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R egistro de memória: esta a função primeira de um museu 
de arte. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, através da chan
cela da Companhia lochpe de Participações, vem tratando de 
operar o registro das artes visuais gaúchas no que estas têm 
de mais maduro e relevante. A série de edições iniciou com Vas
co Prado, enfocou Iberê Camargo e agora joga luz sobre a vida 
e obra de Francisco Stockinger.

Contamos, neste empreendimento, com a honrosa compa
nhia da Fundação Pró-Memória do Ministério da Cultura, que, 
ao dedicar-se à preservação da memória artística do país, o vi
sualiza em sua dimensão continental, reconhecendo-lhe os ta
lentos.

Na medida em que a análise crítica não é simples memória 
mas eco com dons de permanência, este estudo pretende jo
gar luz crítica sobre a densa obra de Stockinger, ao mesmo tem
po em que trata da confluência desta produção com a trajetória 
pessoal do artista.

Tal é, afinal, a função de um museu de arte: resgatar e jogar 
luz crítica, e portanto eco, sobre a produção artística que abri
ga. Convite para que seu visitante/leitor percorra esta obra e, 
no seu eco possível, a obra maiúscula de Francisco Stockinger.

Dados de Catalogação na Publicação (CIP) Internacional 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Stockinger. — São Paulo : Livr. Cultura Editora :
Prêmio Editorial, 1987.

Edição patrocinada pelo Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul e Companhia lochpe de Participações, com 
o apoio da Fundação Pró-Memória/MINC.

Compreende reproduções fotográficas de charges, 
gravuras, esculturas etc. de Stockinger, bem como en
trevista, depoimentos, textos críticos e bibliografia.
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* MEMÓRIA

Em se tratando de registro & memória, devo registrar que este é um livro de singular significação para 
mim: foi no pequeno ateliê de Stockinger, na rua Pelotas, em companhia de meu pai, que fui introduzida 
— criança — ao mundo mágico da criação artística. Dedico a ele, Kurt Berg, este trabalho. E, na pessoa 
de meu pai, a todos os pais que sabem tomar a mão de seus filhos para encantá-los de vida.
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o senso comum associa o avanço do processo de redemo- 
cratização do país com a descentralização das decisões nacio
nais. Tem razão, sobretudo, a partir de uma análise crítica da 
experiência brasileira dos últimos anos. Por isso mesmo, na área 
cultural, associa-se a democratização da cultura com a retoma
da das iniciativas por parte tanto das unidades mais descentrali
zadas da Federação — Estado e Municípios — quanto, sobretudo, 
por parte da sociedade civil. Estimular essa retomada das inicia
tivas pela sociedade é um dos objetivos da ação do ministro Cel
so Furtado, sendo que a Lei Sarney faz com que esse objetivo 
passe da retórica democrática à prática efetiva da cidadania. Via
biliza os recursos financeiros necessários.

É neste sentido peculiar do momento em que vivemos que a 
edição deste livro sobre Stockinger extrapola os limites tradicio
nais de um precioso livro de arte. É também um gesto afirmativo 
por parte de um dos principais grupos empresariais brasileiros, na 
construção da democracia que buscamos. Colabora para um pro
cesso cultural de decisões diversificado e descentralizado. E o 
faz de maneira significativa. Escolhendo a obra de um artista que, 
sem deixar de ser regional, é nacional e internacional também. 
A qualidade técnica, a modernidade de expressão e a força es
tética das esculturas é, sem dúvida, a maneira que Stockinger 
encontra para responder a um dos desafios clássicos da inven
ção cultural: como ser universal sem deixar de ser local?

Nós, da Fundação Nacional Pró-Memória, estamos honrados 
em apoiar a iniciativa do grupo lochpe: a edição de um livro de 
arte, que contribui para consolidar um processo cultural mais de
mocrático e, ao mesmo tempo, valoriza a invenção artística local 
e nacional, gaúcha e brasileira e, concomitantemente, universal.

com a edição de Stockinger, a Companhia lochpe de Partici
pações faz mais do que homenagear a obra e a personalidade 
de um grande escultor brasileiro. A exemplo de Vasco Prado e 
Iberê Camargo, estamos dando seqüência a um compromisso que 
assumimos com a arte e a cultura de nossa terra.

Com os amigos que lerem este livro, desejamos compartilhar 
nosso encantamento em ver praticada uma verdade na qual acre
ditamos profundamente — o incentivo à cultura não é uma mis
são exclusiva do Estado, mas um compromisso de toda a 
sociedade.

Cônscios da responsabilidade frente a nossos acionistas, acre
ditamos que o apoio às atividades culturais trazem efetivos retor
nos. São aqueles decorrentes da criação multifacetada da mente 
humana, provocando a abertura de novos caminhos, ensejando 
novas necessidades e anseios, conduzindo, assim, o enriqueci
mento de nossa sociedade, à qual integram-se.

Julgamos essencial a este processo a interação dos grupos cul
turais que conosco convivem, princípio indispensável à manuten
ção de uma sociedade politicamente aberta, condição básica para 
o pleno exercício das potencialidades individuais, um dos credos 
de nossa atividade empresarial.

Ivoncy loschpe
Companhia lochpe de Participações

Joaquim Falcão
Fundação Nacional Pró-Memória
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Entrevista concedida ao jornalista e escritor Marcos Faerman



Há um trem passando na noite; tudo começa aí? O trem passava pela 
colônia Costa Machado, nos confins de Santo Anastácio. O menino ouvia 
o barulho do trem na noite do interior de São Paulo. E sonhava.i

Com o que você sonhava, Xico?
O trem passava na noite, um trem que ia para o Mato Grosso. Eu ouvia 

o apito, o barulho do trem da Sorocabana, e sonhava em ser maquinista. 
Mais tarde, sonhei em ser piloto de avião. Eu só não sonhei — nunca — 
em ser artista.

