Presentation

T

he Industrial Social Service (SESI) is pleased to present the trajectory of the artist Carlos Bracher. The work of this exponent of the
Brazilian art has gone through several phases from the impressionist perspective, contributing to a multiple vision of realities
and situations. They all stimulate the awakening of new social awareness.
Contributing to this publication, SESI fulfills its role of promoting access to
art and culture, as well as disseminating knowledge. Thus, it encourages
the awakening of critical view of workers.
The Brazilian industry is responsible for over 11 million jobs, representing 25% of all formal jobs in Brazil. SESI cares for the social well-being of
industrial workers, aimed at improving the standard of living in Brazil and
the cultural, educational and civic improvement of Brazilians.
The understanding of different cultural patterns helps build new social
foundation that will lead to the full development of the nation. This work is
another step in achieving this goal.

Apresentação

O

Serviço Social da Indústria (SESI) tem o prazer de apresentar a trajetória do artista plástico Carlos Bracher. O trabalho desse expoente
da arte brasileira passou por diversas fases, sob a ótica impressionista, concorrendo para uma visão múltipla de realidades e situações. Todas elas estimulam o despertar de uma nova consciência cidadã.
Contribuindo com esta publicação, o SESI cumpre o seu papel de promover o
acesso à arte e à cultura, bem como o de disseminar o conhecimento. Assim,
incentiva o despertar do olhar crítico dos trabalhadores.
A indústria brasileira é responsável por mais de 11 milhões de empregos, o
que representa 25% de todos os postos formais no Brasil. O SESI cuida do
bem-estar social dos industriários, visando a melhora do padrão de vida no
país e o aperfeiçoamento cultural, educacional e cívico dos brasileiros.
O entendimento de diferentes padrões culturais ajuda a construir novos
alicerces sociais, que conduzirão ao pleno desenvolvimento da nação. Esta
obra é mais um passo na concretização desse objetivo.
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The artist’s house in Ouro Preto, where he lives until 1971 / Casa do artista em Ouro Preto,
onde reside desde 1971

“I encountered Minas Gerais again through the painting
of Carlos Bracher. This is the greatest compliment
I could ever pay him. Long live Minas!“
“Encontrei-me com Minas Gerais através da pintura de
Carlos Bracher. É o maior elogio que, de coração, lhe
posso fazer. Viva Minas!“
Carlos Drummond de Andrade

The artist at his atelier, in Ouro Preto / O artista em seu ateliê, em Ouro Preto

wOuro Preto (Minas Gerais), Cultural Heritage of Humanity / Cidade Patrimônio Cultural da Humanidade

Landscape of Ouro Preto / Paisagem de Ouro Preto
100 x 200 cm, 2005 - Col. do Artista
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Musical Appearance of the Will
Prof. Dr. João Adolfo Hansen, 1998

Brazilian essayist, Professor of Brazilian Literature at the University of Sao Paulo

irect and truthful, Carlos Bracher’s art results from the strength of
the gesture which deforms and displaces the familiar meanings of
representational painting. It is impossible to define the intense thing
that crosses through the informality of his art’s diversified masses,
but we could characterize its effects as a musical apparition of will, which makes
us see an intuition of the phantasm, or a mining of the soul.

D

Bracher’s paintings deny the physical space of perception, which is occupied
by the larval indetermination of the imaginary figurative process. In the latter,
we witness the flowing together of the memory of affective objects and their
denial in the deformation. If it is valid to say, with Freud, that the principle
of reality is translated by the constitution of the perceptive space as depth,
the modifications that flatten, pull away and confuse the three-dimensional
space structure in Bracher’s paintings permit us to speak of the violent inclu-

Aparição Musical da Vontade
Prof. Dr. João Adolfo Hansen, 1998
Ensaista brasileiro, Professor de Literatura Brasileira da Universiadade de São Paulo (USP)

ireta e verdadeira, a arte de Carlos Bracher resulta da força do
gesto que deforma e desloca as significações familiares da pintura
imitativa. É impossível de definir a coisa intensa que atravessa a
informalidade de suas massas diversificadas, mas pode-se caracterizar seus efeitos como uma aparição musical da vontade, que faz ver a
intuição do fantasma ou a mineração de uma alma.

D
The Artist’s Atelier / O Ateliê do Artista
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Seus quadros negam o espaço físico da percepção, que é ocupado com a
indeterminação larvar do processo imaginário de figuração. Nesta, confluem
a memória de objetos afetivos e a sua negação na deformação. Se é válido
dizer, com Freud, que o princípio da realidade é traduzido pela constituição
do espaço perceptivo como profundidade, as modificações que achatam,
esticam e confundem a estrutura espacial tridimensional nas telas de Bracher
9

sion of real space in the affective projection of the phantasm. Reaching back for a formula, what could define
the apparition is strangeness. The banal and everyday
reference to the home, cemetery, skyscraper, mountain,
flower, truck or human face is estranged by the eye of the
painter, which separates it from the flow of things, into
another time span, as a singular event accumulated by
an unpredictable meaning that establishes an essential
bond with music.

My Hand / Minha Mão
33 x 41 cm, 1961 - Col. do Artista

Bach, Mozart, Albinoni, Beethoven, Orff, Mahler, Pärt,
always listened to at very high volume, give Bracher an
animical predisposition which could be called syntactic,
as an exaltation totally directed at a combination of figurations freed from all intentionality that would represent
illustrative contents. Homologies between the musical
structure and the painting arise, especially when we
remember, as per Boulez, that the experience of music
is one of a lining-up of greater probabilities of random
events in the interior of a given time span, one that is

permitem que se fale da violenta inclusão do espaço
real na projeção afetiva do fantasma. Retomando-se
uma fórmula, o que pode definir a aparição é a estranheza. Sua referência banal e cotidiana de casa, cemitério, arranha-céu, montanha, flor, caminhão ou rosto
humano é estranhada pelo olhar do pintor, que a separa
do fluxo das coisas, em outra duração, com um evento
singular e acumulado de um sentido imprevisto que
estabelece um vínculo fundamental com a música.
Bach, Mozart, Albinoni, Beethoven, Orff, Mahler, Pärt,
sempre ouvidos em altíssimo volume, fornecem a
Bracher uma predisposição anímica que se diria sintática, como uma exaltação canalizada totalmente para
a combinatória de figurações liberadas de toda intencionalidade representativa de conteúdos ilustrativos.
As homologias entre a estrutura musical e a pintura
aparecem, principalmente, quando se lembra, com
Boulez, que a experiência da música é a de um encadeamento de maior probabilidade de eventos aleatórios
10

Inconfidencia Museum in Ouro Preto / Museu da Inconfidência, Ouro Preto
73 x 92 cm, 1987 - Col. Particular
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equally indeterminate. The continuous oscillation of the
sensitive and formal which characterizes the musical
experience corresponds, in this case, to the intensity of
gesture and the sketch of a figuration given to light as an
energetic incompleteness and nostalgia of the soul.

