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vida no Museu antecede a mos
tra de Xico na Galeria Boni- 
no, na Guanabara.

O escultor Francisco Stockin- 
em que completaano

de atividades nêste setor
ger, no 
20 anos
da criação artística, vai inaugu- 

exposição dos seus tra-t rar uma 
balhos, sexta-feira próxima, na
quela que será a 
tante promoção dêste período i- 
nicial da temporada.

mais impor-

Reunindo uma boa quantida
de de trabalhos do excepcional 

o Museu de Arte doescultor,
Departamento de Cultura do Es
tado, estará realizando uma ex
posição das mais qualificadas, e 

certo atrairá um núme-que por
ro extraordinário de visitantes, 
curiosos, colecionadores, artistas 
e estudantes.

A direção do Museu resolveu 
reunir na sexta-feira à tarde pa- 

coquetel todos os seus 
A ' mostra de Xico

ra um 
convidados, 
será inaugurada às 18,30 hras.

No ano passado Stockinger ex
pôs duas vêzes em nossa cida
de, sendo a primeira na “Espa
ço” e a segunda na “Lak-Ar". 
Esta exposição que será promo-

/'
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0 QUE ESTÁ ACONTECENDO Valter
Galvani

SEMANA DE STOCKINGER

Esta semana caberá novamente ao Museu de Arte do De
partamento de Cultura dar a nota alta no terreno das artes 
plásticas. Sexta-feira, às 18,30 horas, (porque as pessoas pre
ferem ficar no centro após suas ocupações do dia a retornarem 
de casa especificamente para a inaguuração), terá lugar a aber
tura da exposição de esculturas de Francisco Stockinger.

Outro detalhe importante é que êsses trabalhos de “Xico” 
Stockinger se destinam à exposição na Bonino, que posterior
mente êle fará no Rio de Janeiro.

t
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ESCULTURAS DE STOCKINCER 

SEXTA-FEIRA
O Museu de Arte do RGS, a- 

tualmente com exposição do 
pintor espanhol Manoel Calvo, 
tem como tema de sua próxima 
mostra o trabalho do escultor 
Francisco Stockinger. A expo
sição é ft primeira nesta tem
porada que apresenta a obra de 
um artista residente no Rio 
Grande do Sul e vai também 
inaugurar uma. nova fase no 
trabalho do MARGS. Trata-se

de uma série de catálogos-mo- 
nografias editados pelo Museu 
e que, além de reproduções, a- 
presentarão dados e apreciação 
crítica sôbre a obra exposta. O 
primeiro trabalho da série, pa
ralelamente ao desenvolvimen
to da mostra, visará a obra de 
Stockinger que completa nêste 
ano vinte anos de trabalho 
artes plásticas.

nas

I
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| ARTES & ESPETÁCULOS

STOCKINGER DIA 4: MUSEU DE ARTE
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, na Divisão 
de Cultura da SEC, iniciou 
esta temporada de um for
ma bastante ativa Dia 25 
de- fevereiro foi inaugura
da a exposição do artista 
«spanhol Manoel Calvo e 
rara o dia 4 de Março, is

to é, sexta-feira próxima, 
íj MA (altos do Teatro São 
Pedro,), anuncia a mostra 
de Francisco Stockinger

A inauguração da mos- 
wa das esculturas de “Xi- 
r'» ‘ está marcada para às 
20,30 horas
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! G.POVO QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 1966

\
STOCKINGER SEXTA-FEIRA

l.m metal e madeira a escultura que reproduzimos é bem carac
terística da obra de Francisco Stockinger; áspera na superfície, 
de linhas longas, poucos volumes. O trabalho faz parte da expo
sição que o Museu de Arte do RGS inaugura sexta-feira, ' 

primeira mostra do ano que visa obra de artista local.
i e a

■
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F.TABDB
fTt' 2/3/66

Hildrio Honório
FOLHA EM 

TÓPICOS
^ Depois de amanhã, às 20,30 horas, no Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul, inauguração da exposição de Francisco Sto- 
ckinger (Xico).*

m

Amauri BRAGA

SEMANA FESTIVA

Stockinger terá inaugurada 
sua exposição de 
sexta-feira, às 20,30 horas, no 
Museu de Arte do Rio Grande
do Sul. 2/3/66 

