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MANOEL CALVO, PINTOR 
JOVIAL DA ESPANHA
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O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, fundado por Ado Ma- 

lagoli, tem tido -vários diretores e todos êies têm sido dedicados e 
obstinados, mau grado tôdas as dificuldades dessa instituição, que 
conta quase um decênio de boas lides.

A abertura bem cfcdo de sua temporada de promoções se justi
fica pela vitalidade o antecipação outonal que • êste ano vem mar
cando tOda a América do Sul. . V-

O encontro Inaugural se fêz com os pregões de um pintor môço 
da Espanha, que sô ficará com sua mostra uma semana, devido à 
ocorrência da mostra de Xieo Stoctónger e a uma outra, tudo até 
1.” de abril.

■Pelas dificuldades financeiras, o Museu de Arte do Departa
mento de -Cultura da SBC pede a seus frequentadores que, daqui 

. por diante, adquiram os catálogos para ajudar ao provimento de 
meios às despesas, tendo nõs em vista como para o teatro e con- 
cêrtos os programas são adquiridos.

Com o- roteiro. de um catálogo bem elaborado, fomos contemplar 
«* analisar a mostra, com um panorama de três dezenas de obras, 
em sua maior parte de pintura e um punhado de gravuras.

Trata-se de ura pintor autodidata de 31 anos. Natural de Ovie- 
do, surgiu em 1958 nas Asturias, apresentou-se em ValEncia, Cõr- 
dova, Bnlbau e Madrí-e se projetou em Paris e na Bienal de 6> de 
São Marino e apõe na Itália. Em fins de 64, veio ao Brasil como 
bolsista do Itamaraty e, em 65, participou da coletiva da Galeria 
.Goeldi, do Rio de Janeiro e da Mostra “De Goya até amanha«na 
Madri. Suas obras são conhecidas desde então em Sao Paulo, mi- 

Gerais, Bania c, agora, no Rio Grande do Sul.
Manuel Calvo está engatado no movimento da arte meonío.- 

mista, no vanguardismo da técnica e linguagem rebelde ae nosso 
tempo, temaíizando problemas de nossa época. ~ .• • ■

Vem apadrinhado pela direção do Museu ae Arle Contempo.a- 
nea da Universidade de São Paulo, herdeiro e contmuaaor das lides 
do Museu de Arte Moderna da Paulicéia.

Não se trata de ura artista de rumos inéditos, se bem que mo
dernista com temas ilustrativos de robots críticos -e oe pacifismo, 
encontramos trabalhos grandes e médios, alguns, elaborados com ca
pricho, outros com aíoiteza jovial, alguns ponoeraven mas outio» 
afoitos. E* uma pintura de humor critico, num artista de país c-ujo 
plastieismo r.esse sentido remonta a Goya e de Pieasso a Dali se 
compras na ironia, critica e satirisa intrepidamente o mundo a 
vida’ e os homens com suas mazelas, cm contraste com a pintura 

• pura. harmônica e conformada pelas tradições.
Com temas que indagam sôbre Pessoa Animal oj* 

ris do Peise grande e dos pequenos, Antropofago Robot Vedete e 
pintura e gravurismo em que o dramatismo ibe.ico den 

■ máscaras do humorismo irreverente, ora ac ironia, ora de^ -protesta,
' -a Pneusgem -sntkaligráfica que se exprime na forma mtenciona.- 

ment* "livre e desgrenhada comum ao cinema, teatro música e }<" 
tras de nossos tempos libertário? úesarmomzados náo_ sft 
guerras e revoluções, mas nelas tremendas desuraamzações e demo- 

rÍM rlncf-ncídcadas. — A. O.
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" FÔLHA DA TARDE " - 17/2/66

MANOEL CALVO NO MUSEU DE ARTE
A primeira exposição de arte plástica nessa temporada deverá 

ser a que abre a atividade d<^ 66 do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, situados nos altos do Teatro São Pedro, e que constará da 
mostra dos trabalhos do pintor espanhol Manoel Calvo. A exposição 
de desenho, pintura e gravura está atualmente em São Paulo, nu
ma promoção do Museu de Arte Contemporânea da capital pau
lista, dirigido por Valter Zanini, e virá a nossa Capital dentro do 
regime de internamento que une, há bastante tempo o MACSP e o 
MARGS.*
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" EÔLliA DA TARDE " - 21/2/66

21 DE FEVEREIRO DE 196iFÔLHA DA TARDE32

TEMPORADA DE ARTES PLASTICAS 

INAUGURA SEXTA COM MANOEL CALVO
vite do nosso Ministério das Re
lações Exteriores. Aqui fêz ex
posições een São Paulo, no Rio 
e em Belo Horizonte. Tendo re
gressado para sua pátria aqui 
permaneceu sua obra que vai a- 
gora ser mostrada ao público do 
Rio Grande.

