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Fernando Calderari é um pintor que não ofe

rece muitas suprêsas, em uma época, ou me

lhor, em um momento em que a pintura pa
rece ter se transformado em verdadeira cai

xa de surpresas. Quando Calderari despon

tou na vida das artes visuais da província, 

foi na condição de desenhista. O seu dese

nho tinha especial qualidade gráfica. Êsse 
grafismo de então foi cada vez mais se sim
plificando, ao mesmo tempo que apresentava 
maior poder de permanência. De tão simples 
que se tornou o seu desenho, o artista sentiu 
a premência de côr, que a princípio se apre
sentava como simples desmaio da tonalida
de do grafismo. Os desenhos em sépia de en
tão trouxeram um curioso adensamento de 
sua linguagem. E o adensamento levou-o ir
resistivelmente para a pintura. A pintura se- 
dimentou-se aos poucos no sentido igual ao 
processo que lhe conduzira o grafismo an
terior. Tudo neste pintor se desenvolve com 
uma constante naturalidade através do fator 
tempo. A linha dissolveu-se na côr e a côr 
impôs o seu domínio, concentrando-se a for
ma em obcessão pentagonal, da qual às ve
zes a sua natureza tenta se livrar, mas sem 
muito esforço. A forma, que se esboçava nos 
primeiros trabalhos, volta preguiçosamente à 
superfície, como referência ao ponto de par
tida. Na verdade sempre sentimos que o ar-

*

*



tista não tem muita pressa. Tanto que em 
quase todos os trabalhos novos ainda há um 

insistente interêsse relativo à textura. Pa

rece que a textura ainda é um problema para 
alguns e para Calderari, cada dia, uma nova 

revelação. O comentário que se faz obrigató

rio é o de que enfim encontramos um artista 
que não se importa muito com a moda do 

último figurino. Então temos de ver que a 

pintura de Fernando Calderari não tem só 

significado de conjunto, mas uma elabora
ção de resultado milimétrico, dosada pela 

contextura a que se sobrepõe exportâneo e 

conseqüente o elemento côr. Esta côr tal
vez seja um pouco difícil definir. Ela in

gressa como suporte de estabilidade propor

cional, ao que resta do grafismo anterior. 
A côr deslinda o contexto da estrutura, não 
da forma em particular, mas do quadro, uni
ficando os seus componentes.

Não é obra que suscita impacto febricitante 
c aleatório, mas que se infunde na sensi
bilidade do analista, com a profundidade das 
coisas duradouras. Essa pintura necessita do 
tempo para tomar conta do espaço. Daí a 
natureza da arte, que assim se faz sem vôos 
de descoberta, sem caixas de surpresas.

Eduardo Roclia Virmond



Fernando Calderar, nasceu na Lapa, em 1939.

Formou-se pela Escola de Belas Artes do 
Paraná.

Frequentou o curso de gravura em metal do 
Museu de Arte Moderna do Rio.\

Expôs individualmente na Gead na Guana
bara.

Recebeu os seguintes prêmios.

Melhor artista paranaense no II Salão de 
Curitiba.

Medalha de Prata em Desenho e Pintura no 
XVIII Salão Paranaense de Belas Artes.

Medalha de Ouro no Salão da Primavera 
em 62.

Melhor artista paranaense no Salão do Pa
raná de 62.

Primeiro lugar em Pintura e segundo em 
gravura no Salão de Pôrto Alegre de 63.

Prêmio especial no XX Salão Paranaense de 
Belas Artes.

Medalha de Ouro em pintura no XXI Salão 
Paranaense de Belas Artes.

Participou com pintura da VII Bienal de 
São Paulo.

Possue quadros nos seguintes Museus:
Museu de Arte do Paraná.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Museu de Arte Contemporânea da Universi
dade de São Paulo.

Museu de Arte Brasileira da Fundação Ar
mando Alvares Penteado.
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1 — guache 1100 x 120Pintura N" I

2 — guache II
90 x 100Pintura N" II

3 — guache III

4 — guache IV120 x 100Pintura N1' III

5 — guache V
Pintura N* IV 120 x 100

G — guache VI

125 x 50Pintura N* V 7 — guache VII

8 — guache VIII
Pintura N- VI 120 x 100

9 — guache IX
80 x 100Pintura N* VII 10 — guache X

11 — guache XI
Pintura N? VIII 80 x 100

12 — guache XII

Pintura Nv IX 100 x 80 13 — guache XIII

14 — guache XIV
100 x 80Pintura Nv X

15 — guache XV

120 x 120 16 — guache XVIPintura N’ XI

17 — guache XVII
90 x 100Pintura N" XII 18 — guache XVIII

19 — guache XIX
Pintura N? XIII 90 x 100

20 — guache XX

Pintura N* XIV 90 x 100 21 — guache XXI

22 — guache XXII
Pintura N* XV 100 x 80

23 — guache XXIII

24 — guache XXIV
(Todos os quadros são executados em óleo sôbre

25 — guache XXV

2G — guache XXVI
tela)



museu de arte do rio grande do sul 

diretor: professor carlos scarinci

departamento de ciência e cultura 

diretor: dr. paulo xavier

secretaria do estado dos negócios da educação e cultura 

do rio grande do sul

secretário: josé carlos kist