Self-Portrait / Auto-Retrato
50 x 30 cm, 1962 - Col. do Artista

Listening to music at very high volume, Bracher begins
to apply the paint as a conductor strikes his baton: gesticulated, his painting is a mimesis of hearing, assuming
in the canvas the quality of harmonizing the masses that
dissolve, in the colorful blocks of energized material,
every melodic line of drawing. Being materially accomplished by the right hand, Bracher’s art appears to us
as a polyphony meant to the left one. As a metaphor of
discontinuous figuration, here the polyphony is a means
of classification irreducible to meaning. In it, we have
the coexistence of energizing pieces of various plastic
references, intensities and meanings: its structure
is the mixture. It is as if, listening to music in order to
paint, Bracher also painted musically, short of or beyond

no interior de certa duração, também ela indeterminada. A contínua oscilação de sensível e formal que
caracteriza experiência musical tem correspondência
no caso, na intensidade do gesto e no esboço de uma
figuração dada a ver como incompletude energética e
nostalgia da alma.
Ouvindo música em altíssimo volume, Bracher começa a
aplicar as tintas como um maestro agita a batuta: gesticulada, sua pintura é mimese da audição, assumindo na
tela a qualidade de uma harmonização de massas que
dissolvem, nos blocos coloridos de matéria energizada,
toda linha melódica de desenho. Sendo realizada materialmente pela mão direita, aparece para o observador
como uma polifonia feita para a esquerda. Como metáfora da figuração descontínua, aqui a polifonia é um meio
de classificação irredutível à significação. Nela, coexistem
pedaços energizantes de várias referências plásticas,
intensidades e sentidos: sua estrutura é a mescla. É
como se, ouvindo música para pintar, Bracher também
12

Nighttime in Ouro Preto / Ouro Preto Noturna
60 x 81 cm, 1968 - Col. Particular
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meaning, searching in the relationship between hearing and
color masses for just the beginning of the counterpointed
organization of intensities scattered in blocks that are lined
up, superimposed and interpenetrated with matter.
When the painting is ready, this type of strength which
is inscribed in the figuration appears as a vestige or a
partial memory of drives. The sudden penetrability of
primary colors, applied with a large brush or with a wall
painter’s wide brush, that inscribes in the masses the
grossness of its frayed rubbing, is rude and contrastive, almost always dissonant and marvelous. Its pure
materiality of a free apparition is indeterminate, and,
for this reason, opens itself to the imaginary unification of a hallucinatory experience. As with music, when
hearing becomes indecisive between the intellectual
emotion of form and the fantasy of the imagination that
reactivates memories, Bracher’s colorful intensities
allude to a lost time which is irreducible to meaning.

pintasse musicalmente, aquém ou além da significação,
buscando na relação da audição com as massas de cor
tão só o princípio de organização contrapontística de
intensidades esparramadas segundo blocos emparelhados, sobrepostos e interpenetrantes de matéria.
Quando a tela fica pronta, essa espécie de força que se
inscreve na figuração aparece como um vestígio ou uma
memória parcial de pulsões. A compenetração súbita de
cores primárias, aplicadas com uma broxa ou com uma
trincha de pintor de parede, que inscrevem nas massas
a bruteza do seu roçar esgarçado, é rude e contrastiva,
quase sempre dissonante e belíssima. Sua pura materialidade de aparição livre é indeterminada e, por isso,
abre-se para a unificação imaginária de uma experiência
alucinatória. Como na música, em que a audição fica
indecisa entre a emoção intelectual da forma e a fantasia
da imaginação que reativa lembranças, as intensidades
coloridas de Bracher aludem a uma duração perdida e
irredutível ao significado.
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Mountains of Minas Gerais / Montanhas de Minas
60 x 81 cm, 1973 - Col. Blima Bracher, Ouro Preto
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Colombian Truck / Caminhão Colombiano
89 x 116 cm, 1993

Supposing that the relationship between the space
perception and the painter’s wish is immediate, we could
propose three similar and distinct space structures as
agents of this musical vision accomplished in the paintings: the three-dimensional space of perception, the
same three-dimensional space as the place of the intervention of the painter’s wish, and the space of perception contained in the imaginary space which will occupy
the three-dimensionality with its fantasy and apparitions. Bracher usually paints any given object which will
be immediately perceived by the public’s memory in the
phantasmagorical apparition of an almost-something
– for example, the Museum of the Inconfidência or the
cemetery in Ouro Preto – but he also paints something
else, as an indeterminate addition which spectrally
prowls the figuration. Here, the halos around the stains
of the country house and the mountains estrange the
familiarized eyesight when they present something that
elides itself when alluded to: imaginary memories, spirits