F.TARDS

esculturas
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ESCULTURAS DE STOCKINGER 
AMANHÃ NO MUSEU DE ARTE

Amanhã, às 18.30 horas na 
galeria do Museu de Arte (al
tos do Teatro São Pedro), se
rá inaugurada a primeira ex
posição do ano que apresenta 
obra de artista local. Trata- 
se da mostra de esculturas de 
Francisco Stokinger que ofe
recerá ao público o resultado 
de seu trabalho mais recente, 
executados nos materiais que 
já lhe são conhecidos: o bron
ze e a madeira. Stokinger, 
que participou três vêzes na

Bienal de São Paulo, é um 
dos poucos artistas gaúchos de 
nome nacional: seus trabalhos 
integram mostras internacio
nais como a organizada pelo 
Itamarati, no "Salon Com- 
pairason de Paris” onde foi 
representado por cinco peças. 
A mostra de Stokinger perma
necerá aberta ao público dia
riamente das 14 às 1G e das 
20 às 22 diariamente, inclusi
ve aos domingos.f

galerias

CARRARO — (Av. Otávio 
Rocha, l.o andar. Hotel C 
!5o), ~ .Exposição do 
vo. (Horário comercial)

ar-
acer-

museu de arte —-tps uo teatro aao Pedro/A-1 
Amanhã, às 18,30, coquetel 
oe inauguração de mostra de 
escultura de Francisco Stoc- 

'Térças e domingos
ras)14 aS 18 6 das 20 às 22 h0*
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| ARTES & ESPETÁCULOS

STOC/ÍINGER NO MUSEU DE ARTE
Hoje, às 2030 livras, o Museu de Arte du Rio Grande do 
Sul (altos do Teatro São Pedro), abrirá a exposição das 
esculturas de Francisco Stockinger, a segunda desta tem
porada que recém se inicia. Mais uma vez o público 
gaúcho terá a oportunidade de admirar as obras deste 
grande escultor, uma das figuras mais expressivas de nos
so meio artístico. Serão expostas no MA peças trabalha
das em bronze e madeira e metal. Lá estarão as figuras 
esguias, doloridas de guerreiros que empunham lanças e 
escudos, nascidas da fusão do metal pelo fogo e tòda a 
capacidade criadora de “Xico”. A mostra permanecerá 
somente até o dia 16 do corrente pois, deverá ser encami

nhada. em seguida, à Galeria Bonino do Rio de Janeiro
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4 DE MARÇO DE 1966FÔLHA DA TARDE

ll

OM ILU
para fazer história. Na secreta
ria do Museu de Arte podem sea 
feitas as assinaturas anuais, bem 
como adquiridos os avulsos.

Reunindo opiniões de críticos 
importantes, dados sôbre o ar
tista, pequenos estudos sôbre sua 
obra, os folhetos do museu vêm

Colecioná-los será ucn dever e 
possuir a coleção completa 
precioso subsídio no próprio a- 
perfeiçoamento.

de assinaturas anuais dos catá
logos que sáo transformados a- 
gora em verá ad aras monogra
fias sôbre o artista.

— Mostra inclui um
24 esculturas
12 desenhos e
12 ilustrações GUERREIROS DE CARNE E METAL
para o livro do 
poeta Paulo Roberto
do Carmo

Paulo Roberto do Ca mio é um
jovem poeta que está surgindo, 
custodiado por duas sólidas ad
mirações. Primeiro, de Rui Car
los Qstermann, diretor do Ins
tituto Estadual do Livro, que o
lançará em livro. Segundo, de 
Francisco Stockãrtger, que fará
as ilustrações do volume de poe-

Eata será talvez a partemas.
exposição demais atrativa da

trabalhos de Stockinger, que ve
remos a partir de hoje. às 20 30
horas, no Museu de Arte do De
partamento de Cultura.

