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Plinio Bernhart. Quarenta desenhos figura- 
tivos compoem a retros^tiva em comemo- 
ra^ao aos 65 anos do artista. Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, Salas Negras, Pra?a 
da Alfandega, s/n.", tel. 221-8456, De ter^a a

------------------------------

__ i

Exposigoes
Os 65 anos do artista plastico 
Plinio Bernhart sao 
comemorados com uma 
retrospectiva de sua obra. 
Plinio apresenla quarenta 
desenhos figurativos. No 
Margs. Pag. 11



f
*

2^

PLfNIO BERNHARDT RE- 
TROSPECTIVA DE GRA-
VURAS — Dia 15 de abril, is

* 19 boras, a mostra Margs 
► Convida PHnio Bernhardt: 
i. .__________________

Retrospectiva de Gravuras’,^ 
nas Salas Negras do Museu de * 
Arte do Rio Grande do Sul.« 
PIfnio C6sar Livi Bernhardt 
artista atuante desde a d^ca-*^ 
da de 1940, quando ilustrou’ 
as poesias de Luiz Carlos de * 
Arapey; em 1951 recebeu a" 
medalha de bronze no V Sa- • 
lio da Associa?So Francisco - 
Lisboa. Participa do Clube de 
Gravura a convite de Carlds*

Scliar. Aj
cxposi^io estard aberta ao pu-| 
blico em geral, de terras a do-J 
mingos, no horirio das 10 isS 
17 boras, no Margs — Prat;^ 
da AifSndega, s/n?. - c
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Mostra serd aberta amanhd

Ainda na decada de 50 pas- 
sou a lecionar, o que exerce 
ate a atualidade. Em 1965 
fez curso com Ibere Camar
go e no ano seguinte reali- 
zou sua primeira indivi
dual. 0 artista passou a par
ticipar da equipe tecnica do

MARGS EM 1973, assu- 
mindo a diregao do Museu 
no ano posterior. Ele inte- 
grou diversos eventos artis-

I
1

ticos nos liltimos anos e nes- 
te ano recebeu o Destaque 
em Desenho da Associa§ao 
Francisco Lisboa.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul abre ama- 
nha, as 19 boras, nas Salas 
Negras, uma exposi^ao re- 

, trospectiva da obra grafica 
■ de Plinio Bernhardt que te- 
\ ve curadoria de Roberto 

Schmitt-Prym. A mostra 
reune xilogravuras realiza- 
das na decada de 50, uma 
grande cole^ao de litogra- 
fias produzidas ao longo de 

•varies anos, algumas gra- 
vuras em metal e uma re- 
cente serie de xilogravuras.

Plinio Cesar Livi Ber
nhardt e artista atuante 
desde a decada de 40, quan- 
do ilustrou as poesias de 
Luiz Carlos de Arapey. Em 
1951 recebeu a Medalha de 
Bronze no V Salao da Asso- 
ciaQao Francisco Liboa.

Plinio Bernhardt com 
retrospectiva no Margs

I j.,| ^iirng.

Issiiatc: Pit U^Ae.rcW--It/leg
*******‘•‘-“''-"■■■-.T— --------------------- . I _ III. _

*

■



Dat ft".

Pl in io Bernhardt mostra
40 anos de produgao grafica
Exposigao reune 50 trabalhos do artista. Trata-se de uma retrospectiva das

DhvIgKOO/ZH

ECLETISMO — A exemplo dos 
denials integrantes do Clube da 
Gravura, Pllnio defendeu uma

I
PR. -?

Lb:
posiQao esleiica partidaria do rea- 
iismo social. A tematica explora- 
va os tipos humanos regionais, 
com seus costumes e tradi^Ses. 
Mais adiante, numa prova de 
ecletismo artlstico, dedicou-se a 
retratar urn imaginario medieval, 
que lembra Hieronimus Bosch, 
artista do seculo XVII. Depois, 
mergulhou nas teses expressionis- 
tas, de traqos fortes e voltadas 
para a expressao da miseria e so- 
frimento humanos.

Isso so foi possivel gramas ao 
seu dominio das tecnicas de im- 
pressao das gravuras, seja com 
matrizes de pedra, madeira ou 
metal. Como profundo conhece- • 
dor destes materials, Plinio explo- ‘ 
ra em cada matriz o maximo de ' 
efeito visual que pode ser obtido 
no papel. Nao manifesta prefe- 
rencias, apenas respeita as carac- j 
teristicas que diferem umas das 
outras.

A curadoria da exposiqao foi 
realizada pelo artista Roberto ' 
Schmitt-Prymm e reune 50 traba
lhos de uma produqao de mais de 
100 gravuras. A intenqSo do cu- 
rador foi a de mostrar as obras 
mais expressivas de cada periodo 1 
do artista.

tAofo.

Fl

num time de primeira grandeza. 
Um ano depois recebeu medalha 
no V Salao da Associaqao Rio- 
Grandense de Artes Plasticas 
Francisco Lisboa. Em 74, dirigiu 
o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Margs). Em 92 ficou com 
o Premio Destaque em Desenho. 
tambem da Associaqao Francisco 
Lisboa.
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CLARISSA BERRY VEIGA
Ediloria 2“ Caderno/ZH 

^^om uma presenqa historica
■ e constante no circuito
■ ■gaucho das artes, Plinio

Bernhardt, 65 anos, apre- 
senta ao publico, a partir de hoje, 
a primeira grande mostra retros
pectiva deste ano em Porto Ale
gre. Nas Salas Negras do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul 
(Margs) esta o resultado dos 40 
anos de produqao grafica do artis
ta, que trabalha ainda com a pin- 
tura e o desenho.