Supondo-se que é imediata a relação da percepção
espacial e do desejo do pintor, podem ser propostas
três estruturas espaciais similares e distintas como
agenciadoras dessa visão musical efetuada em
suas telas: o espaço tridimensional da percepção, o
mesmo espaço tridimensional como lugar de intervenção do desejo do pintor e o espaço perceptivo
contido no espaço imaginário que ocupará a tridimensionalidade com sua fantasia e aparições. Bracher
costuma pintar um objeto qualquer que é imediatamente percebido pela memória do observador na
aparição fantasmática de uma quase-forma – por
exemplo, o Museu da Inconfidência ou o cemitério
do Carmo, de Ouro Preto – mas também pinta outra
coisa, como uma adição indeterminada que ronda
espectralmente a figuração. Aqui, os halos em torno
das manchas do casario e das montanhas estranham
o olhar familiarizado, quando apresentam algo que se
elide ao ser aludido: lembranças imaginárias, espíritos
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Tribute to Van Gogh Series (The Asylum’s of Saint-Rémy) / Série Homenagem a Van Gogh (O Asilo de Saint-Rémy)
116 x 89 cm, 1990 - Col. do Artista
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Houses in Santa Tereza, Rio / Casas em Santa Tereza, Rio
60 x 81 cm, 1987 - Col. Júlio Diniz Pinheiro, Rio de Janeiro
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Buildings of Sao Paulo / Edifícios de São Paulo
89 x 116 cm, 1989
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of the unfulfilled wishes of the dead from Carmo, larva
from the voices that dwelled in the desert country house.
What is strange in this picture, as we could say with
Freud, is the strangeness of the repressed familiar
which returns and frightens as a deformation. In every
case in which the apparition is visible – especially in
the nocturnal paintings of Ouro Preto, in the paintings of
the cemeteries of Carmo, of the buildings of Sao Paulo,
of Santa Teresa, of the Colombian trucks, and in many
portraits and in almost the entire series dedicated to
Van Gogh – the colors perform the reality of a disappearance, as a painting of the irreversible temporality of
something lost which escapes out the back door, “there”
and “before”, but something that returns as fluid and
transitory to the eye, “here”, in the front plane of the
picture, as an insistence of the desire of the hallucinating halo. In the effect, the mining of the soul becomes
performed, one which is intuited in the becoming of the

dos desejos irrealizados dos mortos do Carmo, larvas
das vozes que habitaram o casarão deserto.

Two Drawings of / Dois Desenhos
de Paulo Augusto de Lima
40 x 30 cm, 1995
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O estranho dessa pintura, podia-se dizer com Freud,
é a estranheza do familiar recalcado que retorna e a
assombra como deformação. Em todos os casos em que
é visível a aparição – principalmente nas telas noturnas
de Ouro Preto, nas do cemitério do Carmo, nas de edifícios de São Paulo, nas de Santa Teresa, nos caminhões
colombianos, em muitos retratos e em quase toda a
série dedicada a Van Gogh – as cores encenam a realidade de uma desaparição, como pintura da temporalidade irreversível de algo perdido que escapole pelos
fundos, “lá” e “antes”, mas que retorna fluido e lábil
para o olho, “aqui”, no primeiro plano das telas, como
insistência do desejo do halo alucinatório. No efeito,
teatraliza-se a mineração de uma alma que é intuída
no vir-a-ser das intensidades coloridas. Sem conteúdo
explícito, a sensação domina; na cor, o corpo do pintor
Portrait of / Retrato de Mauro Werkema
130 x 97 cm, 1993 - Col. Mauro Werkema, Belo Horizonte
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Landscape of Ouro Preto / Paisagem de Ouro Preto
100 x 200 cm, 2002 - Col. Robson Andrade, Belo Horizonte

colorful intensities. With no explicit content, sensations
dominate; in the color, the painter’s body literally shocks
itself with the public’s eye, with no mediation of an illustrated form, which appears only to be covered up or
deformed in the agitated matter.
Bracher is a great painter of front planes, of the “here
and now” of the erotic energy which produces the tactile
fusion of the public’s eye with the surface of the imaginary painter’s body and its dripping pieces. The result is
a painting of the imminence of an event, as if a revelation could still occur inside it, the voice of a dead person
which would suddenly burst the nocturnal silence of the
city, disclosing the imprisoned latency in the memory of
a lost or unconcluded object. It is this power of evoking
absence that empties out the public’s expectation
of unity, and ultimately, which makes Bracher a great
modern painter.
22

Translator / Tradução: Lavínia Silvares Fiorussi. Professor of English
Literature in the Federal University of Sao Paulo (UNIFESP)

choca-se literalmente com o olho do observador, sem
medição de forma ilustrativa, que aparece só para ser
encoberta ou deformada nas matérias agitadas.
Bracher é um grande pintor de primeiros planos, do
“aqui-agora” da energia erótica que produz a fusão tátil
do olho do observador com a superfície do seu corpo
imaginário de pintor e seus pedaços, que escorrem.
O resultado é uma pintura da iminência do evento,
como se nela ainda fosse ocorrer a revelação, voz de
um morto a romper subitamente o silêncio noturno
da cidade, evidenciando a latência aprisionada na
memória de um objeto perdido ou não-concluído. É
esse poder de evocar a ausência que esvazia a expectativa de unidade do observador, enfim, que faz de
Bracher um grande artista moderno.
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Introduction to the Retrospective of Carlos Bracher
Prof. Dr. Dieter Alexander Boeminghaus, 2011
German art critic

T

oday I want to introduce you to the work of Carlos Bracher. And I wittingly
speak to a German audience who, just like me, have probably only seen a few
originals by Carlos Bracher thus far.

Bracher, who has German roots, is the artistic ambassador of a huge and admirable country. Brazil is so large that its coastline of over 7,000 km is the same length as the
distance between Norway and Africa.
In this vast country many people and cultures came together to form one nation. Only
then can one understand why, when asked after their hometown, Brazilians first name
the region where they were born according to the cardinal points, then their state and,
only lastly, their city.
Carlos Bracher was born in the southeast region, in the state of Minas Gerais, in Juiz de
Fora, and now lives in Ouro Preto (in the same state).

Introdução à Retrospectiva de Carlos Bracher
Prof. Dr. Dieter Alexander Boeminghaus, 2011
Crítico de arte alemão

H

oje eu gostaria de introduzi-los à obra de Carlos Bracher. E me dirijo
conscientemente a um público alemão que, como eu, provavelmente só
viu até agora poucos originais de Carlos Bracher.

