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L A Me pediram uni texto para o catálogo da exposição 
do Grupo Vila Nova, ex-alunos do Xico Stocldnger. 
Me deram pouco mais de dezoito horas com uma 
noite de premeio. Pois cheguei em casa e saí em 
busca de informações sobre o grupo, pensando em 
escrever algo sobre a vocação de professor do Xico 
(taí o Atelier Livre para provar). Olhei o livro da 
Cambona (foi a Maria Helena Webster quem me 
apresentou ao Xico), olhei o livro do Trevisan e por 
fim fui olhar o livro do próprio Xico. Não levantei 
muito material não, mas fiquei lendo a entrevista do 
Xico ao Marcos Faennan, como se estivesse ouvindo 
ele falar. Fiquei olhando a Diolinda (que está no 
MARGS) e as outras obras reproduzidas e acabei me 
sentindo íntimo do art ista. Na real só estive com o 
Xico umas três vezes, e sempre muito rápido, e eu, 
quando admiro muito alguém, fico abestalhado e 
não falo quase nada, perdendo oportunidades raras 
de perguntar coisas e expressar minha admiração. 
Pois fiquei horas olhando o livro, admirando os 
retratos que os amigos fizeram dele, as gravuras, os 
guerreiros e as colunas de mármore, tão lisas e 
sensuais que dá vontade de tocar (confesso que 
sempre que não tem ninguém i>or perto passo a mão 
na que está no Saguão do MARGS). Fiquei tanto 
tempo viajando que venei o tenijx) que tinha para 
escrever o texto. Mas na verdade estes oito artistas 
não precisam de mim para apresentá-los, pois além 
do trabalho de cada um, melhor voz para falar sobre 
eles, eles tiveram esta pessoa admirável como 
professor, o que já é uma credencial mais do que 
respeitável, e além do que esta reunião é prá 
homenagear o novo cidadão de Porto Alegre, o que 
ele já é de direito desde sempre. Portanto, este texto 
é absolutamente dispensável.
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