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fl No final da tarde de quinta, 
os drinques nas Salas Negras do 
Margs brindam a inauguração 
de mostra de Plinio Bernhardt.
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TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 1995^
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de BernhardtAs criaturas fantásticasREPRODUÇÃO/ZH

Seres fantásticos e trabalhadoresjura^ de^nhS^RealSou a^na^ms 40 |^v^aSmas
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Nas obras mais recentes, aparecem befta
de eum°mundoSparaídc?,ardâ, o gravador. “É uma 

transfiguração, em tom profético.

dentro de um 
história da

entre outros.

O QUE: exposição de gravuras de Plínio Ber-

QUANDO: de 13 de julho a 13 dc agosto 
terças a domingos, das lOh as 19h.
do Rh Grande do SuiaSA df Alfândega, 

s/n °). 

, de

também es-

■ •!________ ______ i„ mnrtrt7p Plínio Bernhardt no Margs
mitologia própria do artista, estão na—--------- -Wcr inventados^q^^nTpãrte de uma
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£ PLÍNIO BERNHARDT
Salas Negras do Margs (Praça da Alfân
dega, s/n°).
Mostra que reúne 30 imagens em linoleo- 
gravura, litografia, gravura em metal e 
xilogravura. De terça a domingo, das lOh 
às 19h, até 13 de agosto.m
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EXPOSIÇÃO

?nnhrx?JH0,R?E^ ~lndMdual d0 escultor, com 
30 obras abstratas (esculturas e desenhos), além

nhb°ÇMS antecedem suas esculturas e 
NaS P,naco,ecas e Galerias I do Margs. 

DUILIO MAROSTICA — Pintura em acrílico, óleo
aÍ4C0 a9T 6 pasleL Na sala de exposi

ções do Museu de Ciências Naturais (Dr Salva
dor França, 1427 - Jardim Botânico 
RODRIGO SCHIFNER - Aquarela, desenho e 
oleo sobre tela. Na Bauhaus (Dr. Timóteo. 591).