Bracher, que tem raízes alemãs, é o embaixador artístico de um país
imenso e admirável. O Brasil é tão grande que sua costa de mais de 7.000 km tem a mesma
extensão da distância entre a Noruega e a África.
Nesse imenso país muitos povos e culturas se uniram para formar uma só nação. Só assim se
pode compreender porque, quando perguntados sobre sua cidade de origem, os brasileiros
primeiro citam a região onde nasceram, de acordo com os pontos cardeais, depois seu estado
e, só por último, sua cidade.
A corner of the Artist’s Atelier / Um canto do Ateliê do Artista
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Carlos Bracher nasceu no sudeste, no estado de Minas Gerais, em Juiz de Fora, e mora hoje
em Ouro Preto ( no mesmo estado).
Estes dados constam de sua biografia. Os 47 quadros desta retrospectiva para a Europa foram
25

These details are contained in his biography. The 47 paintings in this retrospective for Europe were chosen by him and
include his training period from 1961 to 2006. After traveling
to Luxembourg, Bruges, Brussels, Frankfurt, Moscow and
Prague, his works are now here in this wonderful castle of
Pfaffendorf in Dusseldorf.
(In each city, beautiful locations are chosen to present his
artistic message).
What is decisive in his work was chosen by the artist himself,
and this is where we, only we, will reap this impression.

Carlinhos Mendonça at Work / Carlinhos
Mendonça Pintando
60 x 42 cm, 1964

For more than 50 years working an artist, Bracher has painted
over ten thousand paintings, according to his own data. He
also received the most important awards of his country
(among others, the Travel Abroad Prize) and has exhibited in
Brazil’s most important museums. Abroad, Bracher has had
solo exhibitions in Paris, Rome, Milan, London, Rotterdam,
the Hague, Madrid, Lisbon, Tokyo, Beijing, Kingston, Santiago,
Bogota and Montevideo.
If one wants to know more about the artistic work of Carlos
Bracher, one should consult the five books that have been
written about his work (from which I could develop my supplementary appreciation).

escolhidos por ele mesmo e compreendem o período de criação de 1961 a 2006. Depois
de ter estado em Luxemburgo e Bruges, Bruxelas, Frankfurt, Moscou e Praga, suas obras se
encontram aqui, neste maravilhoso castelo de Pfaffendorf em Dusseldorf.
(Em cada cidade são escolhidos locais bonitos para apresentar sua mensagem artística).
Aquilo que é determinante em sua obra foi escolhido pelo próprio artista e é daí que nós,
só nós, vamos colher esta impressão.
Há mais de 50 anos como artista, Bracher já pintou mais de dez mil quadros, segundo
seus próprios dados, tendo também recebido o prêmio mais importante de seu país
(entre outros, o Travel Abroad Prize ou Prêmio de Viagem ao Estrangeiro) e exposto nos
museus brasileiros mais importantes. No exterior, Bracher já expôs individualmente em
Paris, Roma, Milão, Londres, Roterdan, Haia, Madri, Lisboa, Tóquio, Pequim, Kingston,
Santiago do Chile, Bogotá e Montevideu.
Caso os senhores queiram saber mais sobre a criação artística de Carlos Bracher, devem
consultar os cinco livros que foram escritos sobre sua obra (a partir dos quais pude
elaborar esta minha apreciação complementar).
Mas passemos agora ao verdadeiro cerne de nossa apreciação.

Ouro Preto / Ouro Preto
89 x 116 cm, 2003 - Col. Particular

Obviamente queremos decifrar a mensagem contida nos quadros de Carlos Bracher,
quadros estes que o artista pessoalmente nos destinou e que são tidos como tão
representativos pelos embaixadores oficiais de seu país que são mostrados em todas
as partes da Europa. Para começar, podemos constatar que , à primeira vista, o artista
não nutre a imagem habitual que temos do Brasil e que é, por exemplo, colorida,
26
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But let us now turn to the real crux of our appreciation.
Obviously, we want to decipher the message contained in Carlos Bracher’s pictures, paintings which the artist personally chose for us and that are considered so representative by
the official ambassadors of his country that they are shown in all parts of Europe. To begin,
we can note that, at first glance, the artist does not nourish the usual image that we have
of Brazil, that is, for example, colorful, cheerful, expressive, optimistic, exotic... Clearly none
of these preconceived characteristics correspond to the work of Carlos Bracher.
The inexplicable darkness present in his paintings seemed at first to be dominant to me,
when I opened the boxes with the pictures and spread them out to get an overview of his
work. Finally, Max Krieger and I decided and found out that, throughout his life, Carlos
Bracher focused on certain subjects: portraits, flowers, marines, landscapes, cityscapes.
After joining his works by thematic areas and arranging them properly, the selection of his
paintings was marked by other aspects: suddenly the brightness of his works evoked our
special interest. I wondered: “How does he do it? How was he able to create this intensity?”
Any other artist is interested in knowing how his or her colleague painted his paintings
(most artists do not allow you to know the production process of their work, contributing
themselves to the secrecy of the process). With Carlos Bracher it does not work this way.
In his series Brasilia (excellently presented in a publication), the process of developing a
painting is documented and photographed step by step.
His paintings are created on site, outdoors, in nature. First contours are clearly designed
with charcoal, then colors are employed, with the artist almost always keeping himself

alegre, expressiva, otimista, exótica... É evidente que nenhuma dessas características
pré-concebidas correspondem à obra de Carlos Bracher.
A inexplicável escuridão presente em seus quadros me pareceu a princípio ser dominante, quando abri as caixas com os quadros e os estendi, para ter uma visão geral de
sua obra. Finalmente, o Max Krieger e eu decidimos e constatamos que, durante toda a
sua vida, Carlos Bracher se concentrou em determinados motivos: retratos, flores, marinhas, paisagens, paisagens urbanas.
Depois de juntar suas obras por áreas temáticas e ordená-las apropriadamente, a
seleção de seus quadros foi marcada por outros aspectos: de repente a luminosidade
de suas obras nos provocou um interesse especial. Eu me perguntei: “Como é que ele
fez isso? Como é que conseguiu criar essa intensidade?”
Qualquer outro artista tem interesse em saber como seu colega elaborou seus quadros
(a maioria dos artistas não permite que você conheça o processo de produção de sua
obra, contribuindo eles mesmos para manter esse processo em segredo). Com Carlos
Bracher não é assim.

