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Leda Flores
(Porto Alegre, 1917-2013)

Cristina Balbão
(Porto Alegre, 1917-2007)

Alice Soares
(Uruguaiana, 1917-Porto Alegre, 2005)

Alice Brueggemann
(Porto Alegre, 1917-2001)

Ingressou em 1933 no então Instituto de Belas Artes 
de Porto Alegre, onde estudou pintura, escultura e 
também piano. Começou a dar aulas de desenho em 
1939 e, no ano seguinte, estagiou no atelier de 
Leopoldo Gotuzzo. Foi assistente do professor 
Fernando Corona na disciplina de escultura do 
Instituto de Belas Artes no ano de 1943. No ano 
seguinte, em 1944, tornou-se professora efetiva da 
instituição. Expôs poucas vezes em coletivas e nunca 
individualmente, o que dificultou o conhecimento da 
sua obra. Participou da Associação Riograndense de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa, da Associação Araújo 
Porto Alegre e da Associação Brasileira de Desenho. 
Contratada por Ado Malagoli, então diretor do 
MARGS, tornou-se sua assistente técnica, preparando 
exposições e fazendo trabalhos administrativos, 
contribuindo com o crescimento do museu. 
Aposentou-se em 1987, tanto pelo Instituto de Artes 
quanto pelo MARGS, mas manteve-se sempre atenta 
aos eventos de arte, incentivando jovens artistas.

Alice Brueggemann, 1958 
Natureza Morta, óleo sobre tela 

Pinacoteca Aldo LocatelliIntegrante das primeiras gerações de alunas do 
Instituto de Belas Artes de Porto Alegre, onde se 
graduou em 1944. Estudou pintura com Ado Malagoli e 
desenho com Luiz Solari. Em 1949 foi inaugurado o 
Espaço Cultural Correio do Povo com sua primeira 
exposição individual. Participou de exposições 
coletivas pelo país, como o 14o Panorama de Arte 
Atual Brasileira (1983) realizada no Museu de Arte 
Moderna de São Paulo. Seu trabalho foi reconhecido 
através de várias premiações. Em 1977 recebeu a 
medalha Cidadã de Porto Alegre, uma homenagem da 
Prefeitura por sua dedicação em prol do 
desenvolvimento artístico e cultural da cidade. 
Juntamente com Alice Soares, Ângelo Guido e Cristina 
Balbão criou a Escolinha de Arte da UFRGS, e também 
lecionou no Atelier Livre da Prefeitura. Montou atelier 
com Alice Soares no Centro de Porto Alegre em 1957, 
onde trabalhou por mais de 40 anos.

Alice Soares, 1964
“As Gurias do Asilo", óleo sobre tela
Pinacoteca Barão de Santo Ângelo

Formou-se em pintura, no Instituto de Belas Artes 
(1943) e escultura (1947) concluindo aperfeiçoamento 
em 1949. Em 1945 passa a lecionar no Instituto de 
Belas Artes, onde permanecerá até 1978. Fez cursos 
com Andre Lhote.Wilbur Olmedo e Iberê Camargo. 
Pertenceu à geração pioneira de mulheres que se 
dedicou de forma profissional à arte. Participou da 
I Bienal de São Paulo, em 1951. Em 1959, realizou 
individual de pinturas e desenhos no MARGS, em 
Porto Alegre. A partir de então, desenvolveu intensa 
atividade artística, realizando sucessivas exposições 
pelo país e exterior. Participou de inúmeros salões e 
obteve diversos prêmios, a maioria em desenho. Em 
1964, foi uma das fundadoras da Escolinha de Arte da 
UFRGS. Em sua trajetória, a temática das "meninas" foi 
presença constante. Recebeu o título de Professora 
Emérita da UFRGS, em 1980. Dividiu por mais de 40 
anos atelier com a pintora Alice Brueggemann.

Leda Flores, 1976 
A Flautista, bronze 
Pinacoteca Fundacred. Formada no Instituto de Belas Artes, estudou 

pintura com João Fahrion e escultura com 
Fernando Corona. Expôs individualmente na 
galeria Aliança Francesa de Porto Alegre, em 1962 
e, em 1978, a Galeria da APLUB apresentou a 
retrospectiva de seu trabalho. É nessa instituição, 
atualmente denominada Pinacoteca Fundacred, que 
estão preservados os trabalhos “A Flautista” e 
“Leda e o Cisme", obras arrojadas para a época de 
sua execução e que granjearam para a artista 
renome e prestígio desde sua apresentação no 
I ° Salão Pan-Americano, do Instituto de Artes, em 
1958.

Cristina Balbão, 1952 
Busto, gesso 

MARGS.



Elas podem ser consideradas as primeiras artistas a se profissionalizar 
no Rio Grande do Sul, num período em que eram escassas as galerias de arte e 
que ainda não havia museus importantes dedicados à produção artística, e o 
trabalho, em especial das mulheres, nesse campo era entendido apenas como 
diletantismo.

2017 é o ano de comemorar os 100 anos de nascimento de quatro 
artistas que marcaram a história da arte gaúcha no século XX. São elas: Alice 
Soares, Alice Brueggemann, Cristina Balbão e Leda Flores. Esta marca é tão 
importante para a consolidação de um circuito das artes no Rio Grande do Sul, 
que as mais prestigiadas instituições voltadas à pesquisa e difusão das artes 
visuais se uniram para realizar uma exposição comemorativa.

A Coordenação de Artes Plásticas da Prefeitura de Porto Alegre, as 
Pinacotecas Ruben Berta eAldo Locatelli.a Pinacoteca Fundacred,a Pinacoteca 
Barão de Santo Ângelo do Instituto de Artes da UFRGS e o Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli - MARGS, promovem esta exposição na 
Pinacoteca Ruben Berta.com a curadoria de Blanca Brites e Paulo Gomes,e que 
contará ainda com uma série de eventos paralelos como projeção de filme, 
ações educativas, cursos e palestras.

Alice Soares,Alice Brueggemann, acompanhadas por Cristina Balbão e 
Leda Flores,firmaram definitivamente a geração de artistas mulheres da década 
de 1950 como exemplos a serem seguidos nos campos profissional, acadêmico 
e institucional. Essa atuação múltipla foi sempre balizada por uma qualidade de 
produção digna de profunda admiração.

Cristina Balbão, 1963 
Sem título, gesso 

Pinacoteca Barão de Santo Ângelo.

As “duas Alices”, como eram conhecidas Alice Soares e Alice 
Brueggemann, dividiram um ateliê por quatro décadas. Cristina Balbão foi 
professora da UFRGS e organizadora do MARGS em seu início e ainda 
presidente da Associação Chico Lisboa. Já Leda Flores, ganhou prestígio como 
ceramista e escultora, sendo a sua obra “A Flautista” ainda hoje considerada 
referencial na história da escultura gaúcha.



VISITAÇAO
segunda a sexta 

das 10 às 18h

AGENDAMENTOS
[55] (51) 3289-8292

ASSOCIE-SE
Associação de Amigos das Pinacotecas de Porto Alegre - AAPIPA 

aapipa@outlook.com

PINACOTECA RUBEN BERTA
Rua Duque de Caxias, 973 

Centro Histórico - Porto Alegre 
acervo@smc.prefpoa.com.br

^ @artesplasticaspoa 

/artesplasticaspoa
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