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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

RELAÇÃO DAS LITOGRAFIAS VENDIDAS PELO MARGS NA EXPOSIÇÃO 

PLÍNIO C^ZAE BERNHARDTH 

TIRAGEMGRAVURA NQ QUANTIDADE PREÇO TOTAL

61 20 500,00
4oo,oo
600,00
600,00

1,000,00
500,00

1.000,00
1.000,00

3.000,00 

3.200,00 

7.200,00 

6.000,00 

5.000,00 

4.500,00 

ia.000,00 

6.000,00

82 30
3 12 30
4 10 20
5 5 25
6 9 20
7 13 25
8 T 6 25

69TOTAIS 195 47.900,00

ANTONIO CARLOS MAC IBS

6 30 8.100,00
8.750,00
5.200,00
3.900,00

25,950,00

1.350,00
1.250,00
1.300,00

650,00

7 30•>*

4 10•M

6 6
TOTAIS 23 76

ENIO LIPMANN

6 50 500,00
500,00

1.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

3.000,00
2.500,00

108600,00
5.000,00
7.000,00
4.000,00
4.000,00

34.300,00

5 20
6 10mm

5 20
7 20
4 20
4 20

47TOTAIS 160

108.150,00TOTAL GERAL
=:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA

EXPOSIÇÃO DE LITOGRAFIAS NO MARGS

ÊNIO LIPPMANN 

ANTONIO CARLOS MACIEL 

PLÍNIO CÉSAR BERNHARDT

14- de abril de 1977

ffRT.ACÃO DE PREÇOS

&N 10 LIPPMANN; na 3- e$ 500,00 

n2 6- aí 500,00 

na 9- aí 1.500,00 

nSll- a$ 1000,00

nfi 13- 1000,00
n2 15- í$ 1.000,00 

n2 17- 0$ 1.000,00

na 4- 8$ 1.350,00
na 7- a$ 1.250,00
nsio- ai 1.600,00
n2l9- fi$ 650,00 «

ANTONIO CARLOS MACIEL;

PLÍNIO CÉSAR BERNHARDT: na 1- 0$ 600,00 

na 2- Qí 1.000,00 

na 5- aí 500,00 

na 8- e$ 600,00 

n$12- 6Í 1.000,00

n9l4- í$ 1.000,00 

na 16- aí 500,00 

na 18- í$ 400,00-

•>
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nhardt e Enio Tinf!’ Phnw> 
fte do Rio Gr 2'?^ ^US€u *> 

Filho 231)) n 0 (Salga- 
dNas Sh às 12he i„s jfíf. a,sexta,

2-P ■ tts-yy _____________________ DOMINGO, 3 DE ABRIL DE 1977

No Museu de Arte do Estado 

litografias de três gaúchos
Pdla primeira vez no Rio 

Grande do Sul 
três artistas plásticos 
litógrafo para uma exposição 
coletiva de litografias a ter 
lugar no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, órgão do 
Departamento de Assuntos 
Culturais da SEC, a partir 
do próximo dia 14 de abril.

Os artistas são Antonio 
Carlos Maciel, Enio Lip
pmann, Plínio Cesar Ber- 
nhardt e o litógrafo, Otávio 
Pereira.

Está prevista a apnesenta- 
ção de 15 obras realizadas 
nos três primeiros meses do

corrente ano, as quais serão 
oferecidas ao público em ti
ragem limitadas. Dado o re
nome de Antonio Carlos Ma
ciel, Enio Lippmann, Plínio 
Cesar Bernhardt e ainda de 
Otávio Pereira, facilmente 
se poderá concluir sobre o 
interesse desta mostra, in
cluída no Plano de Ação Cul
tural elaborado pelo Depar
tamento de Assuntos Cultu
rais da Secretaria de Educa
ção e Cultura.
Antonio Carlos Maciel, nas