Marine of Búzios / Marinha de Búzios
97 x 130 cm, 2004 - Col. Sérgio Pereira Silva, Belo Horizonte

Em sua série Brasília (apresentada de maneira excelente numa publicação), o processo
de elaboração de um quadro é documentado passo a passo e fotografado.
Seus quadros são criados no local, ao ar livre, na natureza. Primeiro os contornos são
claramente desenhados com carvão, depois as cores são empregadas, mantendo-se o
artista quase sempre dentro dos contornos desenhados. Esses contornos, ao contrário,
são enfatizados, geralmente com pinceladas pretas e largas. Nas áreas intermediárias,
28
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within the drawn contours. These contours, in contrast, are emphasized, usually with black
and wide strokes. In intermediate areas, bright colors have the effect of both separating
and framing such areas. Late in the process, I became aware of the message that the
Brazilian painter Carlos Bracher wants to convey.
The design of his paintings, his black outline – all these correspond only to the bottom of
his paintings. At the top, in the sky, things are quite different. (Here there are no more separation lines, colors interchange, intensify and accumulate.) Dark colors, their dark outlines,
are all confined to the ground. The colors, the mesmerizing, the whispers, the rapture begin
in elevation.
The light that shines is the subject of Carlos Bracher.
Flagellate Christ / Cristo Flagelado
Watercolor / Aquarela
60 x 40 cm, 2010

And all the objects that are present in his paintings are like a mirror. On the surface of
things the clear light that comes from the sky is reflected.
In fact, most of what we see are objects, things like facades, roofs. People are rarely
portrayed from this perspective.
Sometimes things seem to be seen from afar, from above, from the perspective of the
birds, as if the sight of the observer illuminates them
This surprising point of view of mine was reinforced when I examined his project Brasilia.
Here, the fantastic buildings of the famous architect Oscar Niemeyer are the object of a
series of 66 paintings.

as cores luminosas têm o efeito tanto de separar como de emoldurar tais áreas. O mais
tardar nesse momento tive consciência da mensagem que o pintor brasileiro Carlos
Bracher quer transmitir.
O desenho de seus quadros, seu contorno preto – tudo isso corresponde unicamente à
parte inferior de seus quadros. Na parte superior, no céu, as coisas são completamente
diferentes. (Aqui não há mais linhas de separação, as cores se revezam, se intensificam,
se acumulam). As cores escuras, seu contorno escuro, tudo isso se limita ao chão. As
cores, a fascinação, o sussurro, a arrebatação têm início na elevação.
A luz que irradia é o tema de Carlos Bracher.
E todos os objetos que estão presentes em seus quadros são como um espelho. Na superfície das coisas se reflete a clara luz que vem do céu.
De fato, a maior parte daquilo que vemos são objetos, coisas como fachadas, telhados.
Raramente dessa perspectiva pessoas são retratadas.
Às vezes as coisas parecem ser vistas de longe, lá de cima, da perspectiva dos pássaros,
como se a visão do observador as fizesse iluminar.
Esse meu surpreendente ponto de vista foi reforçado quando examinei seu projeto Brasília.
Aqui as fantásticas construções do famoso arquiteto Oscar Niemeyer são motivo para uma
série de 66 quadros.

30

Church of Caraça / Igreja do Caraça
81 x 100 cm, 2006
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Triptych of the Mountains of Minas / Trípitico das Montanhas de Minas
130 x 267 cm, 1976 - Col. do Artista
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Everyone knows the suggestive photos of the government building in Brasilia. The artistic
expression of this building by Carlos Bracher knowingly waives precision. Everything indicates that, for Bracher, the faithful reproduction of this building is of no importance. Through
his excellent designs, with which his paintings always begin, the painter wants to learn something completely different.
What can this be, considering this so famous subject?

The sky
It is the sky over Brasilia, as reflected in this magnificent architecture...
Unintentionally, the viewer is led to recall the resplendent glow of the full moon in the darkness of the night. An intense show, which is not irradiated by the arid rocks of the moon,
but by the sun, which is reflected in it.
Carlos Bracher’s paintings contain a synthesis of these two aspects: the sun and the moon
shine at the same time. The sun is the sky and the moon, our earth. Spirit and matter. Both
sides are still clearly separated. The middle ground, this narrow place where spirit and
matter meet, is, in the work of Carlos Bracher, darkness. However, it is not a dark place, but
a mysterious place. Does anything but our soul have access to it, to that place of encounter
with our own self, with the truth, with our God?
Suddenly, I have the impression that, with his paintings, Carlos Bracher has given us a very
personal testimony. This joyful message of the light that heals everything is given to us,

Todo mundo conhece as sugestivas fotos do prédio do governo em Brasília. A expressão
artística desse prédio por Carlos Bracher abre mão conscientemente da precisão. Tudo
indica que para Bracher a reprodução fiel desse prédio não tem a menor importância.
Através de seus excelentes desenhos, com os quais seus quadros sempre começam, o
pintor quer apreender algo completamente diferente.
O que pode ser isso, tendo em vista esse palco tão famoso?

O céu
É o céu sobre Brasília, como ele se reflete nessa arquitetura magnífica...
Sem querer, o observador é levado a lembrar o clarão resplandescente da lua cheia na
escuridão da noite. Um espetáculo intenso, que não é irradiado pelas pedras áridas da lua,
mas pelo sol, que nela se reflete.
Nos quadros de Carlos Bracher ocorre uma síntese desses dois aspectos: sol e lua brilham
ao mesmo tempo. O sol é o céu e a lua, nossa terra. Espírito e matéria. Os dois lados ainda
se encontram claramente separados. O entre-lugar, esse lugar estreito onde o espírito e
a matéria se encontram, é, na obra de Carlos Bracher, a escuridão. Ela, porém, não é um
lugar sombrio, mas um lugar misterioso. Ninguém, além de nossa alma, tem acesso a ele,
a esse lugar de encontro com nosso próprio eu, com a verdade, com nosso Deus?