A mostra dos trabalhos de Ma
noel Calvo permanecerá em Pôr- 
to Alegre dur,-'fn

do a seguir viajar para Flor 
nópolis e Curitiba.

ra no Museu de Arte do Depar- temporada de artes plásticas de 
tamento de Cultura do Estado, 1966. A exposição reúne traba- 
altos do teatro São Pedro, a lhos de desenho e pintura e é

patrocinada pelo Itamarati e pe
lo Museu de Arte Contemporâ
nea de São Paulo, que em con
vênio com o Museu de Arte gaú
cho tem levado a efeito inúme
ras promoções.

Manuel Calvo é um jovem ar
tista que veio ao Brasil a con-

Com uma exposição de traba
lhos do pintor espanhol Manuel 
Calvo será inaugurada sexta-fei-

O Museu de Arte do Rio Grj 
de do Sul possui um vastíssi 
plano de realizações que preti 
de colocar logo em prática, ■ 
vendo suceder à exposição do 
panhol Manoéi Calvo, a mos 
dos trabalhos de Francisco St
lrmrvanIA A inf A OtffkVT _

J



" CORREIO DO POVO " - 22/2/1966

ARTES
MUSEU DE ARTE INAUGURA DIA 25 
EXPOSIÇÃO DE MANOEL CALVO

A partir de sexta-feira pró
xima, dia 25 de fevereiro, o 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul abrirá ao público a 
mostra do artista espanhol 
Manoel Calvo. Êste jovem ar
tista veio ao Brasil com uma 
bôlsa de estudos fornecida pe
le Ministério das Relações Ex
teriores do nosso pais, aqui 
permanecendo cêrca. de um 
ano, tendo feito exposições nos 
Museus de Arte Contemporâ
nea de São Paulo, no de Mi
nas Gerais e na Galeria do 
Instituto Brasil Estados Uni
dos. do' Rio de Janeiro. A ex
posição veio a Pôrto Alegre 
dentro do convênio entre o 
Museu da Divisão de Cultura 
e o Museu da Universidade de 
São Paulo para troca de expo
sições. Daqui, a mostra deve
rá seguir a Florianópolis e, 
posteriormente, a Curitiba.

A pintura de Manoel Calvo 
resume, em suas linhas gerais, 
uma das tendências da “no
va figuração”, denunciando 
uma forte caráter expressio- 
nista. Na temática, encontra
mos uma preocupação com as
pectos da solidão do homem 
contemporâneo, um protesto 
contra a violência e a guer
ra, além de uma afirmação in
dividualista, sarcástica e trá
gica a um tempo, contra os 
mitos da Sociedade de hoje.

A exposição de Manoel Cal
vo será de curta duração, pois 
logo, no próximo dia 4 de mar
ço, será substituída pela mos
tra do escultor Francisco

Stockinger. Além destas duas 
exposições o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul apre
sentará em março o desenhis
ta Tadeus: Kulisiéwsz, artista 
polonês premiado há alguns 
anos atrás com o Prêmio In
ternacional da Bienal de São 
Paulo.

O MARGS passará a fun
cionar no seu expediente nor
mal a partir do dia 25 de fe
vereiro: ce 3.c a domingo, das 
14 às 18 e das 20 à: 22 horas. 
Às 2.as-feiras o expediente é 
exclusivamente interno.

4
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" FOLHA DA TABDE - 23/2/66

]A temporada de artes plásticas 
s.Jrá inaugurada depois de a- 
numhã, com a promoção do Mu
seu de Arte do Departamento de 
Cultura do Estado, em colabora
ção com o MAC de São Paulo, 
exposição de obras do espanhol 
Manoel Calvo.

Trata-se de pintor e desensis- 
ta que veio a nosso país a convi
te do Itamaratí. Já retornou 
mas aqui permaneceu sua expo
sição que, por conta do Museu 
de Arte Contemporâneo, de São 
Paulo. Até agora a mostra já 
foi exibida na Guabara, na ca
pital paulista e em Minas Ge
rais. Depois de Pôrto Alegre, 
Manoel Calvo será visto em 
Curitiba e em Florianópolis.

Esta é a primeira de uma se
rie de 45 promoções que tem 
planejada o Museu de Arte do 
Estado.

Nêsse momento estão sendo ex
pedidos convites as principais 
personalidades do nosso mundo 
cultural, à crítica de arte, aos 
colecionadores e aos estudantes 
para comparecer à inauguração 
da mostra, que é a primeira pro
moção do Estado, no terreno da 
cultura no ano de 66.



" CORRE IO DO POVO ,f - 25/2/66

C.POVO- 25
CALVO: 

REPRESENTANTE DA JOVEM 

PINTURA ESPANHOLA
Walter Zanini

A contribuição da arte espanhola a êste século se faz sobre
tudo na esfera das grandes individualidades como Júlio Gonza- 
les, Juan Gris, Picasso e Miró.

