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Obras de Stockinger 

serão doadas
O ministro da Cultura, Celso Furtado, e possivel

mente o Presidente da República, José Sarney, es- 
tarao em Porto Alegre para o lançamento, em mar
ço, de um livro sobre as esculturas de Francisco 
btockinger. A presença do ministro no lançamento 
da obra, quanto também serão doadas seis escultu
ras de Stockinger a museus do País, foi acertada 
terça-feira quando o presidente da Companhia 
loschpe de Participações, Ivoncy Ioschpe, e a presi
dente do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, 
Evelym Berg, estiveram com o ministro Celso Fur
tado, em Brasília.

A edição da obra sobre as esculturas d- . 
ger será feita, conjuntamente, òiockm-
Ioschpe de participações, o ’ , ^tíla C°mpanhia 
Pró-Memória. Segund- ' Margs e a Funda<?ao 
nhia resolveu co-* Ivoncy loschpe, a compa- 
artistas ga*'- -“ünuar mostrando os trabalhos de 
bre ^ .-uchos, porque após a edição de livro so

noras, ocorre uma verdadeira redescoberta 
uestes trabalhos. Agora, a companhia loschpe re
solveu não só editar o material sobre as esculturas 
uõ artista gaúcho, mas também fazer a doação de 
algumas esculturas aos museus: Margs, de Arte de 
São Paulo, de Arte de Pampulha, Belo Horizonte, 
Museu de Arte de Brasília, de Arte Moderna e o Na
cional de Bela? Ar^e^^Rio de Janeiro.
(Sucursal de Brasília)
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Importante registro de arte
■ Está em preparativos o livro a respeito do trabalho de Mestre Xico Stoc- 

kinger figurando no selo de lançamento o grupo Iochpe, Pro-Memória e 
MARGS. Os textos de Armindo Trevisan, a respeito da obra do escultor, de 
Luiz Fernando Veríssimo e Marcello Grassmann têm como coordenadora 
editorial Evelyn Berg Ioschpe e na coordenação iconográfica Maria Helena 
Webster.
■ O Lançamento será em ocasião de importância para o setor de arte e cul

tura, coincidindo com a comemoração de um marco de existência do Museu 
Nacional de Belas Artes, com previsão para o início de abril.
■ Completando esta importante ocasião para a arte nacional, com evidên

cia para o atual movimento artístico no Sul, o grupo Iochpe fará doação de di
versas peças ao Museu de Artes do Rio Grande do Sul. ▲ m

(k&p<mçw
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^ O livro a respeito da obra do es
cultor Xico Stockinger serà impres
so por uma editora paulista e o lan
çamento, no Museu Nacional de Be
las Artes, deverá contar com a pre
sença do Presidente da República, 
José Ribamar Samey, e os princi
pais nomes do setor da cultura ofi
cial. O lançamento estará associado 
ás comemorações de importante 
marco da existência do Museu.

A
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Obra de Xico

Pelo terceiro ano consecutivo, a 
Companhia lochpe de participa
ções lança um livro sobre um ar
tista plástico gaúcho, com o obje
tivo de realizar uma documen
tação qualificada da produção ar
tística do Sul do pais. Depois de 
Vasco Prado e Iberô Camargo, a 
lochpe escolheu Xico Stockinger 
e as diversas fases de sua obra — 
charge, desenho, gravura e escul
tura. Simultaneamente ao lan
çamento do livro, a lochpe fará a 
doação de seis obras do artista a 
seis museus brasileiros: MAM- 
-RJ, MNBA-RJ, Masp-SP, 
Margs, Mang e Museu de Arte 
de Brasília. As obras avaliadas em 
CzS 1.500 milhões serão doadas 
no lançamento do livro, com a 
presença do minisro da Cultura 
Celso Furtado e o termo de doa
ção será assinado por Ivoncy los- 
chpe, presidente da empresa, 
numa cerimônia marcada para o 
dia 13 de abril próximo, no Mu
seu Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, com a presença 
de Joaquim Falcão, presidente da 
Fundação Pró-Memória.

Com uma tiragem de 3.500 e- 
xemplares e edição da Prêmio 
Editoria/Livraria Cultura, "Stoc
kinger" será distribuído gratui
tamente a fundações, bibliote- 
cas,escolas, museus e vendido 
em livrarias especializadas em ar
te, nas principais capitais brasilei
ras. Aproveitando a ocasião, 
inúmeras galerias do Brasil esta
rão inaugurando individuais do 
escultor durante o mês de abril.
Entre as que lideram o projeto es
tá a Bolsa de Arte, de Porto Ale
gre, que inaugura sua exposição 
dia 14 de abril.



Jomal: ÃíLQ. Uorg /j ° Cai).
D . a:_j?ií.0 3 ; ^_

: 3../ Pç>4eWo... .....
t L'vvo í..Xico.....

• ..1í s.

**********VISUÀIS ************** * *

de Participações lança seu 
livro sobre um artista plásti
co gaúcho, com o objetivo de 
reunir uma documentação 
qualificada da produção ar
tística do Sul do País. Depois 
de Vasco Prado e Iberê Ca
margo, a Companhia esco
lheu o escultor Francisco 
Stockinger e as diversas fa
ses de sua obra — charge, 
gravura e escultura — para 
integrar a coleção. Simulta
neamente ao lançamento do 
livro, a Iochpe fará a doação 
de seis obras de Stockinger a 
museus brasileiros — Museu 
de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes (Rio), Museu 
de Arte de São Paulo, Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, Museu de Arte de Minas Gerais e Museu de Arte de 
Brasília. Essas obras estão avaliadas em Cz$ 1,5 
milhões.