National Congress / Congresso Nacional
120 x 180 cm, 2006 - Col. do Artista

De repente, tenho a impressão de que com seus quadros Carlos Bracher nos dá um testemunho muito pessoal. Essa alegre mensagem da luz que tudo cura nos é dada, porém, de
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however covertly. And only those who know how to read this message wholeheartedly will be
able to understand it . Otherwise, it will remain closed and will only lead to false conclusions.
This point of view about the maxims and objectives of Carlos Bracher’s work is also
confirmed by the fact that the artist, in his search for a solution, is rarely satisfied with just
one piece. His work is often built as a project, involving several steps and frames.
In the series Tribute to Van Gogh (1990) Bracher approaches the artist in 100 steps, devoting 100 paintings to Van Gogh (more than double the number of works in this exhibition).
The series Brasilia (2007) comprises 66 paintings.
Light, way, truth, life. Examining the work of Carlos Bracher, these words gain a new meaning
and become clear.
We must not only spare, experience and enjoy the external quality of these artistic works,
but also decipher its inner message. To achieve this, these 47 paintings of a total of ten
thousand are truly sufficient.

The sky over Brazil
This could be the theme of all Carlos Bracher’s paintings. A message of light and joy, a
single and sweeping message.

maneira encoberta. E só poderá compreendê-la aquele que souber ler esta mensagem de
coração aberto. De outro modo ela permane fechada e só leva a falsas conclusões.
Este ponto de vista acerca dos motivos e objetivos da obra de Carlos Bracher é confirmado também pelo fato do artista, em sua busca de solução, raramente se satisfazer com
apenas uma obra. Geralmente seu trabalho é construído como projeto, englobando várias
etapas e quadros.
Na série Homenagem a Van Gogh, de 1990, Bracher se aproxima do artista em 100 etapas,
dedicando a Van Gogh 100 quadros (mais do que o dobro das obras desta exposição). A
série Brasília, de 2007, compreende 66 quadros.
A luz, o caminho, a verdade e a vida. Examinando a obra de Carlos Bracher, estas palavras
ganham novo significado e se tornam claras.
Não devemos medir, sentir ou apreciar apenas a qualidade exterior destas obras artísticas, mas decifrar também sua mensagem interior. Para conseguir isso, esses 47 quadros
de um total de dez mil são verdadeiramente suficientes.

O céu sobre o Brasil
Este poderia ser o tema de todos os quadros de Carlos Bracher. Uma mensagem de luz e
alegria, mensagem única e arrebatadora.
Saint- Rémy Seen from the Asylum / Saint-Rémy Vista do Asilo
81 x 100 cm, 1990 - Col. Bob and Moo Broughton, London / Londres
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Flowers Series, Juiz de Fora, Europe
and Other Themes
Série Flores, Juiz De Fora, Europa
e Outros Temas
1961 a 2013

“Bahia will finally know and love the work of one of the greatest contemporary Brazilian painters. Born in Juiz de Fora (in his painting, the poet Carlos
Drummond finds Minas), an incomparable landscape painter, portraitist
of indomitable strength (‘Thy hand, painter, and thy fury brushing my face’
– sings Affonso Romano de Sant’Anna in a poem about Carlos’ painting),
author of still life images where violins, flowers and jars harmonize themselves in the colors of Ouro Preto, gold and blood mixed. What to say about
this Brazilian master?”
“A Bahia vai finalmente conhecer e amar a obra de um dos grandes da
pintura brasileira contemporânea. Mineiro de Juiz de Fora (em sua pintura,
o poeta Carlos Drummond reencontra Minas), paisagista incomparável,
retratista de força indômita (“A tua mão, pintor, e a fúria tua pincelando
meu rosto” – canta Affonso Romano de Sant’Anna num poema sobre a
pintura de Carlos), autor de naturezas-mortas onde violinos, as flores e os
jarros se harmonizam na cor de Ouro Preto, ouro e sangue misturados. Que
dizer desse mestre brasileiro? (...)”

Jorge Amado, 1985
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Splendid Nature of the Work of Art / Esplêndida Natureza da Obra de Arte
65 x 92 cm, 1981 - Col. do Artista

At his family’s house in Juiz de Fora, where he lived until 28 / Na casa de sua família em Juiz de
Fora, onde morou até os 28 anos
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Still-Life / Natureza-Morta

Still-Life / Natureza-Morta
100 x 150 cm, 2004
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The Blue Vase / O Vaso Azul
130 x 97 cm, 2007 - Col. do Artista
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Getulio Vargas Avenue in Juiz de Fora / Avenida Getúlio Vargas, Juiz de Fora
50 x 65 cm, 1965 - Col. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora
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Church of Our Lady of Glory in Juiz de Fora / Igreja de Nossa Senhora da Glória, Juiz de Fora
100 x 81 cm, 1965 - Col. Fernando Márcio Mozzato Queiroz, Brasília
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“(...) To observe the number of paintings of trucks, an old theme in his career, is to be certain that
Bracher is the only painter to feel the poetry of a parked truck. Van Gogh saw and felt this poem in
an old pair of shoes and left it immortalized in a thrilling canvas. Carlos, in a series of unpublished
paintings, painted the tenderness of old trucks, as if they were exhausted workers on the field of
battle.”
“(...) Observar a série de telas sobre caminhões, um tema antigo na sua carreira, é ter a certeza de
saber que Bracher é o único pintor a sentir a poesia de um caminhão estacionado. Van Gogh viu e
sentiu essa poesia num velho par de sapatos e a deixou imortalizada numa emocionante tela. Carlos,
numa série de quadros inéditos, pintou a ternura dos velhos caminhões, como se eles fossem operários extenuados no campo de batalha.(...)”