Das gerações mais recentes eclodiram também outros valo
res que deram ato de presença a uma pintura de substrato es
panhol mas que necessitou de outras aculturações para desabro
char. As salas do país ibérico na IV Bienal de S. Paulo e na 
XXIX Bienal de Veneza e a exposição dos “13 pintores atuais” 
realizada no Museu de Artes Decorativas de Paris em 1959, de
monstraram a seu tempo a existência de uma pintura nacional 
com recursos para medir-se à arte de outras nações, confirmada 
depois em outras manifestações, como a circulante “Espanha 
livre": exposição de arte espanhola contemporânea que percor
re a Itália. Alguns dos componentes dos grupos “Daual set” de 
Barcelona e “El Paso” de Madrid são hoje bem conhecidos 
mundo. no

Entre os valores mais jovens, nascidos depois de 1930, Ma
noel Calvo, que recentemente passou de um construtivismo para 
uma figuração sensível ao drama do povo espanhol, seguindo 
uma rota isolada, à margem de qualquer participação oficial, 
assume uma posição estética e moral de plena atualidade. Seu 
conteúdo ideológico procura entretanto uma base de afirmação 
não somente ibérica mas universal para sua desenvolta e segura 
obra. As grandes preocupações que subsistiram a Goya, que rea
parecem em Picasso e mesmo em pintores inclinados a abstra
ção, reacendem-se nestes óleos, desenhos e gravuras, vigorosa- 

i mente plásticos que sabem articular o expressionismo histórico 
nacional, naquele veio não despojado de um extremo sentido de 
refinamento cultural, à lucidez de uma morfologia objetiva in
ternacional que explicita uma parte importante da visão mais 
presente.

N. R. — WALTER ZANINI, que assina as conside
rações que acima publicamos sôbre o jovem artista Manoel 
Calvo, é o Diretor do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo.

iíOBOT VEDETE”, quadro do pintor espanhol Manoel Calvo, de 
cuja obra o Museu de Arte inaugura hoje uma exposição

MUSEU DE ARTE ABRE HOJE 

TEMPORADA DE 66
O Museu de Arte go RGS 

inaugura hoje, às 18,30 horas, 
em sua galeria de arte (altos do 
Teatro São Pedro) uma exposi
ção de trabalhos do pintor es
panhol Manoel Calvo com a 
qual inicia também sua serie de 
esposições programadas para 
1966.

1960-61): da mostra “Estrutu
ras” organizada pela Galeria 
“Denise Rene” (Paris, 1961), 
repetida no “Stadtisches Mu
seus Leverkesen” (1961). Em 
1962 figurou na exposição “4 
pintores”, promovida pela Ga
leria “Denise Rene” e, em Ma
drid, na Galeria Prisma realiza 
uma exposição individual no 
ano de 1963. Figura depois em 
outra mostra da Galeria Deni
se Rene e é convidado para ex
por na IV Bienal Internacional 
de Arte da República de San 
Marino (1963) e na mostra de 
arte espanhola contemporânea 
que percorreu várias cidades 
italianas em 1964-65. Outras 
exposições: “Três artistas”, em 
Madrid, 1964; Viagem ao Bra
sil com uma bòlsa de estudos 
do Itamarati e participação na 
mostra organizada pela Galeria 
Goeldi em 1965 no Rio de Ja
neiro. Exposição coletiva “De 
Gova até amanhã” em Madrid, 
1965. Com o grupo cie gravado
res “Estampa popular” em 1963 
na Galeria “Epena”, Paris: na 
Galeria Quixote (Madrid) e no 
Museu de Arte Moderna na Ba
hia. Possui uma obra no Mu
seu de Arte Comtemporànea da 
Universidade de São Paulo e na 
Galeria do Instituto Brasil Es
tados Unidos (setembro) e no 
Museu de Arte Moderna de Be
lo Horizonte.

A VIDA DE CALVO

Eis os dados biográficos, que 
se falam mais direto do traba
lho do artista, dizem entretan
to, e objetivamente o que tem 
sido a sua carreira iniciada em 
1958, quando Mancei Calvo rea
lizou sua primeira exposição in
dividual. O pintor que nasceu 
em Oviedo (Asturias) e é auto
didata, figurou nas mostras co
letivas: “Pintura Contemporâ
nea” (Córdova, 1959), “Dezes
seis pintores atuais”. (Galeria 
Deear, Bilbao, 1960), “Arte 
normativa espanhola” (Ateneu 
de Valência. Í960). “Arte atua,, 
(Galeria Darro, Madrid. 1961). 
Na mesma sala “Darro” reali
zou uma individual nesse mes
mo ano, repetindo-se na “As
sociação Artística Biscainha”, 
em Bilbao, 1961. Participou da 
mostra “36 pintores espanhóis 
contemporâneos” na Maison de 
La Pensée Française, em 1961, 
Paris; da “Exposição Antológi
ca” da Associação Espanhola 
de Criticaos de Arte (Madrid
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Cl
DE FEVEREIRO DE 1966