Com uma tiragem de três mil e quinhentos exempla
res e edição da Prêmio Editorial Livraria Cultura, 
Stockinger vai ser distribuído gratuitamente a funda
ções, bibliotecas, escolas e museus e vendido em livra
rias especializadas em arte das principais capitais 
brasileiras. A cerimônia de lançamento da edição, e da 
doação das obras do artista aos museus está marcada 
para o dia 13 de abril, no Museu Nacional de Belas Ar
tes, com sede no Rio. O ato será presidido pelo ministo 
da Cultura, Celso Furtado, e assinado por Ivoncy Ioch- 
pe, presidente da empresa. Também deverá estar pre
sente Joaquim Falcão, presidente da Fundação Pró- 
Memória. Hoje, em sua residência em Porto Alegre, 
Francisco Stockinger dará uma entrevista coletiva, 
durante um almoço, a jornalistas especializados no se
tor de artes plásticas. Esse almoço marca o pré- 
lançamento do livro e terá a presença de representan
tes do grupo Iochpe.

Iochpe está lançando livro 
sobre o escultor gaúcho
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O escultor com uma obra de sua fase atual
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Stockinger com Ivoncy loschpe

Xico inteiro em 

edição de luxo
O livro Stoklnger, sobre a vida e obra do artista Francis

co Stockinger, lançamento da Companhia Iochpe de Parti
cipações, foi apresentado ontem à imprensa, durante en
contro que reuniu críticos de arte do Rio e Sào Paulo e jor
nalistas do Rio Grande do Sul. Mas o lançamento oficial do 
livro somente ocorrerá no dia 13 de abril, quando também 
serfto doadas esculturas de Stockinger a seis museus brasi
leiros, e que será realizado no Museu Nacional de Belas Ar
tes, no Rio de Janeiro, com a presença do ministro da Cultu
ra. Celso Furtado, presidente da Fundação Pró-Memória, 
Joaquim Falcáo, e presidente do grupo Iochpe, Ivoncy 
Iochpe, assim como da diretora do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Evelyn Berg loschpe.

No encontro realizado ontem na casa de Xico (como é 
chamado o escultor por seus amigos) Evelyn explicava que 
a idéia — ao ser firmado o convênio entre a Companhia 
Iochpe, o Margs e a Fundaç&o Pró-Memória — era criar 
uma obra de arte, como já havia sido feito anteriormente 
com Vasco Prado e Iberê Camargo, e não apenas um livro 
de brinde de empresa. E o objetivo foi conseguido. No livro, 
além das fotos que documentam todo o trabalho de Xico, 
devidamente catalogadas, estão os textos sobre as diferen
tes fases de sua obra, depoimentos de seus amigos, assim 
como uma entrevista de Stockinger ao jornalista Marcos 
Faerman. O livro terá uma tiragem de 3.500 exemplares e 
será distribuído a bibliotecas, fundações, escolas e museus, 
além de ser comercializado nas livrarias de arte.

Na cerimônia de lançamento sobre a vida e obra de Stoc
kinger, no dia 13 de abril, também serão doadas, pela Com
panhia Iochpe de Participações, seis obras do escultor ao 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Museu Nacional 
de Belas Artes (RJ), Museu de Arte de S-ao Paulo, Museu de 
Arte de Minas Gerais, Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
e Museu de Arte de Brasília, avaliadas em Cz$ 1,5 milhão.

Com a simplicidade que lhe é característica. Stockinger. 
considerado um dos mais importantes escultores do pais, 
dizia ontem ao ver o livro pronto, que a publicação “não irá 
causar nenhuma alteraçôo, náo vou ficar melhor ou pior do 
que já sou como artista, mas é sempre bom ver que o traba
lho da gente é reconhecido.” y
?■ 3 -t? eaò».
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Homenagens em série a Xico
Numa iniciativa inédita no 

Sul do pais. a Companhia lo- 
chpe de Participações deu 
início, ontem, com um almo
ço na residência de Xico 
Stockinger, a uma série de ho
menagens que antecipam o 
lançamento do livro sobre a 
obra do escultor gaúcho que 
ocorre no proximo dia 13 de 
abril no Museu Nacional de 
Belas Artes, no Rio de Janei
ro. Ali estiveram presentes, 
além de Ivoncy Ioschpe e 
Evelyn Berg Ioschpe. os jor
nalistas 
(JB). Angélica Morais (Afi
nal). Alexandre Martins (O 
Globo), entre outros.

Hoje haverá um novo al
moço para um novo grupo de 
convidados no qual estão in
cluídos. entre outros. Olney 
Kruse (Jornal da Tarde). 
Carlos Von Schmidt (Artes). 
Telma Cristina Ferreira (Ga
leria). Len Berg (Guia das 
Artes) e Leonora Amarantes 
(Estado de São Paulo), tendo 
como anfitriões, além do es
cultor. o casal Daniel e Eve
lyn Berg Ioschpe. Os dois 
almoços tiveram por objetivo 
proporcionar aos jornalistas 
e críticos um contato mais 
informal com Xico, possibili
tando uma entrevista e tam
bém conhecer as seis escul
turas de sua autoria que a 
Ioschpe doará a museus bra
sileiros. avaliadas em Cz$ 
1.500 milhões.