cido em 1943, na cidade de 
Bento Gonçalves, estudou 
pintura com Paulo Porcella

(1966), litografia com o gra
vador polonês Tadeusz La- 
pinsky (1967), litografia e 
xilogravura no Ateláer Livre 
da Prefeitura de Porto A- 
legre (1963/69). Fez cursos 
na Escola de Artes da 
UFRGS, na Escola Superior 
de Belas Artes de São Fer
nando (Madri, Espanha) e 
estágio de aperfeiçoamento 
no Centro Genebrin0 de Gra- ~ 
vura Contemporânea, em 
Genebra, Suíça. Participa de 
exposições em caráter cole
tivo 07 individual desde .. 
1966 e seu primeiro prêmio 
— Menção Honrosa — data 
de 1967, quando de sua par
ticipação no III Salão Cida
de Pomo Alegre; em 1963, 
conquistou prêmio com bol
sa de estudos da Aliança 

Francesa; em 1968, bolsa de 
estudos concedida pelo Ins
tituto de Cultura Hispânica, 
e, em 1970, na Espanha, Prê
mio Extraordinário de Gra
vura na Escola Superior de 
Belas Artes de São Fernan
do e 2.o Prêmio com Meda
lha de Prata na IV Bienal 
Internacional de Ibiza.

Enio Lippmann, nascido 
em Rio Pardo, 1934, diplo
mou-se pela Escola de Artes 
da UFRGS. Fez cursos livres 
de pintura com Iberê Ca
margo, litografia com Mar
celo Grassmann e xilogravu
ra com Xico Stockinger.

Participa de mostras cole
tivas desde 1956 e em 1961 
realizou suas primeiras indi
viduais, uma na Faculdade 
de Arquitetura de Porto A- 
legre e as outras duas 
galerias do Rio de Janeiro. 
No ano passado, com gran
de sucesso de público 
plauso da crítica especializa
da, realizou uma individual 
na Galeria do IAB, em Por
to Alegre. Entre os prêmios 
que lhe foram outorgados 
constam o 2.o Prêmio do XI 
Selão Municipal de Porto A- 
legre, em 1959; Prêmio Di
visão de Cultura do IX Sa
lão Escola de Artes,
1962; l.o Prêmio do Salão 
Cidade de Porto Alegre, em 
I Salão de Artes Visuais da 
UFRGS, em 1970.

Plínio
nasceu em Cachoeira do Sul, 
1927, e formou-se no Insti
tuto de Belas Artes — hoje 
Escola de Artes 
UFRGS, em 1948. Tem par
ticipado d e salões desde .. 
1951, bem como de mostras 
coletivas realizadas no país 
e no exterior. Sua primeira 
individual data de 1963 
última, de 1975, na Galeria 
do IAB, em Porto Alegre.

reunem-se 
e um

a no43n
a partir’ ae 5.a feiraMARGS 7

Está marcada. . Para a pró
xima quinta-feira a abertura 
da mostra de litografias de 
tres conhecidos e aplaudidos 
artistas gaúchos, Antonio 
Carlos Maciel, Plinio César 
Bernhardt e Enio Lippmann. 
As litografias estão sendo 
realizadas no atelier de Otá
vio Pereira e reunem traba
lhos inéditos feitos

Antonio Carlos Maciel é 
de Bento Gonçalves, nasceu 
em 1943 estudou pintura 
com Paulo Porcella. Litogra
fia com o gravador polonês 
iadeusz Lapinski, litografia 
e xilogravura no Atelier Li- 
vie da Prefeitura, gravura 
na. Espanha e na Suíça. Par
ticipa de exposições, em ca- 
rater coletivo ou individual 

desde 1966 e tem dois prê
mios conquistados no exterior 
em 1970; na IV Bienal In
ternacional de Ibiza '(Espa- 
uha) e na Escola Superior 
de Belas Artes de São Fer
nando, em Madri, Espanha.