E o que havia na colônia, além do trem que passava?
Meus pais viviam na Áustria, eu vivia na Áustria, e a vida na Áustria era 

dura. Eles compraram uma propriedade no Brasil, totalmente no escuro, e 
assim viemos para o Brasil, em fevereiro de 1921. Onde fomos parar era 
o fim do mundo. Nem havia condução, somente uma picada nos levava pa
ra lá. Meus pais me carregavam no colo. Minha irmã, cinco anos mais ve
lha, caminhava na mata virgem. Ali ficamos... Era a colônia brutal. Mas havia 
os bichos. Tudo quanto é bicho pertinho... Onça, veado, papagaio, pomba... 
Uma florestal Nesse lugar, meu pai começou a construir sua fazendinha. 
Partiu do nada meu pai. Plantou e criou tudo o que era possível. Mas minha 
mãe não aguentou a situação. Depois de alguns anos, eles brigaram e se 
separaram. Isso foi lá por 27, 28. Nós fomos para São Paulo.

E como foram as suas primeiras escolas em São Paulo? E sua mãe, 
sem seu pai?

A primeira escola... o primeiro ano primário... eu fiz no Colégio Coração 
de Jesus, em São Paulo. Mas aquilo era horrível. Eu me vejo fardado da 
cabeça aos pés. Fiquei só um ano, mas parece que eu estudei bem. Minha 
mãe trabalhava no Mackenzie College, e eu ganhei uma bolsa, mas pulan
do do primeiro para o quarto ano. E eu lembro que a minha professora de 
desenho se chamava Ánita Malfatti.

Stockinger (à esquerda) na compa
nhia do pai, mãe e irmã, ainda na 
Áustria.

Anita Malfatti! A grande pintora, amiga de Mário de Andrade, dos 
modernistas!

Mas nós não sabíamos quem era aquela mulher baixinha e gorda, que 
tinha uma paralisia na mão esquerda. E a primeira coisa que me impressio
nou, em matéria de arte, não foi a professora, foi um menino. Entre as sete 
e as nove da noite, nós tínhamos estudo coletivo. Pois um dia sentei ao la
do de um rapaz que nunca mais esqueci. Eu vi aquele rapaz, o René da 
Rocha Reader, desenhando. Ele manejava um lápis de cor e fazia um trem 
passando por um túnel verde. Aquilo me deixou maluco. Era a primeira vez 
que uma manifestação artística me impressionava.

O tempo passou. Eu era interno... Cresci um pouco. O Mackenzie era 
um colégio protestante. No domingo, não se podia fazer nada, nem jogar 
futebol. Naquela época, saíam aos domingos, se não me engano na Folha 
de S. Paulo, ilustrações de um desenhista chamado Belmonte. Foi a segun
da grande impressão da arte que eu tive. Os desenhos do Belmonte me dei
xavam louco! Eram índios e bandeirantes, ilustrando, por exemplo, algum 
poema de Cassiano Ricardo.

Eu corria para o quarto e começava a copiá-los. Foi por causa deles, do 
René e do Belmonte, que eu fiquei com vontade de rabiscar. Os livros de 
história da arte, de minha época, em que apareciam Miguel Ângelo, Da Vin- 
ci... Ah, essas coisas não me interessavam. Eram litografias frias, horríveis. 
Mais tarde, já no Rio, conheci outro rapaz, que gostava de desenhar e de 
aviação... Pronto. Comecei a sonhar em ser piloto de aviões.

i

Time de futebol de 1935 do Colégio 
Mackenzie. Stockinger era o goleiro.
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Mas então vocês trabalhavam para o célebre Suplemento Juvenil!
O diretor era o Adolpho Aizen.

O grande Adolpho Aizen. Fale mais disso. Você desenhou uma his
tória também? Como era o enredo?

Eu comecei uma história em quadrinhos. Bichos enormes. Mas foi aí que 
nós entramos para o aeroclube, e eu perdi o interesse pelo assunto.

Pelo que me lembro, eram umas aranhas gigantescas... Uns bichos 
enormes...

Eu não queria que a sua história fosse em frente sem saber mais de 
seu pai. Vamos voltar à Europa?

Vamos. Quando veio a Primeira Guerra, meu pai era um eletricista aus
tríaco, que morava em Londres. Pois foi lá em Londres que ele conheceu 
minha mãe, e eles casaram. Veio a guerra, e meu pai, que tinha uma filha 
que jamais conheci, foi internado num campo de concentração, porque, afi
nal, a Áustria era inimiga da Inglaterra. Sei pouco desses tempos porque 
meu pai foi sempre um tipo calado, mas uma das coisas que ele me contou 
é que ele fazia uns trabalhos em madeira, para o tempo passar. Eu guardo 
até hoje algumas dessas caixas feitas por meu pai.

Num dos bombardeios, no fim da guerra, morreu minha irmã, que tinha 
nascido pouco antes. Acabou a guerra, ele saiu, se desfez do pouco que 
tinha, porque ele nunca teve muito mesmo, e foi para a Áustria. Ficou al
gum tempo lá, ajeitando as coisas para vender, porque queria vir para o Bra
sil. Nasceu mais uma filha, que ainda vive, minha irmã inglesa, e minha mãe 
saiu rápido da Inglaterra para a Áustria, onde eu nasci.

Meu pai nunca quis sair da colônia. Ficou até morrer em Santo Anastá
cio. Minha mãe veio morar comigo, em Porto Alegre. Ele ficou para sempre 
lá. Nunca dava muita importância para o que eu fazia, só bem mais tarde, 
quando os jornais falavam... Nunca fui considerado grande coisa pelo meu 
pai, só no fim, um pouco antes de morrer, é que ele começou a achar que 
eu tinha algum valor.