Reinaldo Roels Xico Stockinger trabalhando em seu atelier
Marcello Grassman e escul
turas por Armindo Trevisan, 
Carlos Scarinci, Paulo Her- 
kenhoff e Evelyn Berg. Cons
tam ainda no livro-depoimen- 
tos de Iberè Camargo. Maria 
Leontina. Severo Gomes. 
Vasco Prado e Antônio 
Houaiss.

Terá uma tiragem de 3500 
exemplares que serão distri
buídos gratuitamente a fun
dações. escolas e museus. 
Todo o trabalho de coordena
ção e organização da obra foi 
feito por Evelyn Berg.

Parelamente ao lançamen
to do livro. Xico estará reali
zando individuais em seis ca
pitais brasileiras. A primeira 
será inaugurada no próximo 
dia 31. na Galeria Bonino 
(RJ) e a última, em Porto 
Alegre, dia 14 de abril, na 
Bolsa de Arte.

A ocasião também está 
servindo para uma apresen
tação prévia do livro, em fa
se de acabamento, trazido de 
São Paulo, especialmente pa
ra a ocasião. Este è o tercei
ro volume de uma série de 
memórias de artistas plásti
cos gaúchos iniciada em 1984 
com lançamento do livro so
bre a obra de Vasco Prado e, 
em seguida, com o de Iberè 
Camargo. O livro de Xico 
Stockinger è resultado de 
convênio entre a Companhia 
Ioschpe. o Margs e a Funda
ção Pró-Memória. Terá 144 
páginas, ilustradas por 149 
fotos e traz uma entrevista- 
depoimento do artista ao jor
nalista Marcos Faerman. e 
textos que abordam as dife
rentes fases de sua obra: 
charge por Luís Fernando 
Veríssimo; gravuras por
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▼ Valentim dos Santos Diniz recebe 
o presidente de Portugal, Mário 
Soares, para um almoço na terça, em 
sua casa no Jardim Europa.

^ ▼ Armando Ferrentini, da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
promove, a partir do dia 6, a 
primeira Semana Internacional da 
Criação Publicitária, no Maksoud 

^1 Plaza.
▼ Evelyn Iochpe passou ontem por 

»i São Paulo, preparando o lançamento
**1 do livro sobre Xico Stockinger.

• V Milton Andrade —que está no 
K lugar de Valú Oria como coordenador 

do MAM—, e Maria Luiza Librandi já 
. têm planos com o Ministério da 

.. Cultura. Andrade trabalhou com Max 
Feffer na Secretaria da Cultura, 

^ governo Pa ulo Egydio Martins.
^ ▼ Ayrton Senna e o piloto japonês 

Satoru Nakajima serão homenagea
dos por Ricardo Amaral e a R.J. 
Reynolds dia 8 no Hippopotamus, 
Rio.

/j T O Grand Palais apresenta a 
partir de sexta-feira, em Paris, a 

, exposição Arte Popular Brasileira.
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Não podería ser melhor a abertura do livro a 
respeito de Xico Stockinger do que a entrevista do 
jornalista Marcos Faerman. Igualmente de bom 
gosto as primeiras folhas com fotos da coleção de 
cactos, de que Xico gosta muito, e a que dedica a 
maior parte de seu tempo livre. A edição tem o selo 
do Margs, pró-Memória e Companhia Iochpe de 
Participações. Seis obras de Xico serão doadas pela 
Iochpe a seis museus brasileiros no decorrer das di
versas ocasiões de lançamento da obra.

® Quem está desembarcando hoje no Sul é o di
plomata norte-americano Thomas Lloyd, que vem 
com a esposa e vai ocupar o cargo de vice cônsul dos 
Estados Unidos. Por sua vez, o vice-cônsul e a sra. 
Erviti deixam o cargo e terão despedida oferecida 
pelo cônsul e a sra. Lannon dia 10.

® A programação social do Jockey Club reto
ma o ritmo com a nova diretoria liderada por Eda e 
Paulo Sampaio de Oliveira. Está marcado para o 
próximo sábado o primeiro jantar dançante coorde
nado pelo vice-presidente social e a sra. Deoclides 
Palmeiro Gudolle.

® Moacyr Scliar foi muito cumprimentado na 
comemoração dos 50 anos, que levaram ao Convés 
presenças como Maurício Rosenblatt, Carlos Scliar, 
que veio especialmente do Rio para a ocasião, Ger
mano Bonow, Sérgio Bechelli, Enéas Souza, Laury 
Maciel, Sérgio Franco, Evelyn Berg Ioschpe, Clara 
e Irineu Pechansky, Paulo Gastai e muita gente 

V mais.________________________________________
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0 QUE HÁ PARA VER
arte Reynaldo Roels Jr.

Stockinger ao vivo e em livro
Um dos mais conhecidos escul

tores brasileiros, Xico Stockin
ger, está sendo homenageado 
com uma série de exposições pelo 
Brasil, o lançamento de um livro 
sobre sua obra e a doação de tra
balhos seus a diversos museus 
brasileiros. A primeira exposi
ção, já inaugurada, é na Bonino 
(Rio), onde estão sendo mostra
dos bronzes recentes, de peque
nas dimensões. As outras mostras 
ocorrerão em São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasília, Curitiba e 
Porto Alegre. Stockinger, atual
mente cor.i 67 anos, nasceu na 
Áustria e veio para o Brasil com 
dois anos de idade. Antes de se 
aventurar pelas artes plásticas, 
tentou ser piloto, mas a II Guerra 
fez com que o governo brasileiro 
impedisse qualquer estrangeiro 
de seguir a carreira (Stockinger 
não conseguiría se naturalizar an
tes da década de 50). Tentou en
tão a meteorologia, e fez parte da 
primeira turma formada nesta

disciplina no país. Acabou final
mente entrando para o ateliê de 
Bruno Giorgi e se tornou um de 
seus discípulos mais conhecidos.

