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ALICE SOARES

O VALOR VISUAL DA POESIA

"Meninas" explorado com tantaCerta vez escreví que o tema das
consistia mais do que um 

exercício do desenho "puro", válido por si 

reconsiderar a afirmação.

freqüência por Alice Soares nao 

pretexto para o
e reconhecer

temática,
contudo,mesmo . Devo,

que há uma significação intrínseca nesta reiteração

espécie de profissão de fé, quase uma aposta no sentido
esperança de destino.

uma

da inocência, que é. ao mesmo tempo, uma

com efeito, imprescindíveis para aAs "Meninas" de Alice sao, 

sua compreensão da vida,

num magistério de arte que, praticamente, 
inteira. £ no olhar rasgado destas figuras juvenís que se

toda feita de dedicação aos jovens,

durou a existência

curiosidade e a esperança

além de

expressa tanto o espanto, 

diante de um mundo ainda insondável e cujo enigma.

como a

de certo modo, ameaça, vislumbre

se dá como

expectativa e promessa e,

de algo ainda desconhecido que, por isso mesmo, 

estranheza fundamental, mas também como desejo e poesia.

no olhar, que compreendemos juventude.é nele.

"Meninas"Há, entretanto, alguma verdade no que disse do tema 

como pretexto, pois além da significação poética que se destaca

se constata também uma progressão noa partir do assunto,
na maneira de executar, que requer uma reflexão maisestilo,

demorada, porquanto aí é que se pode evidenciar as qualidades

propriamente artísticas da artista.

Creio que foram os"Meninos de BrodowsKi” de Portinari que 

inclinaram Alice para o tema das "Meninas". No entanto, 

grande expressionista brasileiro havia uma tendência para 

pronunciar a tragédia social no retrato de suas crianças 

interioranas, em Alice Soares a temática tornou-se desde logo 

mais abstrata, não retratando ninguém particularmente, 

qualquer espécie de situação social, o desenho constituindo o 

universo essencial de sua procura de fazer da linha o elemento

que ilumina, por assim dizer.

se no

nem

essaque separa a luz da sombra, 
candura do espírito juvenil ou mesmo infantil e que progride

do acerto exato das manchas, doatravés da economia dos traços, 
concerto afinado entre as áreas de preto e de branco. De fato,
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de coloro sa afeição. Para isso soluciona a sua tematica através 
de formas em que o jogo de tenues zonas de claros e escuros 
fazem surgir imagens de seu mundo.
É um mundo de consistência virtual onde o palpável sublima-se 
no imponderável, onde o espírito quer superar toda a presença da 
matéria” .

Abelardo Zaluar

síntese no"Não tenho dúvida ao dizer que Alice Soares achou a 
desenho com tal força expressiva e madureza consciente que somente 

criatura como ela poderia alcançar”.uma

"Parecem-me seres vivos os que Alice desenha sem preocupação 
de retrato, vistos através de uma consciente meditação e longos 
ensaios".

Fernando Corona

”0 caminho de um artista é determinado pelo seu temperamento, 
pelas circunstâncias históricas em que vive, pela sua formaçao 
profissional, pelas influências que recebe, e também pela

própria dinâmica de sua
No caso de Alice Soares, tudo isso logicamente ocorreu,- o que

unidade estilística e tematica que
ue Alice 
e os
Ela é

evolução estética.

importa todavia acentuar e a
preside a sua obra. Podemos dizer, em linhas gerais, q 
não pertence àquela espécie de artistas cuja inquietud
obriga a permanentes rupturas de técnicas e assuntos, 
fiel a si mesma, agora em sua maturidade".

Armindo Trevisan

todas as suas séries."Observando a obra de Alice Soares,
particularidade muito sutil quando da colocaçao de 

sinal de miséria ou sofrimento.

em

notamos uma
um

Podemos também usar da mesma expressão quando deixa 
transparecer a dor ou um problema de ordem social. £ 
principalmente nos pequenos seres que encontramos a preocupação
marcada em suas feições; são certamente as interrogações 
sobre o rumo de suas vidas. A própria Alice observa^que 
"me preocupo como conduzir a criança para que ela não perca 
seus valores maravilhosos". Isto difere muito do corriqueiro 
rótulo de ingenuidade temática que alguns colocam na artista.
£ preciso entender até que ponto o ser humano, para Alice 
Soares, é sinônimo de liberdade.”