I

As tuas aranhas atacavam os homens?
Atacavam. Havia lutas contra as aranhas enormes. Nem minha mulher 

sabe dessa história!

E o nome da sua história?
Não lembro. Porque depois que eu não acabei a história, eu a passei pa

ra um outro sujeito. Nem sei o que aconteceu depois, porque eu deixei de 
fazer desenhos, então. Eu trabalhava para pagar a pensão. Era cento e pou
cos mil réis, com casa e comida. Três no quarto. Imagine como era a comi
da! Conhece a Bento Lisboa? Nem sei se existe ainda. A gente andava um 
pouquinho e ia para o largo do Machado, onde era o restaurante Lamas. 
Mas depois nós mudamos para Laranjeiras, para uma pensão um pouco me
lhor, na rua Umari.

Nós morávamos em três... três em cada quarto. A gente dormia em uma 
espécie de “cama patente”. Você conhece aquelas camas com aquele es
trado, assim? De noitezinha, abríamos a janela do quarto e entravam furti
vamente os outros. Era a patrulha da madrugada. Dois ou três que não 
tinham dinheiro. Dormiam até de madrugada, e de madrugada, antes de 
a dona acordar, eles se mandavam.

Mas era uma boa pensão! Por coincidência, uns dez anos depois, talvez 
mais, quem foi morar lá foi Iberê Camargo, que foi sempre muito ligado ao 
Osvaldo Aranha, que morava na mesma rua.

*

Escultura da cabeça de Iberê Camar
go feita por Stockinger.

Franz Stockinger, pai de Francisco 
Stockinger.

l
Xico, você escrevia para seu pai?
Eu escrevia muito pouco. Mas meu filho ia, de vez em quando, de Porto 

Alegre até lá, a Costa Machado. Meu filho gostava muito do velho, que não 
quis contar que estava doente, quando o mal de Parkinson o pegou. Eu es
tava nos Estados Unidos e alguém avisou Yedda, minha esposa, que meu 
pai estava mal. Pois telefonaram para os Estados Unidos e eu vim corren
do. Meu filho tinha ido ver o avô, e minha mulher e minha filha também se
guiram para lá.

Eu cheguei a Costa Machado à tarde, meu pai tinha morrido de manhã.

>

Então, esse tempo da pensão está ligado a uma coisa muito impor
tante na sua vida... Voar!

Não esqueço aqueles aviões, nem que a gente usava um capacete, aquele 
troço de couro, e lenço no pescoço. Isso faz tempo pra burro. Lembro até 
hoje de um instrutor que se chamava Hermes Gama, que não sei se está 
vivo ou não, e que era tenente da Marinha. Meu primeiro vôo... Nós levanta
mos, erá um avião que, para acionar o motor, você tinha que virar a hélice. 
Não tinha roda atrás, era uma sapata. Não tinha velocímetro; o velocímetro 
era uma coisa que ficava na ponta da asa, era uma chapinha de ferro, e 
tinha uma espiral. O vento batia, dobrava, e havia um mostrador que dava 
mais ou menos a velocidade pelo recuo da chapinha. Era avião de dez lu
gares. O instrutor ficava na frente, o aluno atrás, e o aluno, que era eu, es
tava meio desconfiado.

Mas não pude continuar voando. O Brasil entrou na guerra e os estran
geiros foram proibidos de voar. Tentei me alistar, me aceitaram em diver
sos lugares, mas tudo dependia de você conseguir pagar sua passagem. 
Eu podia ter ido lutar, partindo do Canadá. Mas como ia pagar a passagem? 
Então, eu não fui para a guerra, mas dois dos meus amigos foram. Um, era 
inglês e morreu na guerra, o Mclntosh; o outro era Pierre Closterman, que 
virou herói da aviação francesa. Hoje, ao que parece, Closterman é deputa
do. Mas, por interferência do coronel Orsini Coriolano, que era presidente 
do aeroclube e diretor da Navegação Aérea Brasileira, eu quase continuei 
a voar. O coronel me disse que a gente resolvia a questão da naturalização 
e eu retornava a voar. Mas, para eu me naturalizar, precisava de um docu
mento provando a minha entrada no Brasil. Mas como é que eu ia fazer?

Eu queria lhe propor uma nova volta em nossa história. Mais tarde, 
depois de sua paixão pelos desenhos de Belmonte, parece que você 
se tomou de amores pelos quadrinhos.

Isso foi acontecer já no meu tempo do Rio. Eu fui viver no Rio lá por 35, 
em época de revolução, e acho estranho que para fazer aquela viagem de 
trem, de São Paulo para o Rio, tivesse que tirar um salvo-conduto! Nessa 
época, aliás, comecei a trabalhar. Eu estudava de noite e trabalhava de dia, 
numa companhia inglesa de auditoria. Lidava com o livro caixa, o livro ra
zão, uns livrões... Tinha de conferir aquela soma de ponta a ponta... Como 
não existiam calculadoras, até hoje eu somo bem.

No Rio, eu fui morar em pensão. Sonhava ainda com o Belmonte, mas 
apareceu a aviação... E também os desenhos do Flash Gordon, feitos por 
Alex Raymond, e o Príncipe Valente, do Harold Forster. Até hoje eu compro 
os álbuns deles. Essa gente desenhava uma enormidade. Eu não pensava 
em Miguel Ângelo. Eu pensava em Raymond. Eu procurava copiar. Fazer 
o que eles faziam. Eu cheguei a trabalhar um pouco no Suplemento Juve
nil. Aliás, numa revista do mesmo grupo de A Manhã, o Contos Magazine. 
Fiz capas... Eu tinha 18, 19 anos, e fazia muitas caricaturas dos meus ami
gos. Esses da pensão onde fui morar. Um deles, que foi para o aeroclube 
comigo, era o Hélio César de Queiroz, que desenhava muito bem. Mas se 
aposentou como piloto e não desenha mais. A maioria da turma da pensão 
sumiu. O Hélio foi trabalhar no Suplemento Juvenil. Fazia lá Os Mártires 
da Aviação e uma história que se chamava Aventuras de Roberto Galvão, 
que tinha, naturalmente, avião no meio.