A iniciativa de editar um livro 
sobre sua obra partiu do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul e 
contou com a colaboração da Pró 
Memória e da Companhia Iochpe 
de Participações, que já cola
borou com dois outros empreen
dimentos no gênero: os volumes 
dedicados às obras de Vasco Pra
do e Iberê Camargo. Stockinger, 
há muitos anos residente em 
Porto Alegre, tornou-se uma fi
gura tradicional no cenário artís
tico gaúcho, motivo pelo qual o 
MARGS e a Companhia Iochpe 
de Participações incluíram o seu 
nome na série. No livro, além do 
seu trabalho como escultor, são 
também mostradas as suas ativi
dades de chargista (que ele exer
ceu no Rio e em Porto Alegre) e 
de gravador.
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Um guerreiro na 

nossa escultura VARIEDADESNo Caderno 3 CORREIO DO POVO
ZÉCIO PRESSER

ano de 1987 será, 
para o escultor 
gaúcho Xico 
Stockinger, um 
dos mais marcan
tes de sua carrei

ra. Antes de completar 68 
anos, em agosto próximo, ele 
está sendo homenageado com 
o lançamento de um livro e 
exposições em diversas capi
tais. 0 ponto culminante está 
programado para a próxima 
semana, iniciando amanhã, 
no Rio de Janeiro, quando a 
Companhia Iochpe de Parti
cipações lança “Stockinger”, 
um livro de 144 páginas, ilus
trado com 150 fotos, no Mu
seu Nacional de Belas Artes, 
ao mesmo tempo em que faz 
doações de esculturas em 
mármore para seis museus 
nacionais. Terça-feira, a Bol
sa de Arte de Porto Alegre 
inaugura individual do escul
tor, fechando o ciclo iniciado 
no Rio de Janeiro e que teve 
continuidade em São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte e 
Curitiba. Quarta-feira, a 
Cambona Centro de Arte es
tará lançando o livro em Por
to Alegre, ao mesmo tempo 
em que promove uma mostra 
de peças reproduzidas, gra
vuras, charges e fotografias. 
Encerrando o ciclo, no final 
de abril, o Margs mostra, no 
“Espaço Colecionadores”, a 
coleção particular do escul-

0 Brasil exalta 

Xico, o escultor. 

40 anos de embate
£

formidável, teve oportunida
de de conhecê-lo pessoalmen
te. Aproveitando a ocasião, 
brinca: “Modéstia à parte, eu 
também fui feito na Inglater
ra". Xico acha que, para o 
artista ser autodidata, tem 
de morar isolado numa ilha 
sem contato de espécie al
gum. Para ele, quem influen
cia a arte brasileira é o artis
ta premiado na Bienal. Os 
críticos do Centro do país o 
consideram, assim como 
Krajberg, um escultor que 
optou por um caminho pró
prio, sendo difícil as compa
rações. ÍOC

UM'iTudo isso fez com que a Io- 
chpe optasse pelo seu nome 
para realizar o terceiro vo- 1 
lume de uma série iniciada 
com Vasco Prado e depois 
continuada com Iberê Ca
margo. Este terceiro volume 
é o mais luxuoso e bem aca
bado e traz textos de Luis 
Fernando Veríssimo, Marce
lo Grassmann, Armindo Tre- 
visan, Paulo Herkenhorff, 
Carlos Scarinci, Evelyn Berg 
e Angélica Moraes. Ainda e- 
xistem depoimentos de Maria 
Leontina, Iberê Camargo e 
uma entrevista com o próprio 
Xico. A tiragem é de 3.500 e- 
xemplares, que serão distri
buídos gratuitamente a fun
dações, bibliotecas, escolas e 
museus. O preço de venda 
será de Cz$ 1.380,00. Amanhã, 
no Rio de Janeiro, juntamen
te com o lançamento do livro, 
serão apresentadas todas as ' 
esculturas em mármore que 
serão doadas pelo Iochpe aos • 
museus de Arte Modern- 
a(RJ), Museu de Arte de São 
Paulo, Museu de Arte de Mi
nas Gerais, Museu de Arte de 
Brasília, Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro e 
Museu de Arte do Rio Grande
do Sul.

