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A SOMBRA DO maior Guerreiro de XICO 
STOCKINGER já está no 
Margs: na terça-feira, o 

escultor de 89 anos esteve nas 
Pinacotecas para conferir sua 
escultura de 3m35cm de altura, 
recentemente produzida - cuja 
sombra está projetada ao lado 
do artista na foto aí, clicada pelo 
Luiz Eduardo Achutti. A obra será 
oficialmente entregue ao Acervo do 
Museu na próxima terça-feira, às 
19h, pela Copesul Braskem, em 
cerimônia para convidados.

No mesmo dia, rola o lançamento 
do livro A Matéria Encantada - Xico 
Stockinger por Achutti, que revela 
todo o processo de criação da peça, 
e ainda traz textos de Ferreira 
Gullar e Armindo Trevisan. A 
idéia do projeto, aliás, é do próprio 
fotógrafo, que desde 2005 vem 
registrando o universo de Stockinge
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m dos momentos
de Xico Stockinger 
registrado por Luiz 
Eduardo Achutti.

fotógrafo Luiz Eduar- f| coluna reproduz o iní- 
do Achutti programou cio do poema "Alqui- 

a produção, publicação e mia do ferro", que o poeta 
doação de um guerreiro Ferreira Gullar fez espe- 
especialmente criado - o cialmente para o livro "A 
maior até aqui - por Xico matéria encantada: Xico 
Stockinger. Achutti fez inú- Stockinger por Achutti": 
meras fotos do escultor em 
situações diversas e, prin
cipalmente, enquanto tra
balhava em sua obra. A 
poesia inédita de Ferreira mucjar 0 mundo 
Gullar abre o livro e as be
las fotos mostram os mo
mentos de vida e criação 
de Xico. O resultado é 
magnífico e a participação qu melhor 
da Copesul Brasken, Ban- 
risul e Caixa RS possibilita- ã TOgO e ferro 
ram a publicação do livro 
de arte e a doação do guer
reiro ao Margs. O público refuíldi-lo 
poderá conferir a escultura 
e as imagens de Luiz 
Eduardo Achutti a partir de 
8 de outubro no Margs.

>4 fogo e ferro

(o corpo, a carne) 

em metal

fundi-lo

em ferro 

sem erro
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M a g a 18 n c / o SulZ
Porto Alegre, terça-feira, 7 de outubro de _2008 EXPOSIÇÃO / MODA

FOTOS LUIZ EDUARDO ACHUTTl/DIVULGAÇÁO

escultor, fotografando todo 
processo, desde a escolha da ma
téria-prima até os retoques finais. 
A determinação do estilo e di
mensões da obra ficaram a cargo 
do próprio Stockinger, que teve o 

artístico de seus ateliês 
documentado. “Fazer foto é lidar 
com o que existe, e a idéia era ho
menagear o Xico, que está aí com 
89 anos ainda encantando a ma
téria bruta”, comenta Achutti.
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GUERREIROS DE STOCKINGER
Escultor, desenhista e gravador, 

Francisco Stockinger nasceu em 
1919, na Áustria. No Brasil, mo- 

São Paulo e no Rio de Ja-XicoStockinger
pelas lentes 

de Achutti.

rou em
neiro, onde estudou com Bruno 
Giorgi. Em 1954, transferiu-se pa
ra Porto Alegre e começou a traba
lhar com xilogravura, destacan- 
do-se nacionalmente. Sua obra 
tem caráter figurativo e expressio- 
nista, de forte denúncia social. 
Seus Guerreiros surgiram 
1964, quando o artista 
experiências para conferir mais 
volume a suas esculturas em bron
ze, fundidas caseiramente por ele 
mesmo. Suas obras acabaram por 

com a tradição até então

em
ensaiava

contece hoje, às 19h, nas Pi
nacotecas do Margs, em ce
rimônia para convidados, a 
conclusão do projeto “A Ma

téria Encantada por Xico Sto
ckinger”, uma ação artístico-cul- 
tural centrada na produção, pu
blicação e doação de uma obra do 
renomado artista para o acervo 
público. A iniciativa do fotógrafo 
Luiz Eduardo Achutti contempla 
a realização e entrega da obra 
“Guerreiro” ao Acervo do Margs, 
além do lançamento do álbum “A 
Matéria Encantada - Xico Sto
ckinger por Achutti”.

Trata-se do maior guerreiro já 
esculpido por Xico, com 3,35 me
tros. Além do registro fotográfico, 
o álbum conta com poesia inédita 
de Ferreira Gullar e texto crítico 
assinado por Armindo Trevisan.

de 2006,

A <7

■ romper
vigente da escultura figurativa rea
lizada no Sul, baseada na modela
gem e no entalhe. Surpreendendo 
o próprio artista, seus Guerreiros 
foram muito bem aceitos no cená
rio local, em um movimento talvez 
motivado pela valorização do he
rói pampeano.

