, well 
diluted in water, looks like a watercolor of contrasting, bold colors. In these monochromes, the sense oflightness 
opposes the bulky characters and the baroque details. The bodyfat, meaning the excess ofthematic treatment, 
also opposes the lightness of the diluted paint, with thin consistence and transparency similar to the matter 
dreams and imagination are made of."

Joana Bosak and Paula Ramos, curators, write about the presence of the five characters in the 
artists work:

Magician, dame, Quijote, general, candidate: they shelter the lyricism, the poetry, the vigilance, the 
denouncement, the criticism, the acute observation. Some ofthem, bom in the so-called "lost decade", the 
oppressive scenario of the 80s, should solely evoke the past - but they haunt the present in a sinister and 
disturbing way. Characters that were build around experiences, syntheses and propositions reverberate 
within us, the spectators, nourishing the imaginary and extending bridges to access the realm offeelings of 
their creator.

Clara Pechansky has been dedicating herself to visual arts for more than six decades. A draftswoman, 
engraver and painter, she spent her early years among fabric rolls disposed in corridors of the Stores that 
belonged to her father and grandfather in her home town, Pelotas. Thus, colors. transparencies. lace and 
printed textiles were bulldinghersenses.

Magician. dame, Quijote, general, candidate: the artist and her themes. the artist and her criticisms, the 
artist and her peiseverance. 'Clara, Clarita, Ita' and so many others. Sixty years in a flashback. The retelling of a 
story that does not stop: exploring different territories. searching keys and palettes, speeches and promises, 
medals and gazes, smiles without lips, down-to-earth dreams. always an ace up hersleeve. So is she: tireless in 
her pursuit, implausible in her media, multi-skilled in hertechnique. abundant in hermaking. Clara goes on.

Relatório para Carlitos, I 990 | Litografia pintada à mão, 70 x 50 cm



Exposições individuais (seleção)

2006 - Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), R Alegre, RS
2007 - Espaço Arte 3 - Univates - Universidade de Lajeado, RS
2008 - Galeria CasaArte - R Alegre, RS
2008 - Galeria Mali Villas-Bôas - São Paulo, SP
2009 - Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, P Alegre, RS 
2009 - Pinacoteca Matteo Tonietti, Rio Grande, RS

Colorida Art Gallery. Lisboa, Portugal 
201 I - Gravura Galeria de Arte, R Alegre, RS 
2013 - Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, R Alegre, RS 
2013 - Gravura Galeria de Arte, R Alegre, RS
2013 - Asociación Cultural Aires de Cordoba - Córdoba, Espanha
2014 - Marziart Galerie - Hamburgo, Alemanha
2015 - Projeto Kombina - Obras na Praça da Alfândega, R Alegre, RS
2015 - Universidade Autônoma de Sinaloa - Culiacán, México
2016 - Galeria El Callejón - Bogotá, Colômbia
2016 - Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), 

R Alegre
2016 - Gravura Galeria de Arte, Porto Alegre

The bulk of Clara Pechansky's work has been done 
over paper, following an aptitude for Drawing that came up 
still during childhood. Her drawings and prints have traveled 
the five continents and appear in books, magazines, news- 
papers, invitations, folders, posters and other pieces. Her 
preference for the human figure and socially relevant the- 
mes, such as Street children, retired people, the environ- 
ment, politics, dictatorship, emotional relationships and 
other subjects of humanitarian interest belong to the roots 
of her work.

Besides her work as a painter, draftswoman and en- 
graver, she doubles as an active cultural producer. Together 
with fellowartist Liana Timm, she created the Artists ofLife 
initiative. She also designed The Rehearsal Project for the 
São Pedro Theater, which resulted in the construction of a 
multimedia pavilion for the Anne Frank Childcare House, 
which includes a library that bears the artists name.

Clara is the creator and General International Coordi- 
natorofThe Miniart Project, whose goal is to spread small- 
format art from Brazil and other countries. This ongoing pro

ject started in 2003 and already had 26 editions in several 
countries.