O

tor.
Assim Xico comemora 40 

anos de atividades artísticas, 
divididos entre a escultura, a 
gravura e o desenho. Para 
conseguir essa notoriedade 
antes de completar 70 anos, 
ele trabalhou muito. Natural 
de Traun, na Áustria, veio 
para o Brasil com dois anos, 
para a fronteira do Mato 
Grosso. Aos 17 anos, a famí
lia transferiu-se para o Rio 
de Janeiro, onde Xico iniciou 
o curso de piloto aéreo. Dez 
anos mais tarde, impedido de 
voar, optou pela escultura e 
iniciou a atividade que mar
cou o percurso definitivo de 
sua vida. Nesta época foi 
aluno de Bruno Giorgi e tam
bém fez as ilustrações em

trajetória de 
Xico como 
escultor pode 
ser dividida em 
duas etapas: a 
primeira, 

seguindo uma linha 
expressionista, 
caracteriza-se por uma 
recriação de imagens e 
símbolos históricos e 
regionais, através do uso 
de “métodos 
metalúrgicos”, como a 
soldagem; na segunda, a 
partir dos anos 70, ele 
opta pelo abstracionismo, 
utilizando o mármore e

A
A série de cinco individuais

nnaririnhr\c Ho TTloch ílnpHnn nrnfframaHac nol í\ Dricil
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ano de 1987 será, 
para o escultor 
gaúcho Xico 
Stockinger, um 
dos mais marcan
tes de sua carrei

ra. Antes de completar 68 
anos, em agosto próximo, ele 
está sendo homenageado com 
o lançamento de um livro e 
exposições em diversas capi
tais. O ponto culminante está 
programado para a próxima 
semana, iniciando amanhã, 
no Rio de Janeiro, quando a 
Companhia Iochpe de Parti
cipações lança “Stockinger”. 
um livro de 144 páginas, ilus
trado com 150 fotos, no Mu
seu Nacional de Belas Artes, 
ao mesmo tempo em que faz 
doações de esculturas em 
mármore para seis museus 
nacionais. Terça-feira, a Bol
sa de Arte de Porto Alegre 
inaugura individual do escul
tor, fechando o ciclo iniciado 
no Rio de Janeiro e que teve 
continuidade em São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte e 
Curitiba. Quarta-feira, a 
Cambona Centro de Arte es
tará lançando o livro em Por
to Alegre, ao mesmo tempo 
em que promove uma mostra 
de peças reproduzidas, gra
vuras, charges e fotografias. 
Encerrando o ciclo, no final 
de abril, o Margs mostra, no 
“Espaço Colecionadores”, a 
coleção particular do escul-

0 Brasil exalta
Xico, o escultor.

formidável, teve oportunida-40 anos de embate sde de conhecê-lo pessoalmen- . 
te. Aproveitando a ocasião,; 
brinca: “Modéstia à parte, eu 
também fui feito na Inglater
ra”. Xico acha que, para o '
artista ser autodidata, tem
de morar isolado numa ilha
sem contato de espécie al
gum. Para ele, quem influen
cia a arte brasileira é o artis
ta premiado na Bienal. Os
críticos do Centro do país o 
consideram, assim como
Krajberg, um escultor que
optou por um caminho pró
prio, sendo difícil as compa
rações.

Tudo isso fez com que a Io- 
chpe optasse pelo seu nome
para realizar o terceiro vo- 1
lume de uma série iniciada
com Vasco Prado e depois
continuada com Iberê Ca
margo. Este terceiro volume
è o mais luxuoso e bem aca
bado e traz textos de Luis
Fernando Veríssimo, Marce
lo Grassmann, Armindo Tre-
visan, Paulo Herkenhorff,
Carlos Scarinci, Evelyn Berg
e Angélica Moraes. Ainda e-
xistem depoimentos de Maria
Leontina, Iberê Camargo e
uma entrevista com o próprio
Xico. A tiragem é de 3.500 e-Assim Xico comemora 40 

anos de atividades artísticas, 
divididos entre a escultura, a 
gravura e o desenho. Para 
conseguir essa notoriedade 
antes de completar 70 anos, 
ele trabalhou muito. Natural 
de Traun, na Áustria, veio 
para o Brasil com dois anos, 
para a fronteira do Mato 
Grosso. Aos 17 anos, a famí
lia transferiu-se para o Rio 
de Janeiro, onde Xico iniciou 
o curso de piloto aéreo. Dez 
anos mais tarde, impedido de 
voar, optou pela escultura e 
iniciou a atividade que mar
cou o percurso definitivo de 
sua vida. Nesta época foi 
aluno de Bruno Giorgi e tam
bém fez as ilustrações em 
quadrinhos de Flash Gordon 
e Príncipe Valente. Na déca
da de 50 chegou a Porto Ale
gre e arrumou emprego na 
loja de acessórios de auto
móveis do pai, Walmir Aya- 
la. Foi quando começou a fa
zer xilogravuras, tendo como 
modelo o que aprendería em 
São Paulo, vendo Oswaldo 
Goeldi e Marcelo Grasssman 
trabalharem. Paralelamente, 
atuou como ilustrador do jor
nal “A Hora” e, mais tarde, 
da “Folha da Tarde” e “Fo
lha da Manhã”. Lembrando 
aquela época, diz: “Fazia tu
do por vocação. Hoje a ma
ioria faz para ganhar dinhei
ro”.

xemplares, que serão distri
buídos gratuitamente a fun-trajetória de 

Xico como 
escultor pode 
ser dividida em 
duas etapas: a 
primeira, 

seguindo uma linha 
expressionista, 
caracteriza-se por uma 
recriação de imagens e 
símbolos históricos e 
regionais, através do uso 
de “métodos 
metalúrgicos”, como a 
soldagem; na segunda, a 
partir dos anos 70, ele 
opta pelo abstracionismo, 
utilizando o mármore e 
outros materiais 
geológicos com os quais 
produz peças líricas e 
geométricas. Hoje Xico 
trabalha simultaneamente 
o bronze e o mármore, 
conservando-se fiel aos 
seus temas e com um 
vigor invejável para 
quem se aproxima dos 70 
anos.