Há ■dois dias, um êrro de revi
são permitiu o aparecimento de

Paulouma opinião que talvez
Roberto do Carmo assinasse, mas
que deixou o nosso escultor bas
tante “envergonhado”, segundo
as suas próprias expressões. Su
cede que, onde deveria s-e ler
‘-'de quem — diz o nosso escultor
— sou grande admirador”, saiu
“de quem diz o aros xo escultor —
®3u grande admirador”... Ora,
StccMnger passou a afirmar o
protesto de admiração do poeta

S.por sí mesmo... Talvez, ccmo di
zíamos antes, Paulo Roberto do

es»a opinião.Carmo subscreva
Em todo o caso, a correção ne-

di7. José Geraldo Vieira, mas de homens “de um»“Não se trata de uma população restrita de robôs em congresso de “pop art”, 
idade do metal, com músculos e nervos tcnsionados, vestidos apenas com os fragmentos de tecidos laeerados, que testemunham em nós • 
passado de tôdas as gerações”, como dra Carlos Scarincl. São os velhos “guerreiros” de Francisco Stockinger. visão de hoje era diante

r.o Museu de Arte do Estado

cessaria está feita. como
Pois serão estas ilustrações

que, em número dle 12. aparecem
como curiosidade na exposição,
ao lado de 15 desenhos e mais 24
esculturas, sendo 14 de bronze, e
as restantes em madeira e me-

STOCKINGER NA OPINIÃO ALHEIAtal.
Stotíkinger, que éFrancisco

também o chargista Xico do nos
so jornal, vai expor a pantir de
hoje no Museu de Arte do De- as ostenta como condecorações à sua resistência à violência tempo

ral dos elementos.
Não há nada aí de decorativo. Tudo funciona coordenado pela 

idéia plástica da gTandeza vertical das massas, que impõem uma 
presença humana magestosa. Os volumes imensos, monumentais, er
guem-se severos, apesar da escarificação dolorosa, aceitando o tem
po verdadeiro, o tempo da luta, o tempo da guerra pela sobrevivên
cia, pela dignidade de ser homem”.

Carlos Scarlnd, diretor do Museu de Arte:parlamento de Cultura, altos do
O museu éTeatro São Pedro. “A escultura de Francisco Stockinger mergulha pois suas raí- 

passado origlnante da Cultura, para nos devolver uma ima- 
do homem ocidental. Sua modernidade está desde logo

dirigido pelo prof. Carlos Sca- zes num
rinci e a exposição de Xico vai gem perene

garantida porque é a partir desta tragédia absoluta que podemos 
compreender o sentido do presente e do futuro. Na encruzilhada ra
dical em que se encontra a humanidade de hoje perdem sua distin
ção as épocas, pois a presença a destruição total, da guerra de todos 
contra todos, rompe o tempo cronológico na sua artificialidade pa
ra dar lugar a um terriíicantc tempo humano que a civilização da 
técnica tanto se esforçou por ocultar. Voltamos a ser homens de

vestidos

daqui para o Rio de Janeiro, pa
ra a Galeria Boniuo.

CATÁLOGOS
M. A. do “Diário de Notícias”, 

de Lisboa:
“.. e finalmente, há Francisco 

Stockinger, o mais “souple”, o promanando do reino vegetal e
mais criador dos espíritos a.pre- mineral. Valoriza-lhes as super-'
sentados nesta exposição (Expo
sição de Arte Brasileira promovi
da pelo Itamarati). Para lá de 
seu simbolismo (“Liberdade” gri
to do homem que vence a sua 
crise de pensamento, “Guerreiro” 
e “Alvorada”, em que tôdas as 
formas e emoções parecem ger
minar num corpo de mulher) há 
que distinguir neste escultor a 
originalidade e o triunfo de uma 
idéia fundada na mais pura es
cola italiana”.

