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ALICE ESTHER BHUEGGBMAITN nasceu no
Rio Grand© do Sul*

Diplomou-se no curso
Instituto de Belas Artes aa

de Artes Piá®.
ticas no 
TJFRGS, em 1944.

Estudou pintura com 
desenho e colagem oom lula Solaris e SÜL 
rigrafia oom Julio Plaza*

Realizem até agora oinooenta &tre® 
exposições entre coletivas e individua
is, sendo a primeira em 1945 na Associa 
cão de Artes Plásticas Francisco Lisboa 

ultima, em 1973 na Galeria Yasigi* 
Entre os prêmios obtidos eetaot

1953 - "Menção Honrosa** no VT9 Sala© d® 
Belas Artes no Rio Grande do Sul*
1954 - "Prêmio Aquisição" na categoria 
de Pintura no V* Salão de Belas Artes no
Rio Grande do Sul* - « , « &

"Prêmio de Aquisição Cais» Ecomo.
mi ca Federal" na categoria de Pintura no 
VX® Salão de Artes Plásticas da Associa 
ção Francisco Lisboa*
1957 - "Medalha de Prata" 
da Associação Francisco Lisboa*
1958 - "Prêmio de Pintura" no Ia Salao 
de Arte Sacra no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul*
1959 - "Prêmio Casa das Molduras no^I* 
Salão de Artes Plásticas na Associação 
Cultural dos Ex-Alunos do Instituto de 
Belas Artes do Rio Grande do Sul*
1960 - "Medalha de Bronze" na categoria 
de Pintura no XVIIa Salão Paranaense de
Belas Artes. „ „ _

"Prêmio de Aquisição Caixa Ecoo©
mioa Federal" no XIIa Salão da Associa^- 
ção Riograndense de Artes Plásticas Fran 
cisco Lisboa*
19^4 - "Ia Prêmio"^na categoria de Fin- 

Ia Exposição Feira do Artista

"Medalha de Prata"
Associação de Artes Plásticas Francisco

1965 - "Prêmio Aquisição" de Pintura no 
XIfi Salão Cidade de Porto Alegre*

Ado Malagoli,

Para ALICE BRITEGGEMAM, importa a 
jsciência individual, seu estado de 

realidade subjetiva em oposi 
interesses geral® do mundo ex- 

*ior, da natureza e da realidade so—
a.

Transmite ao observador uma atmos. 
de sonho, pela forte participaçao 

[mi ca, pelo conteúdo espiritual gran 
eente poético, pelo mistério que ema 
das suas telas © frente ao qual a 

tu reza humana se defronta*
A paisagem cenário é vazia, desp^ 

la, pois o que lhe interessa é situ- 
a figura diante do espaço aberto, 

Bcando um mundo invisível aos olhos 
sons, explorando a realidade situada 
ém do real e da razão, e obtendo em 
minosidade a idéia de infinito*

figuras esguias, vistas 
seu perfil helênico, isoladas e 

ticas* qual divindades, sugerem sua- 
dade, serenidade, dentro da^ambien- 
a mágica musical, era que estão envojl 
das

ia, sua 
1 aos

e a

no IXa Salão

As suas
es-

Bstabelece com pequenos dados, ae 
ciações de idéias, num processo indi 
to de apresentar a vida de maneira 
til, obscura e poética, e numa atmos 
ra onírica em sua interpretação pias 
ca sintética, a figura humana no^oon 
nto I o centro de interesse, união e 
;nteae de sua reflexão diante do n&m- tura na 

Gaúcho.>•
no Salao daTeniza de Freitas Splnelli




