


A programação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE 
DO SUL, no ano de 1966, prevê um intercâmbio cada vez mais 
intenso com entidades congêneres em todo o país. É tempo 
de se tentar superar a falta de contato cultural ativo, tão pro
pícia às alienações do espírito nacional, que caracteriza a si
tuação isolada dos vários conjuntos estaduais brasileiros. Se, 
no ano passado, conseguiu-se trazer do Nordeste uma amostra, 
ainda que certamente superficial, da arte de Pernambuco, mui
to está por se fazer neste setor da nossa vida artística. Cumpre, 
portanto, destacar o papel importantíssimo, e tão esclarecido, 
representado pelo MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO no seu esforço pioneiro pela 
articulação de uma rêde de relações operante entre os museus 
do centro e do sul do país. Ao Professor Walter Zanini deve-se 
esta iniciativa inteligente, corajosa e perseverante que, apesar 
dos obstáculos de tôda ordem e, principalmente, da exiguidade 
dos recursos postos à disposição dêste tipo de atividade cultu
ral, tem já alcançado resultados cujo mérito começa a ser re
conhecido. Com efeito, hoje é seguro o intercâmbio de boas 
exposições entre São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Curiti
ba, Florianópolis e Porto Alegre. O MARGS pretende, na me
dida do possível, participar operosamente neste sistema, trazen-
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do mostras destes centros, levando a eles a nossa arte, e até 
ampliando os contatos para centros como a Guanabara, Sal
vador, Recife e Brasília, com os quais está trocando corres
pondência e estudando possibilidades de cooperação.

*A exposição de Manoel Calvo que ora é apresentada ao 
público rio-grandense é fruto do intercâmbio com o MAC. Ou
tras exposições de valor, como a IIa do Jovem Desenho Nacional, 
a de Jeff Golyscheff a de Helena Wong e a do Acervo de Obras 
Nacionais e Estrangeiras do Museu paulista serão apresentadas 
durante êste ano, dentro do mesmo sistema. Em troca o MARGS 
pretende organizar três exposições, uma de Artistas Contempo
râneos do Rio Grande do Sul, um documentário fotográfico da 
Escultura de São Miguel e uma Retrospectiva da Gravura Rio- 
grandense: de Weingartner a Nossos Dias, que possivelmente 
percorrerão outros estados. Não serão descuidadas também as 
cidades do nosso interior para onde, na medida do interesse 
demonstrado e na proporção dos recursos do MARGS serão 
enviadas mostras de caráter didático.
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A contribuição da arte espanhola a êste século se faz 
sobretudo na esfera das grandes individualidades como Júlio 
Gonzales, Juan Gris, Picasso e Miró.

Das gerações mais recentes eclodiram também outros 
valores que deram ato de presença a uma pintura de substrato 
espanhol mas que necessitou de outras aculturações para de
sabrochar. 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, demonstraram 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 percorre a Itália. Alguns dos componentes dos grupos 
“Daual set" de Barcelona e “El Paso" de Madrid são hoje bem 
conhecidos no mundo.
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Entre os valores mais jovens, nascidos depois de 1930, 
Manoel Calvo, que recentemente passou de um construtivismo 
para uma figuração sensível ao drama do povo espanhol, se
guindo uma rota isolada, à margem de qualquer participação 
oficial, assume uma posição estética e moral de plena atuali
dade. Seu conteúdo ideológico procura entretanto uma base 
de afirmação não somente ibérica mas universal para sua de
senvolta e segura obra. As grandes preocupações que subsis
tiram a Goya, que reaparecem em Picasso e mesmo em pin
tores inclinados a abstração, reacendem-se nestes óleos, dese
nhos e gravuras, vigorosamente plásticos que sabem articular 
o expressionismo histórico nacional, naquele veio não despoja
do de um extremo sentido de refinamento cultural, à lucidez 
de uma morfologia objetiva internacional que explicita uma 
parte importante da visão mais presente.
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RELAÇAO DOS TRABALHOS

1 — Homem e mulher n9 1
2 — De Goya n° 1
3 — Homem n9 3
4 — Homem n° 27
5 — Atleta n° 1
6 — Pessoa, animal ou coisa?
7 — A mulher de sua Excelência
8 — Sua Excelência
9 — Papai e mamãe 

10 — Robot Militar
Carta à águia

12 — Robot vedete
13 — História do peixe grande e dos pequenos
14 — Não à águia
15 — Papai e mamãe
16 — Homem e mulher n° 2
17 — Homem n° 1
18 — Não à violência n9 6
19 — Não à violência n- 9
20 — Robot das idéias
21 — Lido no jornal
22 — Mulheres
23 — Homem
24 — Mulher n9 1
25 — Homem n° 24
26 — Pessoa, animal ou coisa?
27 — Torso n9 1
28 — Não à violência n9 1
29 — Não à violência n9 14
30 — Antropófago n° 5
31 — Álbum de família
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DADOS BIOGRÁFICOS
Manuel Calvo nasceu em Oviedo (Asturias) em 1934. É au

todidata. Realizou sua primeira exposição individual na Galeria 
"Alfil" em 1958. Nesse mesmo ano apresentou-se no Clube Uni
versitário de Valência. Figurou depois em mostras coletivas:
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"Pintura contemporânea" (Córdova, 1959) ''Dezesseis pintores 
atuais" (Galeria "Decar", Bilbau, 1960). "Arte normativa espa
nhola" (Ateneu de Valência, 1960) "Arte atual" (Galeria "Dar-
ro", Madrid, 1961). 
dividual nesse mesmo ano, repetindo-a na "Associação Artística 
Biscainha" em Bilbau, 1961. Participou da mostra "36 pintores 
espanhóis contemporâneos" na Maison de la Pensée Française" 
(Paris, 1961), da Exposição Antológica" da Associação espa
nhola de críticos de Arte (Madrid, 1960-1), da mostra "Estrutu
ras" organizada pela Galeria “Denise Rene" (Paris, 1961), re
petida no "Stadtisches Museum Leverksen" (1961). Em 1962 fi
gurou na exposição "4 pintores" promovida pela Galeria "Deni
se Rene" (Paris, 1962). Em Madrid, na Galeria "Prisma",
liza nova mostra individual (1963). Figura depois em outra 
mostra da Galeria "Denise Rene" ("Esquisse d'un salon"). É
convidado para expor na IV Bienal Internacional de Arte da

Na mesma sala "Darro" realizou uma in-
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República de São Marino (1963) e na mostra de arte espanho
la contemporânea que percorreu várias cidades italianas em 
1964-5. Outras exposições (individual) "Três artistas", na Ga
leria "Edurne" (Madrid, 1964), Galeria "Kalos", em Zaragoza 
(1964). Vindo ao Brasil em setembro de 1964, com uma bolsa 
do Itamaraty, participa da coletiva organizada pela Galeria 
"Goeldi" (Rio de Janeiro) em 1965. Participou na exposição 
coletiva "De Goya até amanhã" na Galeria Edurne, Madrid, 
abril de 1965. Com o grupo de gravadores de "Estampa po
pular" em 1963 na Galeria "Epona" (Paris), na Galeria ”Qui- 
xote" (Madrid), e no Museu de Arte Moderna da Bahia. Pos
sui uma obra no Museu de Arte Contemporânea de Madrid. 
Em 1965 expôs também no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (maio), na Galeria do Instituto Bra
sil Estados Unidos (setembro) e no Museu de Arte Moderna 
de Belo Horizonte.
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