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CAVALOS
PAIXAO E ARTE

Caé Braga
j Ui reina negra

M A RG S
Museu de Arte 

do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli

De 21 de junho 
a 23 de julho de 2006.
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Galeria
Marisa
Soibelmann

De 28 de junho 
a 29 de julho de 2006.
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Carlos Eduardo da Silva Ferreira Braga, Caé Braga, nasceu em 
Porto Alegre, RS, em 1961. As primeiras orientações em artes 
plásticas, em 1980. foram no Atelier Livre da Prefeitura de Porto 
Alegre. Em 1983 ingressou como bolsista no atelier de Vasco 
Prado, onde permaneceu por dois anos. Junto com Vasco Prado 
realizou a sua primeira exposição com a temática de cavalos. 
Iniciou estágio no atelier do escultor Luiz Gonzaga em 1985. 
onde permaneceu até 1991. Em 1993 foi classificado no concur
so Espaço Urbano/Espaço Arte realizando uma escultura para o 
Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre. Duas séries de es
culturas destacam-se em sua trajetória: Habitantes/Seres e 
Gargonautas. Caé Braga vive e trabalha em Porto Alegre. RS.
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Observar a escultura cie Caé Braga é compreender que 
estamos diante de uma obra que tem raízes profundas na 
natureza. São esculturas que traduzem, com força criativa 
e expressiva, principalmente a figura do cavalo.
O artista se expressa em vários materiais. Tem, como ponto 
de partida, a terracota. E nesse material que vai se desen
volver a construção de sua obra. A argila, aquela que obe
dece imediatamente o nosso pensamento é que vai ser o seu 
primeiro material de expressão.

Luiz Gonzaga
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Cavalgada Laçador Sem títuloCrioula Feal belezaemanado

á
Para melhor compreendermos as intenções de Caé, pode
mos lembrar a série admirável dos cavalos de Edgar Degas, 
na qual o movimento é o grande tema, mais na procura da 
estrutura do movimento do que na representação do mesmo. 
Se em Degas temos a busca dos elementos estruturais do 
movimento e da mecânica do gesto, em Caé o que conta é o 
volume prenhe de força, de tensão, pronto a explodir na ve
locidade do galope.

Acredito ser o cavalo o mais nobre animal adestrado pelo 
homem. O cavalo, em suas patas, nos leva a sonhar, 
conquistar e dominar o mundo e em seu dorso somos o 
centauro, o ancestral destemido em busca de liberdade. 
Esse tema traduz em formas toda a força, beleza e elegância 
de um animal selvagem não domesticado, mas sim, 
adestrado.

Caé Braga José Augusto Avancini
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