José Geraldo Vieira, da “Fôlha 
de São Paulo”:

O setor da escultura brasileira 
modificcu-se nos últimos tempos 
com a atuação de Francisco Stoc- 
kinger. Ao invés de permanecer 
naquela tendência retórica ou 
simbolista que predominava antes 
das bienais, êle se familiarizou 
com tôdas as possibilidades arte- 
sanais e estéticas para então im
por a sua maneira pessoal. Pri
meiro, quer na Galeria das Fo
lhas, quer na Galeria S. Luís e 
na Bienal, apresentou experiên
cias maciças no teor expressionis- 
ta da Germaine Richier: peque
nas estátuas antropomórficas 
nascidas de labaredas e ácidos, 
com efígies e atitudes de duendes.

Já agora porém, no fundo dum 
quintal que tem muito de oficina 
com foles e bigornas, Stockinger 
trabalha em ferros, madeiras e 
bronzes, buscando uma formula
ção mais característica. Resultam

peças maiores, lengilíneas, oblcn- 
gas, com hieráticas configurações 
humanas de guerreiros bárbaros

A qualidade gráfica e d.e con
teúdo encontrada no catálogo de

será aprimoradaMancei Oalvo
uma idade do metal, com músculos e nervos tensionados,

fragmentos de tecidos laeerados, que testemunham
no catálogo referente à obra de
Fraixiisoo Stackimger, porque é apenas com os 

em nós o passado de tôdas as gerações. ficies com aplicação de textura 
e fragmentos de máquina. Nãc 
se trata contudo duma popula
ção restrita de robôs em congres
so de “pop art”; o efeito é dumg 
torêutica vanguardista, criada poi 
um escultor que, ciente de tôdai 
as técnicas, está habilitado a a 
tingir o auge de sua vocação' 
mensagem mediante técnica pes 
soai de excelente desenvolvimen 
to”.

idéia da direção do Museu trans
formá-lo num dos seus pontos

Na carne metálica das figuras de Stockinger encontramos tôdas 
es!as sábias indicações. As texturas elaboradas ao fogo e ao áci
do na dura epiderme brôn/.ea corresponde à natureza do metal, que

tíe honra.
Desde a mostra de Calvo que

o Museu diecidiu lançar a série
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C.POVO- SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1966

STOCKINGER HOJE NO MARGS
Às 18,30 horas de hoje a galeria de arte do MAR GS (altos do Teatro São Pedro) estará inauguran
do uma exposição de trabalhos do escultor Francisco Stockinger. O artista, que há dez anos reside 
cm Pórto Alegre, completa em 1966 seus vinte anos de dedicação à escultura. Stockiger.n que foi ini
ciado em sua arte pelo famoso Bruno Giorgi, c o To traMího acima, uma escultura horizon

tal, muito caractcristicamente sua. I
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44 — FÔLHA DA TARDE 7 DE MARÇO DE 1966

MOSTRA F CATÁLOGO DE STOCKINGER DAQUI PARA A “BONINO”

“Eis-me aqui novamente renas
cendo ao rumor dos deuses In
ventados: Brônzeo

Já posso ter na alma um pres
ságio de Ferrabrá», e em meus 
remendos de ferro o amplexo de 
envolver os fantasmas que me 
assombram.

Coisa terrível é 
louco de ressureições ”.

Este é um trecho do excep
cional poema em prosa de Paulo 
Roberto do Carmo, dedicado a 
Francisco Stockinger. que é um 
dos elementos do magnífico ca
tálogo produzido pelo Museu de 
Arte do Departamento de Cul
tura do Estado do Rio Grande 
do Sul. dirigido por Carlos Sca- 
rinci. com planejamento gráfi
co de Cláudio Carriconde e im
presso na Casa Publicadora Con
córdia.