A obra “Guerreiro” e imagens 
de Achutti poderão ser conferidas 

| pelo público a partir de amanhã 
Pinacotecas do Margs (Praça 

da Alfândega, s/n0-), de terças a 
domingos, das lOh às 19h, até 12 
de outubro, com entrada franca. O 
álbum “A Matéria Encantada - Xi
co Stockinger por Achutti” estará 
à venda na Loja do Margs.
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O processo 

de um 

criador
A Matéria Encantada - Xico 

Stockinger por Achutti (Nova 
Prova, 140 páginas, preço não-di- 
vulgado) tem lançamento às 19h 
desta terça-feira, na Pinacoteca 
do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul Ado Malagoli (Praça da Al
fândega, s/n9). Com imagens de 
fotógrafo Luiz Eduardo Achutti 
e textos de Ferreira Gullar e Ar- 
mindo Trevisan, juntamente com 
o livro - um álbum de luxo em 
edição bilíngue português-inglês 
- está prevista a entrega da obra 
Guerreiro, do artista plástico 
enfocado, ao acervo do Margs. 
A escultura é o maior Guerreiro 
já esculpido por Stockinger, com 
3,35m de altura. A obra, em fer
ro e madeira e datada de 2006, 
poderá ser conferida no local, ao 
lado dos registros de Achutti, até 
12 de outubro, das lOh às 19h.

Depois de concluir o projeto 
Iberê por Achutti, o fotógrafo

Luiz Eduardo Achutti fotografou o trabalho de Stockinger

propôs algo semelhante, mas escultor, desenhista e gravador 
que ultrapassasse a feitura de nascido em Traun, na Áustria, 
um hvro comemorativo e culmi- já expôs em quase todas as 
nasse em uma ação cultural, o capitais do Brasil e em cidades 
que a doação da peça em questão do exterior, ao longo de mais g 
endossa. Sob o patrocínio de de seis décadas de carreira - a f 
Copesul Braskem, o Guerreiro pubhcação mostra quanto conti- § 
foi então confeccionado. Duran- nua ativo, aos 89 anos de idade. 8 
te todo o ano de 2006, Achutti O álbum A Matéria Encantada I 
visitou o escultor com regulari- - Xico Stockinger por Achutti 
dade, clicando desde o processo tem patrocínio de Banrisul e 
da escolha da matéria-prima CaixaRS e está à venda na Loja 
aos retoques finais. Stockinger, do Margs (l9 andar).
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Autógrafos para Achutti, Faraco e Ziraldo
A conclusão do projeto A Matéria Encantada por Xico são de autógrafos, às 19h, no Palco das Artes do Praia de

Stockinger - Uma Ação Artístico-Cultural, centrada na pro- Belas Shopping. Já Sérgio Faraco relança dois títulos pe-
dução, publicação e doação de uma obra do renomado ar- la L&PM: “Noite de Matar um Homem“, com ilustrações de
tista para um acervo público, será promovida, hoje, 19h, Edu Oliveira; e “Doce Paraíso”, com ilustrações de Gilmar
nas Pinacotecas do Margs. Será lançado o livro “A Matéria Fraga, às 19h, na Saraiva do Moinhos Shopping. Outro
Encantada - Xico Stockinger por Achutti", um registro foto- destaque literário do dia é a obra “O Combate às Doenças
gráfico de Luiz Eduardo Achutti, com poesia de Ferreira da Pobreza”, de Philip Stevens. O livro ganha sessão de
Gullar e texto de Armindo Trevisan. autógrafos hoje, às 19h, no Quisi Ristorante (Nilo Peça-

0 chargista Ziraldo participa hoje de bate-papo e ses- nha, 95), com distribuição gratuita.
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Arte
Às 19h de terça, no Margs, cerimônia 

de entrega da obra “Guerreiro" ao acervo 
da instituição, juntamente com o lança
mento do livro de Luiz Eduardo Achutti 
sobre o escultor: “A Matéria Encantada - 
Xico Stockinger por Achutti”.
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coTi!etBld^Z0n!aSe,,Í presÜgiou Luiz Guardo Achuttl no concorrido
Matór/a ÉncanSdã ír^qca,n ? ° fotografo no Margs o livro ",A
nrnZZÁ f * " í St°ckmger por Achutti”, com fotos de toda a
Zara oÇmu*LUH»°S fam?,sos ferreiros do escultor, que foi doado
das artes ono ÍIT ^ enfusíasmo do Pessoal da área da cultura e 

as artes, que lotava o Margs, quando a escultura foi descerrada
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XICO STOCKINGER no Margs, no lançamento do livro "A Matéria Encantada por Xico 
Stockinger", de Luiz Eduardo Achutti, com textos de Ferreira Gullar e Armindo Trevisan