Enio Lippmann, é natural 
de Rio Pardo, 1934, diploma
do pela Escola de Artes da 
UFRGS. Fez cursos livres de 
pintura com Iberê Camargo, 
litografia com Marcelo Grass
mann e xilografia com Xico 
Stockinger. Possui obras em 
coleções particulares na In
glaterra, Alemanha, Estados 
Unidos, Argentina, Uruguai,
Canadá, França e Suíça.

Dedicado à pintura, "a 
■ arte de Lippmann ainda 
serva o mistério das abstra
ções, pois toda a força e o 
impacto visual provocado 
suas cores, ainda conservam 
o lirismo, herdado de 
paisagens. Colocados às ve
zes na horizontal, outras 
vertical, seus laços propor
cionam ao espectador condi
ções de desvendar e. 
mo tempo, penetrar na mul
tiplicidade de soluções”, co
mo escreveu Orlando Brasil 
no jornal “Folha da Manhã”, 

ano passado quando da 
individual de Lippmann na 
galeria do IAB.

nos pri
meiros meses do corrente a- 
no, portanto inéditos. A re
ferida mostra está 
de expectativa 
a primeira vez 
nem estes três artistas, a- 
tualmente

cercada 
por ser esta 
que se reu-

em
em grande fase 

nas suas respectivas carrei
ras. e a-

Plínio Cesar Bernhardt é 
natural de Cachoeira, nasceu 
em 1927 e formou-se ein 
3948 pelo Instituto de Belas 
Artes, hoje Escola de Artes 
da UFRGS. Sua última indi
vidual foi realizada em 1975, 
nesta capita], na Galeria do 
IAB. Seus desenhos “que os 
admiradores já se acostuma
ram ligar ao barroco pelo 
desenvolvimento dos traços, 
tem muito de renascimento 
pelo espaço que ocupam na 
tela, pela alegria e viço que 
possuem ^em seus corpos 3u- 
zidios...” conforme escreveu 
Antonio Hohlfeldt, no “Cor
reio do Povo”.

em ..

con-
Cesar Bernhardt

por

suas da
na-3*

ao mes-
e a

no



Litos no MARGS, uma das mostrt 

abertura marcada para hojecom
A temporada de artes plásti

cas de 1977, que praticamente 
agora começa a ganhar corpo, 
corvta hoje com a abertura, em 
Porto Alegre, de mais três mos
tras. Uma delas, a primeira 
deste ano do Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Salgado Fi
lho, 235, primeiro andar), é a 
de litografias dos gaúchos Pü- 
nio César Benhardt, Enio Lipp- 
marni e Antônio Carlos Maciel. 
A Galeria Studius (Jerônimo 
Coelho, 354) mostra, a partir 
das 21 h, obras do pintor baia
no naif José Pinto, e a Assem
bléia Legislativa inaugura, tam
bém às 21 h, exposição da pin
tora Rudra

A mostra das litografias que 
ficarão exipostas no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul a- 
té o próximo dia 15 de maio, 
foi coordenada pelo lilógrafo 0- 
fávio Pereira, que durante os 
meses de verão reuniu os artis
tas Plínio Benhardt, Ênio Lipp- 
man e Antônio Carlos Maciel 
no Atclier Livre da Prefeitura 
para um curso intensivo da téc
nica 
com

A terceira exposição da 
noite, mas de grande impor
tância, é a que o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul 
inaugura em sua sede provi
sória, na Avenida Salgado 
Filho, 235, l.° andar, reunin
do a Ênio Liippmann, Anto- 
nio Carlos Maciel, Plínio 
César Benrhdardt, que apre
sentam os trabalhos litogrâ- 
ficos desenvolvidos junto ao 
grande litógrafo brasileiro 
Otávio Pereira, de São Pau
lo, que logo ao início do ano 
esteve em Porto Alegre, tra
zido pela Galeria de Arte do 
Centro Comercial de Porto 
Alegre, do jornalista Luis 
Carlos Lisboa. Os três artis
tas foram escolhidos pelo im- 
pressor para um curso espe
cial de técnica da impressão, 
e a exposição do museu é, 
agora, o resultado deste tem
po de trabalho. A mostra, 
quando concluída em Porto 
Alegre, será também apre
sentada pela Galeria Alfred, 
na cidade de Caxias do Sul.
A inauguração desta expo
sição está marcada para as 
19 horas de hoje. £p ft-i tl

e uma nova experiência 
os gaúchos. Otávio traba

lhou alguns anos nos Estados 
Unidos e também tem uma grá
fica em São Paulo, sem nunca 
ter feito contatos com elemen
tos do Rio Grande do Sul.