A dações, bibliotecas, escolas e
museus. O preço de venda
será de Cz$ 1.380,00. Amanhã, 
no Rio de Janeiro, juntamen
te com o lançamento do livro.
serão apresentadas todas as
esculturas em mármore que
serão doadas pelo Iochpe aos ’
museus de Arte Modern-
a(RJ), Museu de Arte de São
Paulo, Museu de Arte de Mi
nas Gerais, Museu de Arte de
Brasília, Museu de Arte Mo
derna do Rio de Janeiro e
Museu de Arte do Rio Grande
do Sul.

A série de cinco individuais
programadas pelo Brasil
reunindo 40 esculturas em
bronze, onde Xico revisa al
guns de seus temas preferi
dos, tem como ponto culmi
nante a Bolsa de Arte de Por
to Alegre. Ali, a partir das
2lh. de terça-feira até 9 de
maio, o público poderá co
nhecer seus guerreiros, tou
ros, figuras motológicas e
mulheres, através de uma
produção inédita do escultor.
A mostra é acompanhada por .eP 
um catálogo de 32 paginas © "
25 reproduções, com fotos de 
Romulo Fialdini e textos de
Jayme Mauricio(SP), Jacob
Klintowitz(SP) e Armindo 
Trevisan(RS). O tamanho 
dessas esculturas varia entre 
36 e 60 cm e os preços ocilam 
de 42 a 90 mil cruzados.O GUERREIRONaturalizado brasileiro em 

1956 pelo presidente Kubits- 
chek, Xico prosseguia sua 
traietória no Deríodo aue de- As homenagens progra-



Ele nnna uma exposiçau 
marcada em São Paulo, com 
Marcelo Grassmann. Apare
ceu em sua casa, na rua Pe
lotas, um homem que lhe 
comprou dez esculturas e pa
gou com dinheiro. “Nunca 
tinha visto tanto dinheiro jun
to e saí para comemorar com 
a mulher e as crianças. Só 
muito tempo depois descobri 
que o nome dele era Severo 
Gomes.” A partir desta épo
ca as coisas começaram a 
melhorar. Atualmente, junto 
com a mulher, leda, mora 
numa confortável casa no 
bairro Cristal, cercado por 
uma coleção de cáctus, con
siderada como a quinta ma
ior da América Latina. E 
uma espécie de repouso do 
guerreiro, assim como o jogo 
de sinuca, o pingur-pongue e 
o bate, papo com os amigos. 
O guerreiro, em ferro e ma
deira, durante vários anos, 
foi a marca registrada do es
cultor. Agora, paralelo ao 
bronze, Xico vem se dedi
cando ao mármore, num ate- 
lier que montou na Vila No
va, onde desenvolve, além da 
fundição, suas peças em 
mármore que traz de vários 
estados e também do exteri
or.

pelo lançamento do livro, 
quarta-feira, às 20h30m, na 
Cambona, com uma pequena 
mostra de peças reproduzi
das no volume, além de gra
vuras, charges, cáctus, tacos 
de sinuca e fotos de várias 
épocas do artista. No final do 
mês, o Margs estará mos- . 
trando parte da coleção par
ticular deste artista, junta- • 
mente com a escultura que a 
Iochpe doou ao Museu. Todos 
estes eventos transformam 
Xlco num artista impar no 
Rio Grande do Sul, princi
palmente por ter optado por 
viver na província, “para 
nâo ser massacrado”. Acom
panhando todas essa homena
gens, Xico continua sendo um 
exemplo de integrida
de.Recentemente, alunos de 
um curso de escultura que mi
nistrou no Margs, vieram lhe 
pedir um texto de apresen
tação para a primeira expo
sição: “Ora, eu levei 15 anos 
para fazer minha primeira 
exposição. Hoje tem picare- . 
tagem demais. O cara come
ça a fazer escultura já com o 
objetivo de ficar famoso e 
ganhar dinheiro”. TG

Segundo Xico, as mulheres 
estão tomando conta da es
cultura no Rio Grande do Sul 
e, apesar disso, existe um 
bom relacionamento entre os 
que se dedicam a esta técni
ca, pois um respeita o gosto 
do outro, ao contrário do que 
ocorre em outros pontos do 
país. Para quem está come
çando, ele dá um conselho:
“E preciso não esquecer que 
o prazer está no fazer o de 
que se gosta; portanto, a úni
ca maneira de se encontrar é ■ 
trabalhando”.

Homem de hábitos simples. 
Xico acha que não existe 
nenhum artista brasileiro de 
expressão internacional. Pa
ra ele. o maior escultor do 
Brasil è Krajberg e confessa 
sua preferência por pintores 
como Maria Leontina, Siron 
Franco e Ivald Granato. “Os 
artistas brasileiros, nos últi
mos tempos, são mais caros 
que os estrangeiros”, declara 
Xico. Ele considera o escul
tor Henry Moore um sujeito

