


EXPOSIÇÕES

5 a 29 de agosto de 1999
Usina do Gasômetro

Av. João Goulart, 551 - Porto Alegre

7 de agosto a 5 de setembro de 1999
Centro Municipal de Cultura

Av. Érico Veríssimo, 307 - Porto Alegre

16 de agosto a 19 de setembro de 1999
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 

Praça da Alfândega, s/nu - Porto Alegre

14 de outubro a 15 de novembro de 1999
Museu Brasileiro de Escultura - MuBE

Rua Alemanha, 221 - São Paulo

"Francisco Stockinger, guerreiro sober
pois sendo misto de suavidade e indignação -
e ao mesmo tempo acolhedora da pedra tosca
as feridas deste mundo. A diferença vem da co
ferir outro tempo para a escultura do Rio Gra
corajosa de seu caráter vieram para ficar.

O inesgotável vigor do talento de Stocki
páginas de exposições premiadas. Mas também 
conta do Centro Municipal de Cultura (incluindo t 
de Arte do Rio Grande do Sul, representativas d
oitenta e noventa. "



"Francisco Alexandre Stockinger 
é um cidadão que não é indiferente às 
dramáticas condições de seu povo, o 
qual impregna sua obra. Capaz de 
assumir atitudes políticas e sociais, 
Stockinger ainda se torna mais digno de 
admiração por parte de todos nós que 
nos orgulhamos de apresentar aos rio- 
grandenses uma parte significativa de 
sua inestimável obra.

Francisco Stockinger, Xico, este 
irrequieto jovem de 80 anos, autor de 
obras fundamentais que jamais serão 
medidas em anos; inimigo das certezas, 
podemos afirmar com toda a certeza: 
elas desafiarão os tempos e vão inter
pelar gerações e gerações do século 
XXI."

Luiz Pilla Vares 
Secretário de Estado da Cultura

"Francisco Stockinger, guerreiro soberano, não se rende ao primeiro olhar ou afago, 
pois sendo misto de suavidade e indignação - como a pedra tenazmente alisada contraposta 
e ao mesmo tempo acolhedora da pedra tosca -, mantém-se sensivelmente inconformado com 
as feridas deste mundo. A diferença vem da competência, desde a presságica postura ao con
ferir outro tempo para a escultura do Rio Grande do Sul, quando a integridade e a atitude 
corajosa de seu caráter vieram para ficar.

O inesgotável vigor do talento de Stockinger e sua audácia criativa estão em inúmeras 
páginas de exposições premiadas. Mas também poderão ser vistos nas mostras que ora tomam 
conta do Centro Municipal de Cultura (incluindo a calçada), da Usina do Gasômetro e do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, representativas de sua produção escultórica dos anos sessenta, 
oitenta e noventa. "

Margarete Moraes 
Secretária de Cultura de Porto Alegre
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GERDAU
NOSSO PRODUTO È AÇO. NOSSO FORTE É VOCÉ.