Carlos Perktold. Magazine of / Revista da “Academia Mineira de Letras”, 2007

The Mack Truck / O Caminhão Mack
60 x 81cm - Col. Fernando Márcio Queiroz, Brasília
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Arrival at the Station of Juiz de Fora / Chegada à Estação de Juiz de Fora
50 x 61 cm, 1961 - Col. Sérgio Pereira Silva, Belo Horizonte
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“Carlos Bracher, a 30-year-old Brazilian painter, well known in his country, living in Paris recently,
found in the architecture of the large sloping roofs of Honfleur and in the Cathedral of Chartres a
fruitful source of inspiration. His severe and stripped style sacrifices anything to fashion; simple and
rude shapes both slender and heavy, a gloomy chromaticism limited to blue and green applied to the
tree and the stone underlined by a lunar brightness”.

“Carlos Bracher, pintor brasileiro de 30 anos, bem conhecido em seu País, vivendo em Paris há
pouco tempo, encontrou na arquitetura dos grandes telhados inclinados de Honfleur, e na catedral
de Chartres uma fonte fecunda de inspiração. Seu estilo severo e despojado nada sacrifica à moda;
formas simples e rudes ao mesmo tempo esguias e pesadas, um cromatismo sombrio limitado ao
azul e ao verde se aplicam à árvore e à pedra que uma luminosidade lunar vem sublinhar”.

Geneviève Breret. “Le Monde”, Paris, 24/9/70

Geneviève Breret. “Le Monde”, Paris, 9/24/70
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The Cathedral of Chartres / Catedral de Chartres
65 x 50 cm, 1970 - Col. Particular

Landscape of Honfleur / Paisagem de Honfleur
65 x 81 cm, 1970 - Col. Larissa Bracher, Rio de Janeiro
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“From the port of Honfleur, this 30-year-old Brazilian painter saw rooftops above all. That is to say that he arrived at
France with a new vision. The canvases of this first solo exhibition in Paris recompose the climate, the very particular
universe this painter evolves by imposing on it his solid plastic qualities. With a range of beautiful blue shades, he also
presents a very personal interpretation of Chartres Cathedral, as well as Portugal’s landscape”.

“It is a homogeneous group, almost planned, I would say – and yet programmed with that spirit of adherence to the task, to
the mission of which only those who know what they want are capable of: the mystics, the enlightened, the artists. In other
words: Carlos Bracher. By the grace of his work, Portugal and Brazil, Minas Gerais and Alentejo, Ouro Preto and Monsaraz
congregate and, as close relatives over immense distances, they hold their hands and meet through the miracle of art”.

“Do porto de Honfleur, este pintor brasileiro de 30 anos viu sobretudo os telhados. É dizer que ele chegava à França com
uma visão nova. As telas desta primeira exposição pessoal a Paris recompõem o clima, o universo bem particular no qual
evolui este pintor que se impõe pelas suas sólidas qualidades plásticas. Com uma gama de belos azuis, ele nos apresenta
também uma interpretação muito pessoal da Catedral de Chartres, bem como da paisagem de Portugal”.

“(...)É um conjunto homogêneo, quase diria programado – e programado com aquele espírito de adesão à tarefa, à missão,
de que só são capazes os que sabem o que querem: os místicos, os iluminados, os artistas. Ou seja: um Carlos Bracher. Por
obra e graça de seu trabalho, Portugal e o Brasil, as Minas Gerais e o Alentejo, Ouro Preto e Monsaraz se confraternizam e,
parentes próximos por cima das distâncias imensas, dão-se as mãos, encontram-se pelo milagre da arte.”

Bernard Gauthron. “L’Amateur D’Art”, Paris, 24/9/70
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The Roofs of Honfleur / Telhados de Honfleur
55 x 46 cm, 1970 - Col. Blima Bracher, Ouro Preto

Otto Lara Resende. Lisboa, junho de 1969

Landscape of Monsaraz in Portugal / Paisagem de Monsaraz, Portugal
81 x 100 cm, 1969 - Col. Particular
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Municipal Market of Brasília / Mercado Municipal, Brasília
130 x 110 cm, 2008 - Col. Denise Ferreira, Brasília

Missing my darling friend, Jorge Ferreira, the owner of this painting, who died in July 2013
Saudades de meu querido amigo Jorge Ferreira (proprietário deste quadro), falecido em julho de 2013
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My Atelier / Meu Ateliê
97 x 130 cm, 1987 - Col. do Artista
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Ouro Preto Series

Série Ouro Preto
1964 a 2013

“Only Bracher with his baroque eye perceives the baroque town, penetrates its hidden recesses, feels the weight of its past, and captures it as a
dynamic movement of lines and masses. Bracher’s baroqueness does not
stop at the theme, at displays of atmospheres or appearances. It plunges
into the level of psychic insight intrinsic to the act of seeing and painting
itself. Such an intensely passionate understanding of the Minas landscape is exclusively Bracher’s. It would be worthwhile to ask if he is not also
unique, in Brazilian art, for the pathos with which he understands figuration itself within the scope of the traditional themes of painting: the landscape, the seascape, the still-life (all of which, over the past eight years,
have grown increasingly important in his work), the self-portrait.”
“(…) Só Bracher vê barrocamente o cenário barroco, penetra em seus desvãos,
mostra o peso de seu passado, o enxerga como um movimento dinâmico de
linhas e de massas. O barroquismo de Bracher não se detém no tema, em
citações, climas ou aparências. Desce ao nível de comportamentos anímicos,
intrínsecos ao ato de ver e de pintar. A compreensão patética da paisagem
mineira é exclusividade de Bracher. Seria até o caso, aliás, de perguntar se
ele não é também único, dentro da arte brasileira, por sua compreensão
patética da figuração em si no âmbito dos temas “tradicionais” da pintura: a
paisagem, a marinha, a natureza-morta (que nos últimos oito anos cresceu
muito de importância em sua obra), o auto-retrato. (...)”

Olívio Tavares de Araújo. Book / Livro “Bracher”, 1989
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Two Churches in Ouro Preto / Duas Igrejas em Ouro Preto
48 x 82 cm, 1964 - Col. Blima Bracher, Ouro Preto

In the public square of the Carmo Church, in Ouro Preto / No adro da Igreja do Carmo, Ouro Preto
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“Painting as a means and as an end – in fullness: here
is the presence of Carlos Bracher. His painting is a revolutionary plastic object, because it is delighted in the
material enjoyment that captures, through thematic
circumstances, the essence of eternity. And tension,
the wholeness with which it is possessed by rhythmic
volumes of color, of light transfigured into febrile shadow,
is how we take part in this essence. As if our flesh, the
awareness of it, fraternizes in that balanced and powerful
motion. We stand before a painter […]”.