MANOEL CALVO EXPÕE

*ÜW°° “ Museu de nhol Manoel Calvo quele a^ou„or^Í°' * rPOSÍção do 
como o ‘ Robot" da foto SoíÍLT. 811"3 dos sei,s trabalhos, 
diversidade das suas eriaeõès1 , todo preocupou pela extranha

«*■ drr;*s.í'a~- -«•
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MANOEL CALVO, PINTOR 
JOVIAL DA ESPANHA

O Museu de Arte do R.io Grande do Sul, fundado por Ado Ma- 
lagoli, tem tido vários diretores e todos éles têm sido dedicados 
obstinados, mau grado tôdas as dificuldades dessa instituição, que 
conta quase um decênio de boas lides.

A abertura bem cèdo de sua temporada de promoçoes se justi
fica pela vitalidade e antecipação outonal que €ste ano vem mar
eando tôda a América do Sul.

O encontro inaugural se fêz com os pregões de um pintor moço 
da Espanha, que só ficará com sua mostra uma semana, devido a 
ocorrência da mostra de Xico Síoclringer c a uma outra, tudo até 
1.® de abril.

Pelas dificuldades financeiras, o Museu de Arte do Departa
mento de Cultura da SEC pede a seus 'frequentadores que, daqui 
por diante, adquiram os catálogos para ajudar eo provimento de 
meios às despesas, tendo nós em vista como para o teatro e con- 
cêrtos os programas são adquiridos.

Com o roteiro de um catálogo bem elaborado, fomos contemplar 
* analisar a mostra, com um panorama de três dezenas de obras, 
ern sua maior parte de pintura e um punhado de gravuras.

Trata-js© de um pintor autodidata de 31 anos. Natural de Ovie- 
do. surgiu em 1058 nas Asturias, apresentou-se em Valêneia, Côr- 
dova, Balbau e Madri e se projetou em Paris e na Bienal dc 63 de 
São Marino e apôs na Itália. Em fins de 64. veio ao Brasil como 
bolsista do Itamaraty e. em 65, participou da coletiva da Galeria 
Goeldi, do Rio de Janeiro e da Mostra "De Goya até amanhã", em 
Madri. Suas obras são conhecidas desde então em São Paulo. Mi
nas Gerais, Bahia e. agora, no Rio Grande do Sul.

Manuel Calvo está engajado no movimento da arte inconfor- 
rnista, no vanguardismo da técni-ca e linguagem rebelde de nosso 
tempo, tematizando problemas de nossa época.

Vem apadrinhado pela direção rio Museu d» Arte Contcmpcna- 
nca da Universidade de São Paulo, herdeiro c continuado:- das lide® 
do Museu de Arte Moderna da Paulicéia.

e
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Não se trata de wn artista de rumos inéditos, se bem que mo
dernista com temas ilustrativos de robots críticos e de pacifismo, 
encontramos trabalhos grandes médios, alguns elaborados com ca
pricho, outros com afoiteza jovial, alguns ponderáveis, ntas outros 
afoitos. E’ uma pintura d*> humor crítico, num artista de país ■ ujo 
plasticismo nesse sentido remonta a Goya e de Picasso a Dali se 
compras na ironia, crítica e satirisa intrepidamente o mundo, a 
vida e os homens com suas ma/eW. em contraste com a pintura 
pura, harmônica e conformada pelas tradições.

Com temas que indagam sobre Pessoa. Animal ou Coisa?, Histó
ria do Peixe grande e dos pequenos. Antropófago. Robc.t Vedete, é 
pintura e gravurismo em que o dramatisraò ibérico deriva nelas 
máscaras do humorismo irreverente, ora de Ironia, ora de protesto, 
na linguagem anticaligráfica que se exprime na forma intencional
mente livre e desgrenhada comum ao cinema, teatro, música e le
tras de nossos tempos libertários desarmonizados não sft pelas 

e revoluções, mas pelas tremendas drsumani?a'-6e< c demo-

W

guerras
nizarõ^s desencadeadas. — A O.

GALERIAS

(Ay. OtávioCARRARO 
Rocha, l.o andar. Hotel Car- 
raro) — Exposição do acer
vo. (Horário comercial).

MUSEU DE ARTE — (Al- 
tos do Teatro sâo Pedro) — 
Mostra de pintura de Manoel 
Calvo. (Tèrçes e domingos 
das 14 à.s 18 e das 20 às 22 ho
ras) .
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