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Nesta exposição a escultora Adália Alberto apresenta-nos
paralelamente a sua meditação acerca da diversidade da
condição humana e uma crítica ao preconceito,
trabalhando-as na pedra com a mestria própria de uma
consciência que é impulsionada pelo profundo fazer
sarcástico oriundo da experiência. É que, apenas essa
pressão vivente permite a libertação dos sentimentos na
matéria. (José Neto, Filósofo)
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Adália Alberto nasce em 1973 é natural de Leiria, Portugal.
Em 1999 lança-se na realização de esculturas originais e
no ano seguinte realiza a sua primeira exposição individual.
A sua obra está representada em Museus, Câmaras Municipais e Galerias de Arte e em Colecções de Arte em 26
países. Conta com 13 Obras Públicas.
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In this exhibition, sculptor Adália Alberto simultaneously
presents her study on the diversity of the human condition
together with a critique of prejudice, masterfully working
them in stone with a conscience and style that is driven by
deep emotion. It is this drive that allows the liberation of
feelings through the material. (José Neto, Philosopher).
Adálina Alberto was born in 1973 in Leiria, Portugal. In 1999
she first launched her original sculptures and in the following year compiled her first exhibition.
Her works are represented in many museums, municipalities, art galleries and art collections in 26 countries on four
continents, plus 13 public works.

Ver percurso completo em:
See complete story of Adalia Alberto on:
www.adaliaalberto.com

adália alberto
Sem Preconceitos
Escultura em pedra Stone sculpture

PRIMAVERA
SPRING
60cmx44cmx27cm

COMPLEXIDADES
COMPLEXITIES
35cmx32cmx30cm

CUMPLICIDADES
COMPLICITIES
35cmx33cmx19cm

1.800€

2.800€

1.500€

PRAZER
PLEASURE
69cmx38cmx19cm

satisfação
SATISFACTION
78cmx38cmx19cm

2.800 €

2.900€

CAMPINO
165cmx63cmx46cm
9.000€

TUK TUK
69cmx37cmx19cm
3.200€

LINGUAGEM CORRENTE
CURRENT LANGUAGE
46cmx41cmx18cm

Linguagem Corrente II
CURRENT LANGUAGE II
58x55cmx24cm

2.400€

3.500€

sem tÍtulo
WITHOUT TITLE
95cmx40cmx30cm

sem tÍtulo II
WITHOUT TITLE II
56cmx24cmx18cm

sem tÍtulo III
WITHOUT TITLE III
62cmx25cmx19cm

sem tÍtulo IV
WITHOUT TITLE IV
58cmx24cmx19cm

6.500€

1.400€

1.200€

1.600€

Para mais informações por favor contacte a nossa recepção
For further information please contact the reception
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