Divididas entre xilos, litos e 
gravuras em metal, as obras de 
Plinio fazem um passeio por va
ries temas e influencias, que vao 
do realismo social ate o expressio- 
nismo alemao. Este ultimo foi um 
dos melhores momentos da cria- 
Qao grafica mundial.

A primeira participaqSo do ar
tista em mostra coletiva aconte- 
ceu em 46, na Casa das Molduras, 
unica galeria de arte da cidade na 
epoca. Bernhardt foi um dos cria- 
dores do Clube da Gravura, em 
50, em Porto Alegre, junto com 
Carlos Scliar, Glenio Bianchetti, 
Danubio Goncalves e outros.

diversas fases de sua obra, que vai do realismo social ao expressionismo

£0,11 li. >l> I I . -11
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De Bernhardt, no Margs

das pinacotecas munlcipais abor- 
dando o fendmeno kitsch e sua in* 
sercSo na sociedade. Na Galerla 
Espaco Allernatlvo do Atelier Livre 
(Erico Verissimo, 307) realiza-se a 
mostra “Retrospectiva Projeto Out- 
-Door”, que exibe o trabalho de alu- 
nos e professores do Atelier em 
(rente ao CMC. 0 artlsta Tom Mi
randa encerra hoje, 16h. mostra 
de pinturas a dleo, no Banco Real 
(24 de Outubro, 382), que tern como 
tema os orlx&s afrlcanos. E ‘Tma- 
gens de Encantamento”, do fotdgra- 
(0 Marco Antonio Nedeff, retratando 
lugares pitorescos de Nova Praia, 
estd em exposicao na matrlz do 
Banco do Brasil daquela cidade.

i

Plmio e retrospectiva de gravuras
0 gravurista e desenhista Pllnlo 

Bernhardt abre retrospectiva de sua 
obra grdfica, ^s 19h, no Margs 
(Pca.da AlfSndega). Bernhardt esU 
completando 40 anos de gravura e 
este ano recebeu o Pr6mio de Artes 
Piasticas Chico Lisboa na categoria 
desenho, tecnica que desenvolve pa- 
ralelamente a da gravura. A mostra 
atual e composta de xllogravuras 
reallzadas na d^cada de 50, uma co- 
lecdo de litografias feitas ao longo 
de diversos anos, algumas gravuras 
em metal e uma s6rie recente de

! xllogravuras. Ainda no Margs. ds 
! 19h. serd inaugurada a Sala Berta 

Locatelli, com a exposicSo “Quern 
tern Medo do Kitsch?”, com obras

Jornal jKo tran
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Um desenho de Plinio Bernhardt

0 artista pbstico Plinio Ber
nhardt comemora 40 anos de vida 
artistica com uma exposlcSo no 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul da Praqa da Alfandega. Sao 
50 gravuras de sua prOpria cole- 
cSo (todas com tiragem esgota- 
da), onde foram utilizadas dife- 
rentes tfecnlcas. abrangendo da 
linoleogravura d iitografla, pas- 
sando pela serigrafia, xilogravura 
e a gravura em metal, melo em 
que 0 artista comecou a expres- 
sar-se emir??.

Plinio recebeu. recentemente, o 
pr^mio Destaque em Desenho de 
1992, conferido pela Associacflo de 
Artes PUsticas Francisco Lisboa. 
Dedica-se, atualmente, d produ- 
cSo de desenho e pintura no seu 
atelier da Vila ConceicSo que, se- 
gundo 0 artista, “6 um lugar sos- 
segado. onde posso dedicar meu 
tempo, sem Intervalos, para a 
mlnha criacao”. Paralelamente a 
isso, leciona desenho de figura 
humana duas tardes por semana 
num curso do Margs e ministra 
uma aula nolte, tamb6m de fi^ 
gura humana, no L'Atelier d'Art 
Marla Helena Rambor.

Nascido em Cachoeira do Sul 
(RS) no ano de 1927, Plinio for- 
mou-se pelo Institute de Belas Ar
tes de Porto Alegre, na turma de

1948. Entre seus muitos estudos, 
Plinio teve como mestre Iber6 
Camargo. Segundo definlcSo de 
um de seus criticos, na obra pUs- 
lica de Plinio entrelaca-se a tela e 
0 artista, “sendo extraido de cada 
movlmento e forma, um andamen- 
to perfelto, como se fosse a prb- 
pria Vida a desprender-se de seus 8 
quadros”. S .J-
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Mostras
MARGS (PraQa da Alfandega, fone 221- 
• 8456) —No Saguao Nobre, obras 'de 

Vasco Prado e Ado Malagoli, dentro 
do projeto Calendario. No Espa^o Ado 
Malagoli obras de Alice Brueggemann e 
Alice Soares. Nas pinacotecas e galeria I, 
workshop Brasil-Alemanha. Na galeria' 
II, mostra 0 Prazer de Olhar. com obras 
do acervo do Museu. Ngs salas negras, 
Retrospectiva Plinio Bernhardt, dentro 
do projeto MARGS Convida. Quern 
Tern Medo de Kitsch?, na Sala Berta 
Locatelli. De terras a domingos, das lOh 

17h.
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?RETROSPECnVA rtiiNiu bek- 
NHARDT — Nas salas negras do 
Margs (Pra?a da AlfSndega, lelefone 
221-8456), exposi?ao que Integra o 
projeto Margs Convida. Ate 31 de I 
maio. De terras a domingos, das lOh ' 
as 17h.


