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Formação: Graduação em Artes Plásticas, Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1948).

Estudou ainda pintura com Iberê Camargo, litografia com Octávio Pereira e gravura em metal com 
Armando Almeida.

Local: Salas Negras
Abertura: 13 de julho de 1995, às 19h
Período da exposição: de 14 de julho a 13 de agosto de 1995
Visitação: de terças a domingos das lOh às 17hExposições Individuais Recentes: Galeria do Clube do Comércio, Porto Alegre (1980). Kraft

Escritório de Arte, Porto Alegre (1981). Galeria do Clube do 
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Leopoldo/RS (1986). Fundapel, Pelotas/RS (1986). MARGS, Porto Alegre (1988). Scherer Artes, 
Porto Alegre (1989). “Retrospectiva-Obra Gráfica”, MARGS(1992). "Pinturas”, 20 anos da Galeria 
Delphus. Porto Alegre (1993).

Apoio: AAMARGS - Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Vinícola Aurora

Exposições Coletivas Recentes (seleção): “Do Passado ao Presente - Artes Plásticas no RS”,
Cambona Centro de Artes, Porto Alegre (1983). “359 

Aniversário da Independência do Estado de Israel”, MARGS, Porto Alegre (1983). “Works on Paper 
- Partnership International”, Indianapolis, EUA (1983). "Arte Sul”, MARGS/CODEC, Porto Alegre 
(1989). “Último Decênio - Dores e Cores” MARGS/1EAVI, (1991). “Chico Lisboa Agora”, MARGS/ 
IEAV1, Porto Alegre (1991). “Arte Contemporânea Gaúcha", Casa de Cultura Mário Quintana, Porto 
Alegre (1991). “Grandes Artistas Gaúchos”, Instituto Cultural Brasileiro Norte-americano (1991). 
“3609 de Pintura Agora”, MAC, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre (1992). “Arte 
Contemporânea - Destaques no Sul”, Edel Trade Center, Porto Alegre (1992). “Desenho Sul 
Contemporâneo”, MAC, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre (1992). “Arte Sul 93”, 
MARGS (1993). “A Matéria do Desenho”, MAC, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre 
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Plínio Bernhardt recebeu ainda inúmeros destaques e prêmios em mostras e Salões, e é referência em 
diversas publicações, entre elas o "Dicionário das Artes Plásticas no Brasil" de Roberto Pontual, o 
"Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos" de Carlos Cavalcanti, e os livros “A Gravura Brasileira 
Contemporânea” de José Roberto Teixeira Leite, e “A Gravura no Rio Grande do Sul: 1900-1960” 
de Carlos Scarinci.
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PLÍNIO LIVI BERNHARDT - Gravuras Dentre os artistas rio-grandenses cuja obra tem mostrado um sentido de coerência interior 
e ao mesmo tempo capacidade de modificar-se, abranger novos temas e aprofundar-se, está 
Plínio Livi Bemhardt, seus desenhos recentes, agora mostrados, acrescentando densidade e 
clareza a um estilo que já soube captar nas cores e nas formas, de linear musicalidade, a 
sensualidade da mulher e o desejo masculino.

Quem não se lembrará, com efeito, do fascínio de suas pinturas que reinventavam, faz 
algum tempo, rótulos antigos e beldades barrocas, numa tropicália de tons quentes, sugestões 
embriagantes e anatomias sedutoras? (...) Caprichos de poesia e amor, reflexão já da condição 
humana, da sua vaidade e perdição... Mas mal se adivinhava, naquele momento, essa 
tendência ao escnitínio da alma humana que se estabelecería no seu desenho posterior, quando 
uma espécie de insatisfação levou o artista a empenhar-se em descobrir na variável densidade 
luminosa das linhas a emergência misteriosa dos seres.

(...) Novas pesquisas, que passam pela litografia, conduzem o artista à redescoberta da 
materialidade das figuras, agora entregando-se, como retratos, satisfeitas de si próprias, ao 
olhar interrogador do espectador. Mas logo, imaginários como tais retratos, indicariam a 
fábula, inventando os pássaros do desejo e a queda do homem nas armadilhas do tempo. O 
retrato se fez assim máscara e emblema, identificando os personagens da quase trágica 
comédia da vida. em cuja trama intervém a bela mulher, velhos e velhas, rei e rainha, o homem 
do povo com um animal, o caçador de pássaros e, principalmente, a morte. Nesta linha, ainda 
não se pode saber onde chegará o fabulário de Plínio Bemhardt, mas parece não tratar-se 
de um moralizante "Memento Mori”, antes se aproximando aos "simulacros” e "danças da 
morte”, que a ironia renascentista, ainda dosada de uma ponta de Idade Média, tecia como 
crítica popular e bem-humorada aos costumes e vaidades da burguesia, assim como à própria 
existencial condicão geralmente humana.

(...) O itinerário deste artista gaúcho se revela como reflexão também da própria História 
da Arte Ocidental, cujo desenvolvimento ele refaz, pessoalíssimamente, desde dentro, desde 
seus próprios processos concretos de realização, na constituição de uma das obras mais originais 
da arte rio-grandense e, talvez, brasileira. O que, na verdade, Plínio Bemhardt pronuncia não 
é, pois, só uma compreensão universal e situada do homen, mas ainda, da arte como linguagem 
que se auto-refere ao projetar um drama e um mundo.

Plínio Bemhardt iniciou-se na gravura em 1950. Exatamente quando em Porto Alegre, 
um grupo de jovens artistas fundava o Clube da Gravura, do qual viría a fazer parte. O Clube, 
responsável nos anos seguintes por uma renovação e uma grande difusão da gravura, 
repercutiría em todo país.

O Clube da Gravura defendia uma posição estética partidária do realismo social, e seus 
integrantes adeptos da “arte para o povo”.

As primeiras xilogravuras de Plínio Bemhardt exploravam a mesma temática de outros 
componentes do grupo: tipos humanos da região, com seus usos, tradições e ocupações. Não 
raro, executavam ainda meros panfletos políticos, como o que Plínio imprimiu para um então 
candidato a deputado.

Apesar de ter realizado poucas gravuras nesta época, Plínio soube, segundo Carlos 
Scarinci, captar com exemplar dramaticidade as trabalhadoras das plantações de fumo. 
Exemplar é, também, a imagem de um gaúcho a cavalo, quase um ícone sul-rio-grandense.

A série mais extensa de Plínio Bemhardt, realizada ao longo de alguns anos, paralelamen
te aos desenhos, são as litografias que revisitam um imaginário quase medieval.

Estas imagens tomam algo de Bosch, mas sem sua perversidade e sem o puro sonho de 
outros autores da época. Através de suas litografias, Plínio reflete ainda, algo de barroco nas 
formas exuberantes de suas mulheres. Desenhadas nos tons quentes do seu país tropical 
embora muitas vezes visitadas por faunos, estas figuras questionam a moral, a ambigüidade 
e os aspectos espirituais da alma deformada do homem, mas sem apelar para a violência da 
figuração, como faria mais tarde na pintura.

Todo este fabulário de Plínio Bemhardt inclui, ainda, reis e rainhas, velhos e homens 
do povo ou anjos, numa visão atemporal. Ou melhor, num tempo mítico, que imprime ao 
trabalho uma validez perene. Carlos Scarinci

(Trechos do texto “Plínio Liui Bemhardt, Um Percurso de Arte”)Roberto Schmitt-Prym