Clara was born in 193b in Pelotas, State of Rio Grande 
do Sul, Brazil. where she graduated in Art at the young age 
of 19. One year later she moved to Porto Alegre, the State 
capital, where she graduated in Drawing and History of Art 
and perfected her technique with important art masters.

She held over 60 personal exhibits in Brazil and abroad, 
presenting paintings, drawings and prints in public spaces, 
museums and private galleries. She displayed her work in 
more than a hundred group exhibitions, biennials and trie- 
nnials in 20 countries, beingawarded 3 International prizes. 
Her work is included in public and private art collections in 
several countries.

2013 - Projeto Miniarte homenageado pela OMAI - Instituto Sinaloense
de Cultura, México

2014 - Exposição Inaugural Museu dos Direitos Humanos, PAIegre, RS 
2014 - Artistas brasileiros fundamentais na arte do século XX - Galeria

Duque, P Alegre, RS
2014 - Distrações da memória: o museu como modo de rever o mundo 

- MARGS 60 Anos, P Alegre, RS
2014 - Encuentros y Visiones - Museo de Arte Contemporâneo de 

Bogotá, Colômbia
2014 - Galeria La Escalera, Bogotá, Colômbia
2014 - Baricharte - Sala de Exposiciones Aquileo Parra, Bogotá,

Colômbia
2014 - Galeria Arte Sótano - Cali, Colômbia
2014 - Homenageada da 9a Feira do Livro do Colégio João Paulo I

Unidade Higienópolis - R Alegre
2015 - 17th International Collage Exhibition - itinerante Nova Zelândia 
2015 - Asher-Vida - Neuquen, Patagônia Argentina
2015 - Museo Nicolas Herrera - Ibarra, Equador 
2015 - Expressão Pura: Aldo Locatelli e seus discípulos - Pinacoteca 

Rubem Berta, P Alegre
2015 - Mundos Invisibles - Arte Iberoamericana - Sala Ayres de 

Cordoba, Espanha
2015 - Galeria Zona L - Bogotá, Colômbia 
2015 - Homenageada pela 22a Feira do Livro do Colégio João Paulo I 

Unidade Zona Sul - P Alegre
2015 - Lançamento do livro Clara, Clarita, Ita - por Christina Dias - 

Editora Noz, R Alegre, RS
2015 - Museo de Arte Contemporâneo dei Huila - Mach Neiva,

Colômbia
2015 - Bienal C - Cultura, Legado e História - Associação Chico Lisboa / 

Correio do Povo, R Alegre
2015 - Patrona da 9o Feira do Livro do Colégio João Paulo I Unidade 

Higienópolis - R Alegre
2015 - 12 Países a Color - Instituto Municipal de Cultura - Bucaramanga, 

Colômbia
2015 - Suerios y Colores II - Galeria Barracas Mall - Mendoza, Argentina
2015 - Coletiva Asher - Vida - Biblioteca Popular Naciones Americanas -

Allen, Rio Negro, Argentina
2016 - Presencia y Testimonio - Fundação Mai Colombia / Museo

Historico El Pehol - Antioquia. Colombia 
2016 - Realidades y Visiones - Domo Biblioteca Departamental - Cali, 

Colombia
2016 - Tendências Contemporâneas - Centro Cultural El Cuartel - 

Ibarra, Equador
2016/17 - Coordenação da Miniarte Especial Brasil/Chile - El color de los 

sonidos (itinerante Santiago, Viha dei Mar e Talca, Chile)

201

Exposições coletivas e homenagens (seleção)

2003 a 2016 - Coordenação das 26 edições do Projeto Miniarte
Internacional - Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Ho
landa, Inglaterra, Irlanda do Norte, México

2003 — Homenageada pela Creche Anne Frank com a inauguração da
Biblioteca Clara Pechansky

2004 - Artista Convidada - Galeria Alencastro Guimarães, R Alegre
2005 - Artista Convidada - Mirabolante Circuito das Artes - Galeria

Marisa Soibelmann, R Alegre
2007 - Patrona da 14a Feira do Livro do Colégio João Paulo I Unidade 

Zona Sul, R Alegre
2012 - Homenageada pelos 10 anos do Projeto Ensaio - Creche Anne