O trabalho foi escolhido para 
inaugurar nova fase do museu 
que. segundo diz Carlos Scarin- 
ci, à guisa de apresentação, pre
tende o Museu de Arte do Rio

Grande do Sul “iniciar um tra
balho de valorização do que de 
mais expre sivo há na arte do 
sul do pais, ao mesmo tempo 
que continua preocupado 
promover o maior e melhor in
tercâmbio possível 
tros Estados. Visando resulta
dos positivos neste terreno, evi
tando tôda parcialidade artís
tica. valorizando todas as ten
dência* atuantes em nosso meio. 
êsse órgão da Divisão de Cultu
ra se prepara para promover em 
abril uma mostra coletiva 
nossos artistas que, depois de 
selecionada pelo prof. Valter Za- 
nini, diretor do Museu de Ar
te Contemporânea de São Paulo, 
será levada em agosto ao Mu
seu bandeirante”.

O catálogo inicia, outrossim, a 
coleção a que já fizemos refe
rência nestas 
quando relatamos que se pre
tende lançar a cada exposição 
um folheto que poderá ser qua
se uma pequena monografia so
bre o artista.

Além do excelente poema em 
prosa de Paulo Roberto do Car
mo, da introdução de Carlos 
Scarinci e de algumas reprodu
ções de trabalhos do escultor, te
mos uma “apresentação”, escri
ta por Geraldo Ferraz, e um 
resumo de opiniões criticas que 
vai desde José Roberto Teixei
ra Leite até José Geraldo Viei
ra. passando por Fernando Co- 
rona. Carlos Scarinci, Augusto 
Rodrigues e M. A., do “Diário 
de Notícias” de Lisboa.

homem de 
garras aduncas a criar um des
tino bêbado de sonhos, a. encher 
o coração de pandemônios doi
dos.

em
um homem

com os ou-Ruídos. balbucias, pressenti
mentos, como sinfonia de receias, 
aguardam o primeiro estreme
cimento da madrugada — o ges
to que descortina a vida. a re
velação da natureza, o caminho 
para o reino brumoso do desti
no.

dosAssumo o mistério.
Sou a consciência do primeiro 

desabrochar das plantas.
Eis o nascimento do mundo, 

emergindo florestas viscosas e 
ventres sombrios: o povo em 
cena. pai-pedro. a roda da vida 
alentando corações famintos, 
meu túmulo de pedra me con
templando branco de orvalho. mesmas páginas,

■ItlMI*flü
Com altíssimos preços e alta qualidade, Stockinger inaugurou sua 
exposição, de que faz parte a peça da foto. A mostra do escultor 

gaúclio irá daqui para a galeria “Bonino”, Rio de Janeiro.
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TÉRCA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 1966

ARTES
STOCKINGER E SEUS GUERREIROS

Estamos, novamente, às voltas com Xico Stockinger e seus guer
reiros. Nestes tempos atuais, não mais de guerras clássicas ou de 
revoluções tradicionais e sim de guerras-revoluc.ionárias, totais e 
de guerrilheiros, êsse artista plástico austro-brasileiro prossegue em, 
sua trillha. Artista multiíorme que tem a vida como urna luta e 
que passou dos galos de rinha para seus homens guerreiros, de me
tal, fiedra e outros materiais eseulturados e forjados a fogo. Stockin
ger está, presentemente, no Museu de Arte da SEC, com outra mos
tra mista com a mobilização de 24 esculturas, doze desenhos e doze 
ilustrações para o livro do poeta Paulo Roberto do Carmo, com o 
temário de sua atualidade plástica obsessiva: os guerreiros, como o 
nosso Tbere Camargo com o mundo alucinatôrio de seus Carreteis.

