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* MUSEU VE ARTE VO RIO GRAhlVE VO SUL
CULTURAIS

0 GoveA.no do Eòtado do Rí o Grande do 

Sul,atA.ave* do VepaA-tamento de A44antoò CultuA.aiò da Se 

cA.etaA.ia de Educação e CultuA.a, tem o pA.azeA. e a honKa 

de convidaA. paA.a a ínauguA.ação da " EXPOSIÇÃO VE PINTU 

RA VE ALICE BRUEGGEUAUN n día 08 de maio,quinta-ieiA.a, 
(U 20 hoA.a6,no Mtaea de AA.te do Rio GA.ande do Sul, Ave
nida Salgado Pilho, 2 35, 1 9 andaA.,
PeAlodo da Expoòição: 08 de maio a 01 de junho.

PoA.to AlegA.e, maio de 1975.

MOD. ■ 121





6- p.Jornal: 

Data:— C 5“•wito --

CORREIO DO POVO MAIO

Melhor do que qualquer um, o poeta percebe 
os malefícios que nos atingem através da expres
são verbal. — De Paulo Rónai, escrevendo .sobre 
Carlos Dnnnmond de Andrade, à página 2.
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, a sua nova noi/
de Arte do Rio Grande do Sul, constituída de obras inéditas, dentro das mesmas características que 
vêm norteando o seu trabalho de unidade de pensa mento e técnica, qug a distinguem como uma de nos
sas mais importantes pintoras. ,
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PANORAMA Décio Presser

Os novos 
trabalhos de 
Alice
Brueggeman
estão
numa das 
salas do 
MARGS

de Alice, ontem e hojeA pintura
bre a paisagem. Desta vez, 
os tons estão ficando mais 
claros, uma nova experiên
cia em natureza-morta, pro
porcionando uma simplifi
cação maior de seu traba
lho.

rial didático, fotos, reporta
gens, críticas, catálogos e u- 
ma bibliografia completa 
sobre Alice.

Tendo exposto pela pri
meira vez em 1949, logo após 
ter se formado no Instituto 
de Artes da ULRGS, Alice 
logo conseguiu se impor co
mo uma das mais talentosas 
pintoras do Rio Grande do 
Sul. Atravessou inúmeras 
fases (paisagens, naturezas 
mortas, colagens) mas foi 
através de suas “meninas” 
que conseguiu atingir ao 
grande público. Há vários 
anos ela explora este tema, 
presente na maioria dos no
vos trabalhos que esíão no 
MARGS. São as mesmas fi
guras esguias, etéreas e mis
teriosas que impõem-se so-

No grupo de pintores gaú
chos da atualidade, um dos 
nomes destacáveis é o de 
Alice Bruegigemann, desen
volvendo um trabalho crite
rioso, há vários anos, com 
um aprimoramento técnico 
sempre maior e simplifica
ção das formas. O MARGS, 
atualmente em fase de re
organização apresentará, a 
partir de hoje, uma indivi
dual de Alice que,, além de 
mostrar 29 novos trabalhos, 
terá características didáti
cas. Em uma das salas do 
MARGS estarão reunidos 
quadros de diversas fases 
da pintora, selecionados de 
colecionadores, amigos e de 
acervos de pinacotecas. Ha
verá também um painel in
formativo, contendo mate-

— A partir de 1969 come
cei a pintura lisa, deixando 
a espátula de lado. Quanto 
mais simples, melhor para 
mim. Pinto diretamente so
bre a tela, trabalhando em 
várias, simultaneamente. 
Em meus quadros são ne
cessárias de 20 a 30 mãos 
de tinta, até adquirirem a 
transparência desejada. 
Nunca me preocupei em a- 
nalisar meu trabalho, mas 
tudo aquilo que tive na vi
da, de alguma forma, apa- 
íece em minha pintura.

.