!

Ethel Phillips Stockinger, mãe do es
cultor.

Francisco Stockinger em um moth 
trainer no Aeroclube do Brasil. 1939.
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E o que mais? Puxa, é tão interessante a gente ficar acompanhando 
esse encontro!

O que mais ele falava? Ele não falava muito mais do que isso. Trabalhava- 
se lá. Aí, ele começou a gostar de mim, porque eu varria aquela bagunça. 
Porque aquele ateliê era uma bagunça dos diabos. Então, quando eu po
dia, eu ficava lá de tarde, também, para arrumar um pouquinho o ateliê. Aí, 
nós ficamos mais amigos um pouco.

Além do mais, foi no ateliê do Bruno que eu conheci pessoas muito boas, 
como Maria Leontina, a pessoa mais sensível que conheci na minha vida, 
e que morreu três ou quatro anos atrás. Foi ela que me apresentou Yedda, 
minha mulher. Isso foi lá por 47. Quase todas as noites nós íamos para o 
apartamento de Leontina, que era minúsculo: um quarto e saleta, um fo- 
gãozinho e o banheiro, só. Conversávamos, e eu conhecia coisas novas, 
como o poeta Rainer Maria Rilke. Ah... Rilke... E Leontina declamava... “Ca
valgar... Cavalgar”... Ali apareciam Paulo Flores, um gaúcho, José Pedro- 
sa, Marcelo Grassmann, Milton Dacosta e outros. Era uma turma boa, mas 
ninguém tinha dinheiro; então, o que se tomava era cachaça com vermute. 
Cerveja, só quando se tinha mais algum dinheirinho. Antes de Maria Leonti- 

eu declamava de cor Olavo Bilac, os acadêmicos... Tati... Satã... Nesse 
tempo, no Rio, os artistas iam muito ao Vermelhinho, um bar da rua Almi
rante Barroso.

Eu tinha chegado no colo do meu pai! Resultado... Minha naturalização só 
foi sair no tempo do Juscelino, através de um amigo de Porto Alegre, Er
nesto Valdez.

Terminei tirando um curso de vôo por instrumento, mas em terra... O Link 
Trainer. Depois,fiz um curso de meteorologia. Até posso dizer que fui um 
dos seis previsores de tempo de nível universitário do Brasil. Um dos ami
gos que mudou minha vida foi Leandro Ratisbona, que além de meteorolo
gista era filósofo e professor paciente. A mania de Ratisbona era Kant, mas 
ele também gostava muito de arte. Foi ele, o Ratisbona, quem me levou à 
exposição de arte francesa, logo depois da guerra, onde eu conheci as es
culturas de Aristide Maillol. Foi ele, ainda, quem me apresentou a obra de 
Lasar Segall. Eu lembro dos pogroms de Segall e daqueles navios imensos 
cheios de emigrantes. Foram as primeiras exposições que me chocaram. 
Porque eu não estava acostumado à arte moderna. A verdade é que eu, 
que aparentemente não estava destinado à arte, fui dela me aproximando. 
Mas eu, que estou hoje com a região cardíaca cada vez pior, ainda sonho 
com aviões. Sonho em comprar um ultraleve e voar, andar por aí.

Brigadeiro Roberto Venerando, Stock- 
inger e Major Fortunato Campos Jr.: 
três tormandos da primeira turma de 
meteorologistas de nível universitário 
do Brasil.

Mas que circunstância o leva para “dentro da arte”?
Eu tinha muitos amigos pilotos que faziam táxi aéreo. Pois eu costumava 

voar com eles para todos os lados. Um dia, eu fui com Artur Mourão até 
Três Lagoas, no Mato Grosso. Na volta, o mau tempo nos obrigou a ficar 
em São Paulo. “Vamos dormir na casa de meu irmão”, me disse o amigo. 
Fiquei entusiasmado com a casa do irmão de Artur, que era o pintor Clóvis 
Graciano. Era uma casa de artista, cheia de pinturas. Lá conheci, nesse dia, 
um moço moreno, falante, que entendia, entre tantas coisas, de cachaça. 
E eu também era metido a entender do assunto, porque viajava muito pelo 
Vale do São Francisco, onde se produzem as melhores pingas do Brasil. 
Depois do jantar, o moço puxou o violão e começou a tocar. Era o Dorival 
Caymmi. No meio da prosa, eu disse ao Clóvis Graciano que gostava muito 
de escultura, mas que nunca tivera a oportunidade de aprender. Aí, ele me 
deu um recado, endereçado a Bruno Giorgi.

na,

Da esquerda para a direita: Paulo Flo
res, Virgílio de Almeida, Francisco 
Stockinger e Bruno Giorgi no bar Ver
melhinho. Rio de Janeiro. 1948.O Vermelhinho... Vinícius de Morais falou muito do Vermelhinho. 

Paulo Mendes Campos também.
Vinícius de Morais, Rubem Braga, Fernando Sabino iam ao Vermelhinho, 

mas depois mudaram para um bar mais fino, logo adiante, porque eles eram 
bebedores de uísque, e a gente não era. Artista plástico, naquela época, 
não vendia nada. O único artista plástico que ganhava alguma coisa era Por- 
tinari, porque era chegado ao Capanema. Então, era ele quem fazia os mu
rais dos edifícios públicos, e também era ele quem trabalhava para o Assis 
Chateaubriand, o poderoso dono de jornais. Mas no Brasil daquela época 
não havia nenhuma galeria de arte. O cara fazia exposição, no Rio, no Mi
nistério da Educação ou no Instituto dos Arquitetos ou no Cultural America
no. Mas nenhuma instituição tinha interesse em negociar, em vender. Então, 
a gente não expunha. Os que expunham botavam lá a coisa, e na inaugura
ção aparecia um grupinho, depois parava. Vender, vender mesmo, pouca 
gente vendia.

