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❖ E por falar em arte, o 
escultor Caé Braga tem 
duas exposições simul
tâneas programadas pa
ra este mês. Dia 21 
inaugura no Margs, 
juntamente com o lan
çamento de seu livro, e 
dia 28 começa a mos
trar seus trabalhos na„ ........
Galeria Marisa Soibelmann e também lança o 

■ livro. A temática do artista sáo os cavalos.
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Cavalos: Paixão e Arte, conjunto de 35 escul
turas de Caé Braga, ganha coquetel de abertu
ra às 19h de hoje, na Galeria Iberê Camargo do 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Ma- 
lagoli (Praça da Alfândega, s/n9). Na mostra, em 
materiais como terracota, resina, bronze e fer
ro, o artista porto-alegrense traz à cena as fi
guras que foram também o fascínio de Vasco 
Prado, mestre com quem trabalhou como bol
sista. Segundo Caé, a temática “traduz em for
mas toda a força, beleza e elegância de um ani
mal selvagem não domesticado, mas sim ames
trado”. Cavalos: Paixão e Arte pode ser confe
rida de terças a domingos, das lOh às 19h, até 
23 de julho. Na próxima terça-feira, às 18h no 
Auditório do Margs, o artista plástico participa 
de um encontro com o público.

Caé Braga, ou Carlos Eduardo da Silva Fer
reira Braga, de 45 anos, também aproveita a 
oportunidade para lançar um livro que leva o 
nome da individual, com textos de Rodi Pedro 
Borghetti, José Augusto Avancini e Luiz Gonza
ga a respeito de uma trajetória que completa 25 
anos nas artes. Sobre ele, Avancini escreveu que 
“se em [Edgar] Degas temos a busca dos elemen
tos estruturais do movimento e da mecânica do 
gesto, em Caé o que conta é o volume prenhe de 
força, de tensão, prestes a explodir na velocida-
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de do galope”. Durante duas décadas e meia, Caé 
trabalhou com Xico Stockinger, Carmen Mora- 
les e Paulo Chimendes e esteve em coletivas e 
individuais, entre as quais merecem menção a 
ls Bienal do Mercosul e uma mostra referente 
aos 450 anos da cidade de São Paulo.
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Em mostra a paixão de Caé Braga por cavalos
0 artista plástico Caé Braga inaugu- dos animais. Seu ateliê fica em Porto 

ra exposição e lança livro hoje, a partir Alegre, onde coloca suas idéias primeiro 
das 19h, na Galeria Iberê Camargo do em desenhos e, em seguida, começa as 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul esculturas. “Nas minhas peças sempre 
Ado Malagoli, o Margs (Praça da Alfân- conjugo harmonia e expressão. Quando 
dega, s/ríj. “Cavalos: paixão e arte” exi- conquisto os dois, considero o ponto 
birá 65 obras, desenhos e esculturas em máximo da obra”, diz Caé Braga, 
bronze, terracota e resina. Apaixonado 
por cavalos, Caé montará, no espaço da tra, ganhou apoio do Fumproarte e exibe 
mostra, um ambiente campeiro, com pe- textos críticos sobre a arte de Caé elabo- 
lego, pala e muita alfafa, além de contar rados por nomes como Rodi Pedro Bor- 
com a música do gaiteiro Tiago Abibi pa- ghetti, José Augusto Avancini e Luiz 
ra animar o ambiente da abertura.

A paixão por cavalos é antiga, desde feita sempre de terças a domingos, no 
pequeno o artista gaúcho está no meio horário das lOh às 19h.

MARGS/DIVULGAÇÃO/CP

O livro, com o mesmo nome da mos-
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Gonzaga. A visitação à mostra pode ser

Caé Braga expõe 65 obras
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# Vale a pena destacar o belo livro
“Cavalo: Paixão e Arte”, que mostra 
o trabalho que Caé Braga faz sobre 
o animal que é um dos símbolos do 
Rio Grande do Sul. A publicação 
traz textos de Rodi Pedro Borghetti, 
Luiz Gonzaga e José Augusto Avan- 
cini. Em tempo: as esculturas de 
Caé Braga que integram o livro es
tão expostas no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul.