0 resultado foram obras iné
ditas para o público do Estado, 
que terá oportunidade de ver 
os temas de cada um destes ar
tistas que são conhecidos pelo 
desenho (Plínio) e pintura a ó- 
leo (Lippmann e Maciel), numa 
.nova técnica. As litos terão u- 
ma tiragem limitada e a matriz, 
será destruída para impossibi
litar a realização de novas có
pias.

coletivas e sua última indivi
dual foi na galeria do IAB, em 
1975. Nessa mesma galeria, Ê- 
nio Lippmann expôs sua mais 
recente fase de pinturas a oleo, 
no ano passado, com excelente 
repercussão. E Antônio Carlos 
Maciel, que fez curso de espe
cialização de gravura em metal 
na Europa, possui pinturas a ó- 
leo em diversos acervos de ga
lerias de Porto Alegre.

-

Plínio Benhardt tem apareci
do para o público em algumas Gaúchos vão 

litos
MARGS3H*>

expor
no

Dia 14 de abril o Museu 
de Arte do Rio Grande do 
Sul, órgão do Departamento 
de Assuntos Culturais da Se
cretaria de Educação e Cul
tura, estará inaugurando a 
primeira exposição da tempo
rada, reunindo litografias de 
três artistas gaúchos. Plinio 
Bernhardt, Enio Lippmann e 
Antonio Carlos Maciel esta
rão mostrando o resultado de 
um trabalho desenvolvido 
durante o verão, no Atelier 
Livre, sob a coordenação de 
Octávio Pereira. Os resulta
dos obtidos foram proveito
sos tanto pelo ineditismo da 
iniciativa, como pelo alto ní
vel obtido nos trabalhos exe
cutados, visto tratar-se da 
primeira experiência nesta 
técnica realizada por estes 
conhecidos artistas.

As litos terão uma tiragem 
limitada e a matriz será des
truída, não possibilitando a 
realização de novas cópias. 
Plinio Bernhardt é conheci
do como desenhista e pintor, 
tendo já realizado inúmeras 
exposições em Porto Alegre, 
a mais recente, na Galeria do 
IAB (1975). Nesta mesma 
galeria, Enio Lippmann ex
pôs sua nova fase de pintu
ras, no ano passado, com 
excelente repercussão. Após 
estar radicado na Europa, 
durante vários anos, especia
lizando-se em gravura em 
metal, Antonio Carlos Ma
ciel está novamente em Por
to Alegre, dando início a u- 
ma nova fase de sua carrei
ra, pintando sobre tela.

A mostra permanecerá a- 
berta até 15 de maio de ... 
1977.

Cinema
no
MARGS

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, órgão do De
partamento de Assuntos Cul
turais da SEC, dando pros
seguimento às sessões de ci‘ 
nema nas terças-feiras, apre
sentará hoje, às 17h30min, o 
filme: “Nik — Uma Expe
riência em Som e Imagem”. 
O filme, a cores, focaliza a 
arte total do conjunto Bal
let da Alwin Nikolais, que 
utiliza o som eletrônico, a 
projeção de imagens e a im
provisação orientada dos dan
çarinos para criar, a cores, 
movimentos espetaculares do 
' ballet” moderno. Este filme 
foi cedido pelo Consulado nor
te-americano.
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VIS IT ANTES- de 1Q a 15 de maio de 1977: [m