Artista plástico consagrado não só no Brasil, mas até em Por
tugal, Stockinger não muda de temário, mas se aprimora na plas- 
magem técnica e estética de suas figuras e volumes humanos.

Considerável é o número, hoje, de artistas, estetas e críticos que 
vivem as concepções de Hobbes e Bentham, do homem logo do ho
mem, da guerra da todos contra todos e a visão do mundo cão, 
hoje como ao tempo de Goya e outros, perpassa e satuna bastante 
a cinegrafia, a dramaturgia, a música, o plasticismo e a literatura.

Estamos num mundo em transes sangrentos de regimens, sis
temas e ordens de partos dolorosos e de concepções abortivas e de

A sede de harmonia está, po-deformações geradas ou derivadas, 
rém, no fundo implicada como incoerclvel aspiração.

Xico Stockinger, o chargista, tem o humor austríaco e pessoal 
plasmados unitàriamente em função de sua experiencia. _S utn 
artista labutador. que luta e dá duro para ganhar o seu pao e se 
afirmar ao sol. que nasce para todos, mas ^ coas»?

fmir, como os personagens do MILAGRE EM mu.au, ü_ vjguern
t6ríArtfstaSlque é versátil tanto no desenho, ilustração, na aqua
rela como na escultura, que é o chão melhor cie sua arte. forte, 
áspera e de ótimo deformatismo expressiomsta. Stockinger amadu
receu no seu gênero de escultura em metal a bronze, ferro, pedra e 
Seira? conjugados num veemente e jáfoi
o homem primitivista e belicoso de hoje, a o 3á o
c nara onde estupidamente, está voltando por nao acreditar na ira 
ternidade, preterida pela camaradagem e 0O'í‘|,a'ÇeH)1.S.^° 0
fatídica do ódio desencadeado e da evangehzaçao ria uç -

GALERIAS

(Av. Otávio 
Rocha, l.o andar. Hotel Car- 
raro) — Exposição do acer
ve. ' (Horário comercial).

MUSEU DE ARTE — (Al
tos do Teatro São Pedro) — 
Mostra de esculturas de Fran
cisco Stockinger. (Térças a 
domingos, das 14 às 18 e das 
20 às 22 horas).

CARRARO
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L'ma das esculturas de Francisco Stockinger, cuja exposição encerra 
na próxima segunda-feira, no Museu de Arte do Rio Grande d > 
Sul. Desde ontem a mostra do escultor gaúcho está enriquecida 
com três grandes esculturas que participaram da última Bienal de 

São Paulo

TRÊS NOVAS ESCULTURAS 

NA EXPOSIÇÃO DE 

STOCKINGER
Somente na. tarde de ontem 

chegaram ao Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul as três o- 
bras do escultor Francisco 
Stockinger, que participaram da 
úitirça Bienal de São Paulo, e 
que integram a atual exposição 
promovida por aquêle órgão do 
Departamento de Cultura da 
Secretaria de Educação do Es
tado. São três esculturas de 
grande tamanho que dão um 
cunho todo nôvo à mostra, do 
artista rio-grandense. “Liberda
de”. “Homenagem à África” e 
“Arqueiro”, feitas em madeira 
e ferro, constituem vigorosas 
expressões da arte de Stockin
ger, que alcançam, dentro do 
sentido da sua temática, um 
passo conseqüente para novas 
concepções.

A peça “Arqueiro” foi doada 
pelo artista ao Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, que as
sim vê seu acêrvo acrescido de 
mais uma. obra importante e 
muito significativa da evolução 
do artista.

A mostra de esculturas de 
Francisco Stockinger continua
rá aberta ao público neste fim-

de-semana. no horário usual do 
MARGS, das 14 às 18 e das 20 
às 22 horas. Na próxima quar
ta-feira, como temos noticiado, 
será substituída pela exposição 
do desenhista polonês Tadeusz 
Kulisiewiez.