, %

O bronze de hoje e a ilustração de ontem: 'Tudo por vocaçao . Em casa, o repouso do guerreiro
lllf H■SC*"
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"Stockin
a vida 

de um 

grande
artista

O lançamento do livro de arte 
STOCKINGER, do escultor Francisco 
Stockinger, será hoje no Museu Nacional de 
Belas-Artes, no Rio de Janeiro, quando 
também serão doadas seis esculturas suas para 
museus do País. A cerimônia será presidida 
pelo ministro da Cultura, Celso Furtado, e terá 
presença do presidente da Fundação Nacional 
Pró-Memória, Joaquim Falcão. O livro 
Stockinger, o terceiro da série de memórias de 
artistas plásticos gaúchos, é uma 
documentação completa da vida e obra de Xico 
Stockinger, um dos principais escultores do 
País. Esculpidas em mármore, pesando em 
média de 120 a 180 quilos, as seis esculturas de 
Stockinger serão doadas para o Museu de Arte 
Moderna e para o Museu Nacional de Belas 
Artes, os dois do Rio de Janeiro, Museu de Arte 
de São Paulo, Museu de Arte de Minas Gerais, 
Museu de Arte de Brasília e Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. O livro Stockinger e a 
doação das esculturas para os museus 
brasileiros é resultado do convênio firmado 
entre a Companhia Iochpe de Participações, 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul e 
Fundação Pró-Memória.

Em Porto Alegre, Stockinger será lançado na 
quarta-feira, na Cambona Centro de Arte (Dona 
Laura, 204), quando Xico Stockinger estará 
autografando o livro e recebendo seus amigos.

I o
Evelyn destaca que a iniciativa das empresas priva

das em relação a empreendimentos como a edição de
livros de arte, deveria ocorrer com mais freqüência.
“Pois multas empresas têm gasto verbas elevadas
com a edição de livros para brindes, mas ainda não se
deram conta de que com a mesma quantia podem pa
trocinar livros de arte e apoiar a preservação da me
mória artística do Estado”. A Lei Samey, conforme
Evelyn, poderá trazer benefícios a área artística, seja
ela qual for, “pois os empresários veráo que arte é um
investimento Interessante sob todos os aspectos, prin
cipalmente deveráo se conscientizar da ImportânciaObra será
cultural da aplicação da lei”.lançada hoje,

no Rio

O talento em várias fases
“O reconhecimento é sempre bom”. Assim, Xico 

Stockinger, 68 anos, um dos principais escultores do 
País e cuja arte já foi reconhecida intemacionalmente, 
se referiu ao lançamento de Stockinger. que focaliza 
nào somente sua obra, única e inconfundível, mas tam
bém sua vida, rica de acontecimentos. E que ele relata 
no livro, coia-rcoisa rara de acontecer, pois Xico nunca 
havia concedido uma entrevista em toda a sua vida. 
Apesar da sua deficiência auditiva, Xico é uma pessoa 
extremamente comunicativa dentro e fora de sua arte. 
E sua personalidade marcante foi captada pelo jorna
lista Marcos Faerman. O resultado foi uma entrevista 
densa e humana, onde Xico se expôs sem máscara.

Este guerreiro, nascido na Áustria, em Traun,
1919, veio pequeno para o Brasil com a família. Sua in
fância foi em Santa Anastácio, interior de São Paulo. 
Mais tarde foi para o Rio, onde terminou como piloto e 
meteorologista. Veio morar no Rio Grande do Sul por 
opçào, “talvez por causa dos cavalos”, costuma dizer. 
Mas, também talvez por outros motivos, pois sua mu
lher, dona Yedda, é gaúcha. Sua carreira iniciou com a 
charge para jornais. Como chargista e diagramador, 
Xico chegou a trabalhar para a loja A interessado nas 
esculturas, mas antes passou pela xilogravura.

Xico já havia tido aula com Bruno Giorginno durante 
o tempo em que morou no Rio de Janeiro. Anos mais 
tarde, em Porto Alegre, retomou a arte que o consa
graria. Primeiramente, Xico seguiu uma linha expres- 
sionlsta, utilizando os “métodos metalúrgicos”, como 
a soldagem. Seus guerreiros e touros ficaram famosos. 
E sua arte floresceu em bronze, ferro e madeira. A 
partir dos anos setenta. Stockinger optou pelo abstra- 
cionismo, utilizando o mármore e outros materiais 
geológicos. Mas, independente das fases, a obra de Xi
co Stockinger é inconfundível. O escultor, hoje natura
lizado brasileiro, trabalha com maestria o mármore, o 
bronze, as técnicas mistas nas quais entram a madei
ra, a sucata, o ferro, o alumínio.

Por MARGARETH DE PAULA
Editoria 2? Caderno/ZH

série de edições de arte patrocinadas pela 
Companhia Iochpe de Participações e Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), com 

apoio da Fundação Pró-Memória, iniciou com Vasco 
Prado, Iberè Camargo e, agora, focaliza a vida e a 
obra de Xico Stockinger. A edição desses livros de arte, 
conforme a diretora do Margs, Evelyn Berg Iochpe, 
tem como objetivo produzir uma documentação quali
ficada da arte gaúcha. Com uma tiragem de 3.600 
exemplares, Stockinger será distribuído gratuitamen
te a fundações, museus, escolas e também será comer
cializado em livrarias de arte das principais capitais 
do Pais, (ao preço de Cz$ 1.380,00). O livro possui 144 pá
ginas, ilustradas com fotos, e apresenta uma 
entrevista-depoimento de Xico Stockinger ao jornalis
ta Marcos Faerman, além de textos que enfocam as di
ferentes fases de sua obra: charge, gravura e escultu
ra, que se dividem em bronze, ferro e madeira, már
more. O livro, que é uma verdadeira obra de arte, tem 
ainda depoimentos de pessoas ligadas a Stockinger, co
mo Iberê Camargo, Severo Gomes, Maria Leontina, 
Vasco Prado e Antônio Houalss.