Mas e daí? Como é que foi seu encontro com Bruno Giorgi?
Bem, o Bruno Giorgi trabalhava, nessa época, no Hospício da Praia Ver

melha. Naquela época, o hospício não era mais hospício, depois virou fa
culdade de arquitetura; hoje não sei mais o que é. Bruno trabalhava na 
lavanderia, e ainda restavam alguns poucos loucos que andavam por lá, es
quisitos. A lavanderia era imensa. Os loucos entravam e saíam e ficavam 
espiando a gente. Sempre havia modelos nus, e as mulheres ficavam apa
voradas. Havia um louco que nós chamávamos de o Homem-Flor, porque 
ele andava todo enfeitado de flores, se olhando em um espelhinho. Pois foi 
aí que o Bruno Giorgi esculpiu a Estátua da Juventude, que está no Ministé
rio da Educação. Quando ele foi trabalhar no hospício, começou a aparecer 
muita gente. Gente que queria aprender escultura. Juntava gente em re
dor. Ele fazia como nós fazemos em Porto Alegre, eu, o Vasco Prado... A 
gente manda encostar e ficar por aí...

Eu não gostaria de seguir nossa conversa sem saber um pouco mais 
do seu período com Bruno Giorgi. As primeiras coisas que você fez, 
como é que eram? O que ele sentia? O que você sentia?

Levei um ano, mais ou menos, fazendo coisas no Bruno Giorgi. Ele che
gava lá e dizia: “Está bom, joga fora”. E aí eu jogava fora. Passei um ano, 
mais ou menos, nessa base. Depois, um dia, ele disse: “Já está melhorzi- 
nho, pode passar em gesso”. Aí, me ensinaram a passar em gesso, essas 
coisas. Meus primeiros trabalhos, claro, foram mulheres. Na verdade, nun
ca suportei modelo homem. Homem nu é um saco, não tem graça nenhu- 

Um dia, o hoje ator Cláudio Corrêa e Castro, que mais tarde se tornou 
meu sócio em outro ateliê e que também estudava com Bruno, me disse 
que o Bruno Giorgi me mandava jogar fora aqueles trabalhos mas achava 
que eu era um rapaz que tinha talento. Aquilo me animou um pouquinho. 
Um dos trabalhos do começo, que concluí, está hoje com meu filho. Mas 
mesmo as coisas em gesso que eu fazia, quando me mudei do Rio para 
Porto Alegre, quebrei tudo. Não trouxe nada. Só dois trabalhos.

Mas como era a relação do mestre com vocês?
O Bruno? Ele não falava muito. Estava sempre trabalhando. Eu sou um 

sujeito meio acanhado. Quando cheguei, fiquei meio deslocado num am
biente de artistas, porque eu era um sujeito grosso. A aviação e os ambien
tes que eu tinha freqüentado eram mais ou menos grossos. Mas artista... 
a gente imagina uma coisa fina. Não é, não. Mas a gente imagina que é 
uma coisa muito fina e fica meio deslocado. Agora, ele tinha uma imensa 
paciência. E quando ia analisar o trabalho da gente, “cortar a coisa”, ele 
falava o essencial, o que você guardava, e que eu guardo até hoje. Eu me 
lembro, até agora, que ele dizia: “Duas pernas são duas colunas, dois seios 
puxam os joelhos”. Eram coisas assim que ele falava.

ma.
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Mas que situação, tchê, que situação. E o que pode acontecer agora?
Aí, o Valdez me arrumou um emprego nos Acessórios São João, para 

desenhar tabuletas com o preço das peças de automóvel. Como é que eu 
ia esquecer, mesmo hoje, que as Baterias Heliar custavam 15 cruzeiros an
tigos? Passava o dia inteiro desenhando a merda daqueles preços! Não po
dia fazer escultura. Passava o dia inteiro fazendo aquele troço. Até que um 
dia cheguei em casa, olhei para o vizinho e vi uma porção de tacos de ma
deira. Naquele tempo, eu era amigo de Osvaldo Goeldi, o pai da gravura 
brasileira, e tinha visto Marcelo Grassmann trabalhando nos fundos de mi
nha casa, no Rio, no quarto de empregada. Eu sabia que a xilogravura era 
a mais elementar das coisas. Sabia como se faziam os tocos, os pedaços 
de madeira. O vizinho estava cheio daquela tralha toda. Pedi, ele me deu. 
Foi uma questão de arranjar umas ferramentas e começar a fazer xilogra
vuras. Em três anos, fiz cento e tantas delas. Eu tinha galo de rinha lá em 
casa, que tinha ganho de presente. E começei a fazer galos de rinha. Eram 
meio estilizados, mas ficaram conhecidos. Depois, como eu tinha me im
pressionado com a palavra “abigeatário”, fiz uma série com sujeitos a ca
valo, bois, essas coisas. Ah!, fiz, ainda, o Mangue, porque eu fui 
sócio-acionista do Mangue, da boêmia do Mangue, no Rio. Numa de mi
nhas gravuras, podem-se ver milhares de mulheres. As casas pegadinhas. 
Janelas, janelas... E muito marinheiro, fuzileiro naval. Eu era um exímio fre- 
qüentador de escolas de dança. Você já foi a alguma delas? Eu ia todas 
as noites — mas antes de fazer arte — para o Mangue... Ficava lá, olhando, 
bebendo, dançando. Mas tenho a impressão de que nunca ouvi completa
mente bem. Sempre fui desentoado...