Maria Helena Webster.



inflexões que se interrompem ou 

às vezes até alguma 

quase

as linhas correm sincopadas, em

se acentuam até a mancha negra ou branca,
, criando um fluxo que pelo ritmo se faz música.cor

cântico. Canção de amor, mais de ternura talvez do que de amor, 

dada a acentuação da pureza tanto do tema como do desenho

A linguagem artística de Alice se faz assim 

coerência tão evidente que se impõe ao espectador com
enquanto forma, 

de uma
espécie de envolvimento ou fascinação que torna seu 

trabalho não sõ imediatamente compreensível, como provoca uma 

participação apaixonada.

uma

falta de algo nos desenhos deno entanto, aSempre senti,
Alice Soares. Sempre me pareceu que o encanto de suas "Meninas"

não preenchiam completamente a necessidade pelo sentido que, 

talvez por cacoete pessoal, acostumei-me a requerer das obras

faltava um "mundo" objetivado.de arte. £ que, parece-me.
fatos e serespaisagem ou ambiente, aquele sistema de coisas, 

que provocam este olhar de espanto, esta surpresa e curiosidade

"Meninas". Parecia-me que no seu olhar 

pergunta irrespondida ainda, que a 

experiência cabia pronunciar.

que caracterizam as 

dava-se algo vazio, uma

artista, com sua

£ isso, precisamente isso, o que agora já se pode entrever neste 

trabalho que Alice Soares traz para o Museu de Arte que encontrou
"Menina""destaque” neste mês de março de 1900. Agora, a 

parece emergir para um mundo, 

mas já paisagem, 
de mistérios à frente da jovenzinha que procura desfazer-se de

nela o

uma paisagem ainda indefinida, 

o astro ainda vago nos céus, a concha carregada

liame que ainda a prende. Tudo isso faz-me imaginar que Alice

num momento em queSoares procura novos caminhos para sua arte, 

talvez já nem necessitasse fazer, pois mesmo que se sinta alguma
sua obra já realizoufalta de complementação na sua mensagem, 

um caminho inteiro, fazendo dela uma das artistas mais 

competentes e amáveis de toda a arte riograndense. Seu exemplo 

profissional é dos mais honestos e louváveis de quantos temos

lides artísticas sulinas. Tanto quanto sua obraencontrado nas

respeitável, e seu exemplo como artista e professora constitui 

parte indissociável do desenvolvimento das artes riograndenses.

A história da nossa cultura passa indec1inavelmente por ela e não 

se faz mais do que justiça reconhecer-1he os méritos, o valor da

criação visual da poesia.

Carlos Scarinci



Alice soares, natural de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.

1943 - Completa o Curso de Pintura no Instituto de Belas Artes do 
Rio Grande do Sul.

1947 - Completa o Curso de Escultura no Instituto de Belas Artes 
do Rio Grande do Sul.

1945 - Ingressa no Magistério do Instituto de Belas Artes do Rio 
Grande do Sul .

1949 - Participa da primeira exposição coletiva na galeria do 
Correio do Povo em Porto Alegre.

1953 - Conquista Medalha de Prata em "Desenho” no Salão de Artes
do Rio Grande do Sul.

1954 - l9 prêmio "Desenho" - Salão Câmara Municipal de Porto
A1egre.

Medalha de bronze "Desenho”
Porto Alegre.

Medalha de prata 
Grande do Sul.

Salão Baiano.

Salão Nacional Rio e Salão Baiano.

Prêmio Folha da Tarde ao melhor cenarista amador.

no Salão Francisco Lisboa

VI Salão de Arte do Rio"Pintura"

1955

1956

1956

1957 - Exposição Individual CBNA

1959 - Exposição individual Pintura e Desenho no MARGS

1960 - Participa do Salão do Paraná

1963 - Exposição individual Galeria Macunaíma - Rio.

1964 - Referência especial em Desenho - I Salão de Brasília.

Exposição individual Galeria "Goeldí” -

1965 - Exposição individual Galeria "Espaço" -

1966 - Exposição individual "Amigos dei Arte" -

1967 - Exposição individual Galeria Leopoldina 

1969 - Exposição individual Galeria IBEU - Rio.

1971

1973

1974

1975

1976

Rio.

Porto Alegre.

Montevideo.

- Porto Alegre.

I Salão de Artes Visuais

II Salão de Artes Visuais 

Galeria "Portinari"

Coletiva Desenhos - 

Retrospectiva "20 anos"
Alemão, na Galeria "Barão de Santo Ângelo".

1978 - Exposição individual Galeria "Beco" - Porto Alegre.

1979 - Exposição individual Galeria "Van Gogh"

UFRGS.

UFRGS.

- Porto Alegre. 

MARGS.

Instituto Cultural Brasileiro-

Pelotas.

APRECIAÇÕES

"Toda obra de arte se situa no domínio do sensível. No caso de 
Alice, no entanto, esse dado essencial da criação artística 
assume categoria de "conteúdo”. Quero dizer que tudo em seus 
desenhos é usado para sensibilizar a obra de valores estéticos 
e humanos, comunicando-nos uma atmosfera de lírica dramaticidade.