“A pintura como meio e como fim – em plenitude: eis a
presença de Carlos Bracher. Sua pintura é um revolucionário objeto plástico, por se comprazer no gozo material
com que captura, através da circunstância do tema, a eternidade da essência. E é através da tensão, da inteireza com
que a tela é possuída por ritmados volumes de cor, da luz
transfigurada em sombra febril, que participamos desta
essência. Como se a nossa carne, a consciência que temos
dela, se irmanasse naquele movimento equilibrado e poderoso. Estamos diante de um pintor (...)”.

Walmir Ayala. “Jornal do Brasil”, Rio, 23/10/68

Panoramic View of Ouro Preto / Panorâmica de Ouro Preto
60 x 81 cm, 1968 - Col. Larissa Bracher, Rio de Janeiro
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Church and Houses in Ouro Preto / Igreja e Casario em Ouro Preto
81 x 60 cm - Col. Particular
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Expressionist Ouro Preto / Ouro Preto Expressionista
73 x 54 cm, 1968
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To the Man I Saw Praying at the Gravestone / Ao Homem que vi Rezar na Campa
73 x 60 cm, 1967 - Col. Simão Lacerda, Belo Horizonte
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Church of Saint Francis of Paula at Twilight / Igreja de São Francisco de Paula ao Entardecer
- 81 x 54 cm, 1968 - Col. Particular
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Church of Saint Francis of Assisi in Ouro Preto / Igreja de São Francisco de Assis
73 x 54 cm, 1968 - Col. Antônio Carlos Lopes de Figueiredo, Belo Horizonte
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Paths and Mountains of Minas I / Caminhos e Montanhas de Minas I
81 x 69 cm, 1975 - Col. Particular
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Paths and Mountains of Minas II / Caminhos e Montanhas de Minas II
81 x 69 cm, 1975 - Col. Particular
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“Nocturnals from Toledo and Ouro Preto: visions of a tragedy insinuating itself. Bracher
and Domenikos Theotocopoulos shape, in our imagination, the features of the cities
where they have elected to live. Mystical, glowing, they hold, transfigured into their most
intimate sites, the sharp and passionate look of both painters. Bracher paints the town
where he lives, paints objects from the daily table, fruits and flowers (a red violin bursts
into music in the gloomy picture), paints the tense studio, the pulsing mountain, the
fraternal friend, the face in the mirror. Fellow Bracher, paint what matters, paint it how
it should be painted, with infinite love for all that concerns human beings, the life that
breathes around you.”

“(…) Noturnos de Toledo e de Ouro Preto: visões de uma tragédia se insinuando. Bracher
e Domenikos Theotocopoulos moldam, em nosso imaginário, as feições das cidades
que elegeram para viver. Místicas, fulgurantes, elas guardam, transfiguradas em suas
plantas mais íntimas, o olhar agudo e apaixonado dos dois pintores. Pinta Bracher a
cidade onde vive, pinta os objetos da mesa cotidiana, os frutos e as flores (um violino
vermelho explode em música no quadro soturno), pinta o tenso atelier, a montanha
pulsante, o amigo fraterno, a face no espelho. Amigo Bracher, pintas o que importa, e
pintas como se deve pintar, com infinito amor por tudo que diz respeito ao ser humano,
à vida que respira à tua volta.(...)”

Mário Zavagli, 2000

Ouro Preto / Ouro Preto
89 x 130 cm, 1987 - Col. Vatican Museum, Rome / Roma

66

Mário Zavagli, 2000

Great Landscape of Ouro Preto / Grande Paisagem de Ouro Preto
89 x 130 cm, 1987 - Col. Waldyr Simões de Assis Filho, Curitiba
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Landscape of Ouro Preto / Paisagem de Ouro Preto
110 x 200 cm, 2005 - Col. do Artista
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Direita Street and Church of Saint Joseph in Ouro Preto / Rua Direita e Igreja de São José, Ouro Preto
97 x 130 cm, 2005 - Col. Particular
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Ouro Preto Seen from the House of Inconfidentes / Ouro Preto Vista da Casa dos Inconfidentes
114 x 146 cm, 2005 - Col. Valentim Bracher Araujo, Rio de Janeiro
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Ouro Preto with Tragic Tree / Ouro Preto com Árvore Trágica
110 x 200 cm, 2005
Back part of the Carmo Church and the Museum of Inconfidência / Fundos da Igreja do Carmo e do Museu da Inconfidência
100 x 160 cm, 2005
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Watercolors of Ouro Preto / Aquarelas de Ouro Preto
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Tribute to Van Gogh Series

Série Homenagem a Van Gogh
1990

“In Bracher, Van Gogh has always been. But in the pictures of this exhibition which pays tribute to him, his presence is almost exacerbated in the
tortured emotion of painting. By bringing down the night on the luminous
works of the Dutchman, Bracher does not repeat him, Bracher continues
him, as he fulfills the Van Goghian desire of drawing with his very own
color. And, if the forms, in the dark, twist even more, under the black sun
of Bracher faithfully burn the same transfigured blue shades of Van Gogh”.

“(...) Em Bracher sempre esteve Van Gogh. Mas nos quadros desta exposição
em que lhe presta uma homenagem, como que se exacerba a sua presença
na emoção torturada de pintar. Ao fazer descer a noite sobre as obras luminosas do holandês, Bracher não o repete, Bracher o continua, pois realiza
o desejo vangoghiano de desenhar com a própria cor. E, se as formas, no
escuro, se retorcem ainda mais, queimam, fiéis, sob o sol negro de Bracher
os mesmos azuis transfigurados de Van Gogh”.

Alberto da Costa e Silva. Museum of Modern Art / Catálogo do
Museu de Arte Moderna, Bogotá, Colômbia, 1993
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