Bem, com o dinheirinho das gravuras — que pegaram fama em Porto Ale
gre, na época — fui comprando o instrumental para fazer escultura. Fiz um 
barraco todo improvisado lá nos fundos, fiz a fundição... Mas eu queria vol
tar um pouco na história...

Nessas alturas, o senhor tinha casado. Como é que vivia, ou sobre
vivia, o casal?

O dinheiro estava curto, e eu pensei no negócio de caricaturas. Eu não 
vinha fazendo isso desde os 15, 16 anos? Aliás, era uma coisa que me di
ziam antes de eu fazer escultura: “Por que você não estuda pintura?”. Eu 
dizia: “Não gosto de pintura, só de escultura”. Mas eu não tinha prova ne
nhuma! Só alguns pedaços de vassoura, feitos com canivete, que eu fiz, 
e minha mãe guardou. Aí comecei a procurar um jornal, para fazer um bico 
como chargista. Mas fui parar num jornal socialista, de Domingos Velasco, 
um senador. Não dava! Trabalhava e não ganhava nada. O jornal era po
bre. Não dava para fazer por amor! Aí eu fui parar num jornal chamado Can
gaceiro. O dono do jornal fazia o diabo. A capa era grande, com um imenso 
desenho. O patrão me dizia: “Faça o Carlos Lacerda com um corpo de vea
do e cheio de chifres. Pendure umas lanternas nos chifres”. Ele pegava meus 
desenhos e sumia. Às vezes, os desenhos não eram publicados. Só mais 
tarde descobri que quando um desenho não era publicado, era porque o 
sujeito tinha pago uma certa quantia.

E, assim, eu fiz absurdos incríveis. Fiz o Ademar de Barros de tudo quan
to é maneira. Ademar de Barros não pagava? Saía! Carlos Lacerda tam
bém não pagava? Saía! O marechal Dutra era o presidente da República. 
Aí, ele me pediu que fizesse o marechal Dutra com um corpo de cachorro, 
vestido de marechal. Eu não quis fazer. Era forte demais. No final, não fiz 
mesmo. Depois, eu passei pelo Diário Carioca e pela Última Hora, do Sa
muel Wainer.

E foi na Última Hora que eu encontrei dois artistas do Rio Grande, que 
eu já conhecia: Vitorio Gheno e Honório Nardin. Eles estagiavam em dia- 
gramação e me falaram de um jornal que estava para ser lançado em Porto 
Alegre. Naquele tempo, o sujeito que diagramava jornal era sempre argen
tino, e eu, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa, aprendi 
a diagramar com eles. Aí, me deu um estalo, porque minha mulher é gaú
cha, e eu perguntei a eles se não me conseguiríam uma vaga de chargista. 
Prometeram e cumpriram a promessa.

Vim para Porto Alegre. O secretário do jornal, que se chamava A Hora, 
era o Erasmo Nascentes, baixinho e capitão reformado do Exército, apeli
dado de Pingüim. O secretário era o Jua; o diretor, Maia Neto, mas tinha 

monte de gente boa: o Cândido Norberto, a Gilda Marinho, o Carlos No
bre, o Ernesto Valdez e uma porção de gente. Uma equipe muito boa. O 
Capitão andava desesperado. Já havia tentado dois “pilotos” do jornal e 
nada, porque a diagramação não funcionava. Virei diagramador. Saía da 
redação às quatro da manhã. Caminhava a pé até a rua Pelotas, onde 
rávamos, perto da Ramiro Barcelos. O jornal não pagava. E, também, não 
dava para fazer esculturas.

Auto-retrato em xilogravura de Fran
cisco Stockinger. 1956.

Então vamos, Xico!
Nesse meio tempo, em 1956, fui eleito presidente da Associação Rio- 

Grandense de Artes Plásticas Chico Lisboa. Nos dois anos seguintes, fui 
reeleito. Mas aí, nessa época, fui chamado por Roberto Eduardo Xavier pa
ra ser chargista na Folha da Tarde. Aquilo foi a salvação. Foi só aí que eu 
larguei os Acessórios São João e que parei de fazer tabuleta de preços. Ago
ra, eu podia, mesmo, me dedicar à escultura...

um

Parece que no Rio, nos tempos do Rio, você tinha conhecido gran
des nomes da escultura internacional. Umas figuras que lhe marcaram 
demais, como Henry Moore, Alexander Calder...

Lá no comecinho dos anos 50, na exposição de um Alexander Calder no 
Rio — e ele era um dos maiores escultores americanos! —, não ia ninguém... 
Iam só os artistas, meia dúzia de colecionadores, e só. Então, a gente apa
recia e acabava conhecendo essas figuras. Como falo inglês, tinha certa 
vantagem em conviver com essas pessoas. A gente ia em todas as festi- 
nhas. Mas lembro que para Calder fizeram um festão. Pegaram uma casa 
de novela, um palacete de Botafogo, que iam demolir, alugaram, botaram 
caixotes para colocar as bebidas... Uma coisa de louco. Eu era noivo de 
minha mulher, consegui... despachá-la, dizendo que ia para tal lugar... e 
fui para a festa. Mas ela descobriu!

