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STOCKINGER

(*07/08/1919)

Toras, ferro> bronze, gesso, cobre, zinco, telas, már

granito, pregos, velas de ignição, 

malheiras - malho,

more, engrenagens, cre-

solda, buril, torqueses - tudo sob domí
*

de um talento que se afirma gaúcho,nio mas so consegue

ser universal: cavalos, os touros em ataques selvagens, 

lanças e escudos das Cruzadas,guerreiros medievais, 

ras batizadas de "sobreviventes", 

nos enfoca a bomba atômica, 

Dominando todas as técnicas e os

f igu-

de uma série terrível que

o Vietnã, enfim, as guerras.

menores segredos de arte

sanato , Stockinger não procura sondar os prováveis compra- 

suas preferências estéticas:dores sobre as simplesmente 

a inteira proteção de um silêncio 

afinal, pode orgulhar-se, 

mais permitiu que alguém trincasse o cristal de sua intei-

plasma as suas obras sob

que preserva a própria arte;
Da

ra liberdade. Sempre foi assim, 

vender alguma coisa pra

Mesmo quando dependia 

Seu trabalho é de operário, 

- mas tudo o que delas sai deixa

de

comer.

suas maos de ferreiro en

trever tão-somente a gota de suor num mar de iinspiração.

Josué Guimarães
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CALENDÁRIO - FRANCISCO STOC- 
''Sobrevivente”, de2 - PROJETO

KINGER - Apresenta a escultura 
grande força expressiva e alto grau de denuncia con ra 
a violência ao ser humano, deste artista que sempre a 

sentido de compreender a tragédia do cotidia 
no, primando pela técnica de artesão e conteúdo. Ex
posta de 19 a 30/08, no Saguão Nobre do MAHUb.

butou no