Frank, Viamão / R Alegre
2013 - The Sketchbook Project - Art House Co-op, Brooklyn Art

Library, Nova York-Austin, Atlanta, Philadelphia, Toronto, 
Chicago, Portland

2013 - Encyclopedia of Work Spaces - Art House Co-op - Brooklyn, 
Nova York, Estados Unidos

2013 - 15th International Collage Exhibition and Exchange - Percy 
Thompson Gallery, Taranaki, Nova Zelândia 

2013 - O Museu Sensível - Museu de Arte do Rio Grande do Sul - 
MARGS, PAIegre, RS

A maior parte da obra de Clara Pechansky foi realizada 
sobre papel, seguindo uma vocação que se revelou ainda na infân

cia. Seus desenhos e gravuras já percorreram os cinco continentes 
e ilustram livros, revistas, jornais, convites, cartazes e outras peças 
gráficas. Sua opção pela figura humana e por temas de impacto 
social, como meninos de rua, aposentados, ecologia, política, a 
ditadura, as relações afetivas e outros assuntos de interesse huma

nitário está na raiz de todo a sua obra. Além de seu trabalho como 
pintora, desenhista e gravadora, atua como produtora cultural, 
tendo criado os projetos Artistas da Vida I e II, com Liana Timm, e 
o Projeto Ensaio, para o Theatro São Pedro, cujo resultado foi a 
construção de um pavilhão multimeios no Lar da Criança Anne 
Frank, cuja biblioteca leva o nome da artista. Clara é a idealizadora 
e Coordenadora Geral Internacional do Projeto Miniarte, que 
desde 2003 visa difundir em pequenos formatos a arte brasileira e 
estrangeira, e que já soma 26 edições em diferentes países.

Nascida em Pelotas, RS, em 1936, graduou-se Bacharel em 
Pintura pela Escola de Belas Artes de Pelotas (UFPEL) aos 19 anos 
(1956). Transferiu-se para Porto Alegre em 1957. Cursou Licen

ciatura em Desenho e História da Arte na Faculdade de Educação 
da UFRGS (1972). Estudou com importantes mestres, como Aldo 
Locatelli, Xico Stockinger, Glenio Bianchetti, Glauco Rodrigues, 
Danúbio Gonçalves e Anico Herskovits. Realizou mais de 60 ex

posições individuais no Brasil e na Alemanha, Argentina, Bélgica, 
Colômbia, Espanha, Estados Unidos e Holanda, mostrando pin

tura, desenho e gravura em galerias e museus. Representou o 
Brasil em mais de 100 coletivas de Desenho e Arte Gráfica em 20 
países, tendo conquistado 3 prêmios internacionais. Suas obras 
integram coleções particulares e públicas.

Lançamento do documentário Clarita (curta metragem, 20 minutos, 2016)
Produção Drops Filmes, Coprodução Praça de Filmes, Roteiro Flávia Seligman e Giordano Gio, Direção de Fotografia Maurício Borges de 
Medeiros, Montagem Binho Ferronato, Edição de Som Guilherme Cássio dos Santos, Assistência de Direção Giordano Gio, Assistência de 
Produção Deise Hauenstein, Assistência de Câmera e Luz Lucas Martins de Mello, Narração Mirna Spritzer, Produção e Direção Flávia Selig

Concepção

Clara Pechanskyman

Curadoria

Joana Bosak 
Paula Ramos

Este catálogo foi produzido para ser distribuído durante a exposição REMEMÓRIAS, realizada no MARGS - Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli, entre 27 de agosto de 25 de setembro de 2016, e a exposição RE/VISÕES DO ENIGMA, exibida na 
Gravura Galeria de Arte, de 10 de novembro a 4 de dezembro de 2016, ambas em Porto Alegre, RS, Brasil.

This catalogue was produced to be distributed during the exhibition REMEMORES, at the State Museum ofArt, between August 27 and 
September 25, 2016, and the exhibition RE/VISIONS ON THE ENIGMA, at Gravura Gallery, from November lOupto December 4, 2016. both in 
Porto Alegre, RS, Brazil
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