Uma coisa de louco a festa. Tinha gente pra burro, mas era tudo artista 
e intelectual, e o Calder bebia pra burro... Eu pude falar muito com ele, nas 
vezes em que esteve no Rio. Gostava do que ele fazia, fora os mobiles... 
Ele era um sujeito de vanguarda. Eu fazia coisa completamente diferente... 
Na época, no Brasil, a gente fazia mulher de perna grossa, de braço gros
so... A escultura brasileira ficou muito atrasada em relação à pintura. Há 
uns quinze anos é que nossa escultura deslanchou. Mesmo assim, se for-

mo-

Stockinger, Yedda — sua esposa — 
e os filhos, Jussara e Francisco An- 
tonio. 1956. Dona Nídia, esposa do Josué Guimarães, me contou umas histórias 

incríveis desse tempo de A Hora. Diz que um dia você estava lendo um 
jornal e alguém esguichou lança-perfume em sua direção. O Josué acen
deu um fósforo e o jornal pegou fogo... nas suas mãos!

Naquele jornal aconteciam, mesmo, umas coisas incríveis. Eu cheguei 
a Porto Alegre em 1954, e nesse ano nem o Inter nem o Grêmio foram cam
peões, mas o Renner. Veio gente pra burro na redação saudar os campeões. 
Um fotógrafo chamado Tavares foi fotografar a horda. Caiu, na confusão, 
dentro do poço do elevador, porque só tinha poço, não elevador. Caiu dois 
andares. Corremos todos. Lá estava o Tavares saindo do poço cheio de água. 
Havia muitas histórias engraçadas na Hora, mas como é que eu ia manter 
minha família? Saí. Fiquei desempregado. Uns seis meses desempregado. 
Não conhecia ninguém. Não podia “morder” ninguém. E eu morando na 
rua Pelotas, com dois filhos... minha mulher... Yedda Stockinger. 1949.

19
18



mos comparar nossa escultura, em relação à alemã ou à francesa, ainda 
está atrasada... A gente sempre está um pouco atrasado. Província é pro
víncia, mesmo botando a Bienal para funcionar. A coisa não deu certo. Mas 
o atraso diminuiu. Porque toda vez que vinham bons artistas para a Bienal, 
dois anos depois grande parte dos artistas brasileiros estava fazendo a coi
sa parecida com as obras premiadas. Era doloroso, mas era assim.

Você também encontrou pes3oalmente essa grande figura da arte, 
Henry Moore.

Isso foi na II Bienal de São Paulo, em 53, em que ele recebeu o grande 
prêmio de escultura. Ou terá sido na terceira? Para mlrn, Henry Moore foi 
o maior de todos os escultores. O maior de todos os tempos. No princípio, 
Moore se inspirou na escultura mexicana. Depois, começou a criar mulhe
res, em obras figurativas mas não realistas. Depois, fez guerreiros. Mais tar
de, começou a fazer formas e peças separadas. Fazia uma mulher em três 
pedaços. Um pedaço inclinado assim, depois o torso aqui... e um pé... Fez 
milhares de esculturas, mas sempre em torno desses torsos e formas. No 
fim, pareceram anéis lindíssimos, intercalados.

Há quem não goste de Moore, por uma razão ou outra...
Pois para mim ele é o maior de todos. Eu entendo que, a tosco modo, 

você pode dividir os artistas em dois grupos: os emocionais e os cerebrais. 
Nos primeiros, predominam o conteúdo e a emoção; nos segundos, a idéia 
e a forma. Agora, ambos, se bons, valem a mesma coisa. Tudo é uma ques
tão de afinidade entre o artista e o apreciador, e disso temos exemplos em 
todas as épocas da história da arte. Um exemplo é que Van Gogh e Giaco- 
metti eram emocionais, e que Mondrian e Brancusi eram cerebrais, e assim 
por diante.

No meu caso, eu parti totalmente da emoção, mas, ultimamente, no caso 
das pedras, estou entrando nas formas um tanto cerebrais. Mas não me preo
cupo com isso. Todos são problemas da arte que podem ser resolvidos — 
e bem — por uma mesma pessoa, se houver talento. O resto... é sectaris
mo e conversa mole.

A grande vantagem da arte atual é exatamente esta: você pode fazer o 
que quiser e como quiser. Tem o direito até de ser mau artista... No que 
não há crime algum. Ser bom artista tem conseqüências agradáveis, inclu
sive financeiras. Um dos motivos que me fez fugir da metrópole foi exata
mente este: fugir dos entendidos. Ter o direito de errar por conta própria. 
A arte precisa, antes de mais nada, ser sua. E não produto ou soma dos 
palpites alheios.

Eu lhe proponho que nós peguemos agora, por algum tempo, o fio 
da meada, a partir de sua volta à escultura, em Porto Alegre. Isso se 
dá, então, a partir de seu trabalho de chargista na Folha.

Sim... Foi quando entrei para a Caldas Júnior que voltei a fazer escultu
ra. Quando comecei a fazer gravuras, comecei por onde eu estava em es
cultura. Trabalhei três anos em gravura, como disse, e recomecei a fazer 
escultura... por onde eu estava em gravura, e não em escultura. Um outro 
problema seríssimo era trabalhar em gesso. Gesso não é vendável. Gesso 
é transição. Então, eu inventei, adaptei, um processo de fundição porque 
só poderia sobreviver de escultura se pudesse vender minhas obras!

Fundição é mais ou menos imutável desde priscas eras, mas consegui 
fazer minhas adaptações. Fiz um buraco no fundo do quintal da casa da 
rua Pelotas, e, aí, minha mulher e as crianças, que eram pequenas, me aju
davam. Ora, era só um cadinho de trinta quilos... Então, quando aparecia 
um amigo... eu explorava o amigo... e a gente fundia... Esse processo de 
fundir influiu um pouco também na forma da escultura. Como eu fazia em 

e trabalhava diretamente em chapas de cera, isso influiu na forma.

Eu vi que esse tipo de forma interessava e continuei nesse caminho. Mas 
eu lembro que a primeira vez que eu fiz, fiz duas esculturas e joguei-as num 
canto. Achei que não tinha jeito. Passados uns seis meses, eu disse: “Não, 
o negócio é bom...”.