A em

Ao falar sobre a contribuição que a Companhia Ioch- 
pe de Participações está dando à preservação do patri
mônio artístico nacional, o dlretor-presldente da em
presa, Ivoncy Ioschpe, disse que esta é mais do que 
uma homenagem aos artistas, “pois antes de tudo, es
tamos prosseguindo com o compromisso que assumi
mos com a arte e a cultura de nossa terra”. Para a ela
boração do livro Stockinger, a diretora do Margs expli
ca que houve um intenso e profundo trabalho de pesqui
sa. “Todas as obras do Xico foram localizadas e data
das, em ordem cronológica, num trabalho que levou 
um ano para ser concluído e envolveu todo o núcleo de 
documentação e pesquisa do Müseu”. Mas Evelyn 
Berg observa que valeu à pena. “Stockinger”, acres
centa: “É um livro definitivo, feito com todo o rigor”:

*3 H f M* é t» * *'* í4 k
- ■ ■' ■■ : '

Hoje, com cinco pontes de safena, Xico continua in
cansável, sempre criando novas formas, como a seis 
esculturas que hoje serão doadas aos museus brasilei
ros. E, com sua modéstia de sempre, ainda costuma 
contar que sua vocação “não era ser artista”. Mas está 
realizando uma nova exposição na Bolsa de Arte, em 
Porto Alegre. Com seu espírito irreverente, costuma 
dizer que não acredita em autodidata. “É bobabem. 
ninguém aprende sozinho”. li

Peça de museu de Xico, de 1952
£ ü -í i-.3
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chos, tendo como assunto a| 
vida e obra de Xico. ^

O lançamento, no Museu! 
Nacional de Belas Artes, em| 
cerimônia presidida pelo mi-| 
nistro da Cultura, Celso Fur-I 
tado, com a presença do pre-| 
sidente da Fundação Nacio-| 
nal Pró-Memória, Joaquim I 
Falcão, serviu também paral 
que a Ioschpe fizesse a en
trega de seis esculturas em 
mármore do artista, avalia
das em Cz$ 1.500.000,00, doa
das a seis museus brasilei
ros: MAM/RJ, MNBA/RJ, 

Nos últimos anos dividindo- Masp/SP, Mang/BH,1 
-se entre o bronze e o már- mAB/DF e Margs/PA. O ob- 
more, onde explora formas jetivo da doação foi contri- 
abstratas, ele conseguiu, buir com a preservação do
através de obra figurativa, patrimônio artístico nacional, 
criar um estilo inconfundível, q ijvr0 “Stockinger” é o 
principalmente com 
guerreiros em ferro e madei
ra. Neles o artista faz consi
derações em torno de mitos, 

morte. A maioria

A última das cinco indivi
duais do escultor Xico Stoc
kinger programadas em di
versas capitais será inaugu
rada hoje, às 21 h, na Bolsa 
de Arte de Porto Alegre (ver 
Indicador) responsável pela 
coordenação deste projeto, 
esta galeria, a exemplo das 
demais participantes, reuniu 
cerca de 40 bronze, em que o 
escultor faz uma retomada 
de seus mitos (faunos e cen
tauros) e figura humana 
(guerreiros e mulheres).

i
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3
ffl 52,

seus i wm

c Vi # i fi
guerra e 
das peças reunidas nesta ex
posição tem tiragem de cin
co; isto significa que é consi
derada única, pelo código in
ternacional dos escultores.

resultado de um convênio galerias ao preço de Cz$ 
firmado entre Ioschpe. Mu- l.JoU.uu

de Arte do Rio Grande do Em Porto Alegre o lança- 
Fundação Pró-Memó- mento do livro sera feito ama- 

^ nhã, às 20h30min, numa ho
menagem da Cambona Cen
tro de Arte ao escultor gaú
cho, que estará autografando 
o volume. Na ocasião tám- 
bém haverá uma exposição 
de fotos documentando vári
as etapas da carreira de Xi
co, além de objetos que lhe 
têm marcado a existência ao 
longo de seus 67 anos. São

seu.'
Sul e
ria, possuindo 144 paginas, 
ilustradas com 149 fotos e tex
tos assinados por Marcos Fa- 

L. F. Veríssimo,

*Acompanhando este proje- 
to, foi elaborado um catálago |
de excelente qualidade re- 1
produzindo, em cores, inú
meras peças da exposição 
através de fotos de Rômulo 
Fialdini, além de textos de 
Armindo Trevisan, Jayme 
Maurício e Jacob Klintowitz. 
Paralelo às cinco mostras 
coordenadas pela Bolsa de 
Arte, a Cia. Ioschpe de Par
ticipação realizou ontem, no 
Rio de Janeiro, o lançamento 
do terceiro livro de memóri
as dos artistas plásticos gaú-

•&* :& ■ . vT t&BKi

erman,
Marcello Grassmann. 
mindo Trevisan. Angélica 
Moraes, Paulo Herkenhoff e 
Evelyn Berg, além de de
poimentos de Iberê Camargo,
Maria Leontina, Severo Go
mes Vasco Prado e Antônio _
Houàiss. A tiragem é de 3.500 cactos, tacos de sinuca, que 
exemplares que além de ser poderão ser vistos numa ten- 
distribuídos gratuitamente a tativa de recriar o ambiente 
fundações, escolas e museus preferido deste imbativel 
serão vendidos em livrarias e guerreiro.

Ar
fe

^Escultura de Xico
p-


