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Projeto Presença - Saguão. Exposição de um óleo sobre tela sem 
título, de 1990, de Plínio Bernhardt, onde o artista explora uma 
figuração fantástica, com poucas pinceladas e referências ao 
desenho. No mesmo local, está um acrílico sobre tela de Romanita 
Disconzi, de março de 1993, intitulado Batman, Madonna e 
Mulher-Maravilha. Até 27.02.
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>J SO Projeto Presença de janeiro e 
feveireiro traz para o saguão do 
MARGS obras recentes de Plínio 
Bernhardt e Romanita Disconzi. 
Plínio, coordenador da oficina de 
desenho da fig 
MARGS, mostra um óleo sobre tela 
sem título, de 1990, onde explora 
uma figuração fantástica, com poucas 
pinceladas e referências ao desenho. 
Assim como Plínio Bernhardt, 
Romanita Disconzi participou da

Sn

ura humana no

Romanita Disconzi: 
tela exibida na Arte Sul 93

Arte Sul 93. A artista é professora do 
Instituto de Artes da UFRGS.
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Projeto Presença traz pa
ra o saguão do Margs obras 
recentes de Plínio Ber
nhardt e Romanita Discon
zi. As obras ficam em expo
sição até 27 de fevereiro.
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PROJETO PRESENÇA -
O Projeto Presença de janei
ro e fevereiro traz para o sa
guão do Margs obras recen
tes de Plínio Bemhardt e Ro- 
manita Disconzi. Plínio mos- 

í tra um óleo sobre tela sem tí
tulo, de 1990, onde explora 
uma figuração fantástica, 
com poucas pinceladas e re
ferências ao desenho. Roma- 
nita Disconzi exibe o acríli
co sobre tela Batman, Ma- 
donna e Mulher-Maravilha, 
de l,40x2,20cm, de março de 
1993. As obras ficam em ex
posição até 27 de fevereiro.
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PROJETO PRESENÇA
Saguão do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°).
Óleo sobre tela de Plínio Bemhardt 
acrílico sobre tela Batman, Madonna e 
Mulher-Maravilha, de Romanita Discon 
zi. Até 27 de fevereiro.
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PROJETO PRESENÇA -
O Projeto Presença de janei
ro e fevereiro traz para o sa
guão do Margs obras recen
tes de Plínio Bemhardt e Ro- 
manita Disconzi. Plínio mos
tra um óleo sobre tela sem tí
tulo, de 1990, onde explora 
uma figuração fantástica, 
com poucas pinceladas e re
ferências ao desenho. Roma- 
nita Disconzi exibe o acríli
co sobre tela Batman, Ma- 
donna e Mulher-Maravilha, 
de l,4Qx2,20cm, de março de 
1993. As obras ficam em ex
posição até 27 de fevereiro.
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PROJETO PRESENÇA
Saguão do Margs (Praça da Alfândega 
s/n°).
Óleo sobre tela de Plínio Bemhardt 
acrílico sobre tela Batman, Madonna e 
Mulher-Maravilha, de Romanita Discon
zi. Até 27 de fevereiro.
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