_ JLJBJULJL Ji -JL£L--^5LiCl- J2—£-.a«M U S EU

Artigo escrito pelo Prof oFERíTAIíDO 
CORCJua publicado no Jornal" Correi o 
do Povo” de 17 do agosto de 1973 
quando expás individualmente na % 
leria do Yazigio

P I H £ ORAS S .1? H 0 R Àü M A

Quantas rezes «sem saber por que, o artista plastieo se? escondi
am si mesmo sem calcular que o publico dele precisa para ver 
sentir a mensagem expressa em suas obras de arte o Quantas vezes s 
ele,em sua modéstia inata3teme supostos valores negativos qae 
fazem -viver como o caramujo em seu tugurio ou rincão sond© a per
sonalidade se espreguiça e sonha «Penso assim, conhecendo oem es.^a 
criatura d© quem m© ocupe,sempre a sonhar desde a inxancla c & 
crescer e a respirar entre pensamentos puroa,jamais maceraaoss - 
buscando na difieil arte d© pintar,uma determinada expressão e / 
valores plásticos nas tonalidades da cor,ricas de luz © calor,d© 
conteúdo sempre humano „onda a felicidade de alma navega por im- 
pidos mares ou caminhos seculares o

Quero referir-me a ALICE BRüEC GEMAM, uma senhoa pintora do - 
mais alto quilate,autentica em tudo que faz ( a^te a suavidade 
e simplicidade dos temas que escolhe,pela 3ensxbi^ldadtó que^emp^e 
ga nos mais variados tons de luz @ no bom gosto da e-omposlçao.o^ 
de a harmonia se encontra no 3spaço envolvida em beleza p astit,a = 

Assistí a inauguraçao da sua belíssima, mostra n§ Galeria do - 
Instituto de Idiomas YazigioA começar pela ordenação espacial, / 
Brueggemann«,desta vez «muda de rumOoColosa num terço da linha no 
rizontal.eoma medida áurea,o ponto de partida a composição«El^va 

forma vertical a luz que ira iluminar m tela em tonalidades 
claras jogando com oeres variáveis d© acordo cota a luz tonal ge
ral «Desta vezsela, a sensível pintora criada e desenvolvida em 
nosso meio,joga com um temario *ai« simples»onde a xorma humana 
é uma donslante«Essa forma,que ALICE deforma em função estetica, 
prova o bom gosto da autora«Lembram carlatidos em nevoeirociem- % 
bra sonho e doçura de sentimento*como se cadactquadro que pinta 
tivesse muito de auto-retrato«Seria a aonfissao do pensamenxo •
E por que nao se a alma sensível flutua em si mesmarum quase po 
doâ os quadros9a senhora pintèra»3enhora em sua grandeza,coloca, 
ao pé do ponto de partidaf.pequeninas ©asas onde eia gostar-a o& 
uiorar para sentir no íntimismo a solidão que possa na,ver ou 'mxx 
existir em sou estado de espirita«Ite vez ®m quando coloca,como 
insinuando ou complementando algum vazio,pequeno circulo opaco, 
vamos dizer,uma lua sem luar para acompanha-la na solxdao que - 
nao significa estar so«E a meditaçaboHum dos quadros,vi no alto, 
sobre o rosto- delicado e Euavt;s9d© perfil sereno, ame ias de um cab 
telo medievaloSão simbólicas,oom> a expressar resguardo da 
pria estimação inexpugnávelo0 estado de espírito da nossa gran
de pintora está lá dentro dp castelo,com receio#de ser eontami» 
nada com a mediocridade ambiento de um mundo caotico que 'parece 
desmoronar o Um mundo fácil»onde tudo e fácil,talvez ssuperficia^., 
©orno se o cadinho da onde jorra o sjaber com anos e anoa as estu

%V?saoaauf?Mtltulo esta aronica de "TOA SSSHOBA PIUTOR:',” 

E*ALICE BRUEGGEMAM a sonhar rosguardada om seu casoelo como xa 
da a esconder axperionoiai conquistadas através de muitos ano^. 
de estudoo Os quadros da All^e nao^ofusca» com a luz» pelo con 
trário suavizais o ambiente com asábia mtençao de expressar o, 
sonhoo"a linha vertical predominante ilumina suavemente a cari& 
tide nebulosao0 mágico pensamento da autora ali permanece na 
linha vertical do infinito» sublimando co

o

em
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OBtfAS SIGWIFICATIYAS DE OUTRAS FASES DE Allm Brueggeaa .an

1-Paisas@m-1949 -íõlee sobra tela) Coleção Particular
l"wpn?In v?„Jíea^-52:1?55 (ciso sobre telá)Pinaootfi«a Instituto de ArUã dphcs 
3-Menino ioyfàc;19í,4 icleo sobre tala) Piaaooteoa do Instituto de lítls WB(Á

liss KS tl|I |i“ KS a, **
Íl-PinSSní?T Ur@®a “9fa“W58(oloo s/telaJPinaooteea Alto Looatelii 

‘lote I '00 SOvrs e a W65 «Coleção Particular ^ x9S8, s 01450 sobre tela)Aoervo do I.íuseu de
Í21??.80??® Coleoao Partieular

14-E.mtura II 1S&9 (çlao sobre tela) Coleção Particular
r-m |9}®0 30J)Xa tsia) Colado Particular 

a.v _-l9 f 4 \ oleo sobre tela) Coleção Partisu^ ar
^"©«PiSm-aiTII wl (2i®° B0?re ♦•la)Acervo doJHuseu d© Arte do SOS 
«■.roa^j^iiabttj.avxii-19/5 •, oleo sobre aueaxaz) Coleção particular

Arte do RGS

OBRAS ATUAIS 33A ARTISTA
SodrotS i~vkfan<2.<3 - U» cio ‘\lo \ <• \ÇaPiti:':r s; ia sobre eucatez}- 's>ooo|co 

Pintura XI(oleo sobre eucatez) A*WVtr a , 0 \
-Au,ioCC-,0G -»-i^MAOT ‘^ÍXWu. Ç U o-UMj

21 © Pintura XIII (oleo sobre eucatez) iooo,op-> \xx^uàla U* PocÍaXaaoí 
22v;Pintura XI? ,(ole© sobre tela) AtiUU 17

.5.0 0t>. i 0 j) \ . , >■ L A A
24 o PinturaXYI ( .-'obre euc&tez) a.óoojoo J-ojmst L^01, um)
o ?c TXÍ1 ' ■ ,l!.};;!:.. f 9^eo obre eucatez) A tetuU 
~ j?’c ArírPl -2v; •]:.! ^11 (óleo sobra eueatex ) í o oo>. o o 
^/©Pxnpurã IX ( òleo sobr& é&eatex} AtàW 
28 c Pin.tr'xt. (ç4e© a obre eucatez) A.ooo.oo -*
SRoPinttin. XIX CoA,eo sobre eueatez) AdLuk 
JycPií ao sobre euoatezí 6op,oo -
Xt;©P;i.nto?& &XI1( sigo sobre euoatex) Atuuíju
«Í.°?*níu:i r: S0Dre ©ucatax) Attíxu a / / \

XXI? J oleo sobre eucatex)3x>üc,üü4gjmat sJXH-u^ C 
34oPintura XX? (oleo sobre eucates) looonr n/oIa íaL; ‘ ^>5oPirrtura XOT( olfo sobre eucatex) A'oo!Í' h£ 4I 
36oPintura XXVII (oleo ,sobre tala) a&X ^

-:-u ■ a uf — (; Dao ^obre tela) 5,000,00 
38 o Pintura X.-XX C òlctO sobra tola) s.^>vc ^ _

XXXI (o^ao sobre eucatez) %ooomc —» ASo^o^
WoPintura XXXII (olso sobre euoatez) 600.00 —> UtffiMrtiirr XXXIII (oleo sobra euoatez) êJ*,** ^ju^o>JL
Í|-°u^HSrCa fSST4oleo sobre euoatez) íoo o» WaLn ,
■V,?o.*, i.r* <.®i , Xa.•: (o?;• o soore eucatez • d- Qe 0100 
44oPintura XXxYI .(oleo sobre tela) - ;
f5°Plntura XXXYII(Oleo sobre tela) 3,000 Go 
f®'Jlutiira XXXyiIIÇoleo sobre oueates) /.5o0 od 
47 o Pintura XXXIX (oleo sobro eucatez) hkSui^.
lAIHBL

jjXJMlC <TtuAXM C ^X'

i/Louaüd 
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êou-*m.S-45M.
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LEVANTAMENTO

VISITANTES:

ESTUDANTES 551

62ARTISTAS

PROFESSORES 78

OUTRAS CIDADES RS 25

12OUTROS ESTADOS

OUTROS PAÍSES 8

CONVIDADOS ESPECIAIS 158

116OUTROS

TOTAL: 1010 VISITANTES
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DESPESAS PARA CARTAZES E CATÁLOGOS

SEC- Peito na reprografia - parte do papel

impressão, reprográfica

SERIGRAPIA: Pago pela artista

20,00P0T0LIT0

PAPEL (parte) 31,50

PAPEL VEGETAL

LETRA MSCANORMA *24,50

MATRIZ 35,00

TOTAL 111,00