E como foram as suas primeiras atividades de fundição, no fundo da 
casa?

Puxa! As dez primeiras peças que fundi... falharam! Não davam. Eu já 
estava raivoso, puto da vida, porque fazia, fazia e não dava em nada. Eu 
me lembro que botamos o cadinho no lugar e eu dei o maior chute na escul
tura... Mas o diabo da escultura estava inteira... Com o chute... é que eu 
a quebrei no meio... Isso foi lá por 50, 60. Muito bem. Aí, eu comecei final
mente a fundir. As coisas davam mais certo... e dava para ver que era um 
negócio diferente do que se fazia por aí, inclusive no Rio e em São Paulo. 
Como sou amigo do Marcelo Grassmann, resolvemos fazer juntos uma ex
posição na Galeria São Luiz, em São Paulo.

Mas, pouco antes da exposição, apareceu aqui um sujeito com uma rou
pa apertadinha, dizendo que era amigo do Marcelo Grassmann e que que
ria ver minhas coisas. Ora, eu tinha uma exposição inteira... Ele foi 
perguntando o preço, eu dando... Ele não se decidia, e eu ia baixando o 
preço porque estava na lona. Não tinha dinheiro ne m para comprar bronze. 
“E essa?”, ele perguntava. E eu ia baixando. No fim, tinha peça até por 
dez cruzeiros. E ele me disse: “Venho de tarde com minha mulher para ver”. 
“Tá, tá. Até logo.” Esse não volta. Voltou. Começou a perguntar de novo. 
“E quanto é isso mesmo?”. Juntou um monte. Umas nove, dez esculturas. 
“Quanto é tudo?” Fiz as contas. Pôs a mão no bolso. Pagou com dinheiro 
vivo. Nunca tinha visto tanto dinheiro vivo na minha vida. Levou tudo. O no
me dele é... Severo Gomes. Depois, ele comprou outras esculturas mais. 
Peguei o dinheiro, a mulher e as crianças. E fomos para a Churrascaria Santo 
Antônio comemorar. E comemos aqueles fantásticos bifes acebolados da 
Santo Antônio. Eu precisava comemorar. Nunca tínhamos visto um monte 
de dinheiro daqueles. A partir dali, as coisas começaram a melhorar.

A gente pode deduzir de algumas dessas primeiras experiências, des
se tempo, que um dos segredos do escultor é a persistência?

Persistir e gostar. Se você gosta, persiste, e você insiste, e você sente 
que cada escultura é um pouquinho melhor que a anterior. Aí, você tem a 
esperança de que a próxima seja um pouco melhor. Mas você nunca vai 
saber se você é realmente um bom artista ou um mau artista, e essa é a 
sorte. Porque, no dia em que você descobrir que é um grande artista, você 
vai parar... porque, aí, não há mais razão para fazer alguma coisa. Basta 
dizer: “Eu sou o maior escultor do mundo”.

Fui vendo, desde o começo: “Com cada trabalho aprendo alguma coi
sa”. Não desce nenhuma luz lá de cima. Não há iluminação alguma. Obra 
é trabalho, observação e persistência. Arte não é coisa de doido, mas nin
guém precisa ser gênio. Se você for simplesmente normal, já dá para fazer 
alguma coisa.

Da esquerda para a direita: Vasco 
Prado,Stockinger e Marcelo Grass
mann.

f

Mas parece que uma das coisas que havia de sobra no seu ateliê da 
velha Porto Alegre — nem tão velha assim — era humor, vida e carinho.

Ali iam muitos amigos, como Josué Guimarães, Lara de Lemos, Trinda
de Leal, Leo Fuhro, Saldanha, Décio Escobar...

Aquele poeta gaúcho que se matou?
Não. Ele foi assassinado.O escultor em seu ateliê na rua Pelo

tas. Porto Alegre, 1959.

Era um poeta com cara de poeta. Barba...
Barba caprichada.cera,
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Onde?
Lá perto do aeroporto. Um sujeito fazia adubo com ossos calcinados. Ti

nha uma pilha de ossos. Aquele negócio me impressionou. Eu tenho uma 
foto disso. Eu olhando os ossos. Aí, eu peguei um monte de ossos.

Muito macabro.
Ossos de boi, de cavalo, de ovelha. Escolhi um monte de ossos. Tinha 

idéia vaga na cabeça... Só sei que ia pegando os ossos. Enchi o auto
móvel e trouxe os ossos. Botei aqui. O que ia fazer? Quando eu tenho uma 
complicação na cabeça, sei que algumas idéias podem aparecer na cama, 
de noite. Você deita, fica pensando nos seus problemas, no que você traba
lhou, no que você vai trabalhar... De dia, você sempre tem alguma coisa 
para fazer. Ou está fazendo escultura ou está conversando... Então, devo 
ter pensado nesse negócio de chocar porque eu queria chocar as pessoas. 
Eu não queria, no caso, fazer coisas bonitas. Porque tortura e guerra não 
são coisas bonitas.

Fiz as obras... Juntei tudo e expus em São Paulo. Até o Bardi ficou meio 
chocado, mas aceitou a coisa, embora preferisse outros negócios que eu 
fazia. Agora, o Danilo de Pretti, o Marcelo Grassmann... meus amigos de 
muitos anos... os dois ficaram indignados comigo, porque diziam que arte 
podia ser tudo, menos uma coisa repugnante, que provocasse asco. Um 
vizinho meu, que é coronel, me contou que Severo Gomes, que era minis
tro, levou uma escultura dessas de avião... e que muita gente ficou horrori
zada porque ela ficou exposta, sem embrulho... aquela escultura de osso, 
deitada no meio do avião. Mas vendi pouco. Dei... Porque é difícil aceitar 

tipo de escultura. Eu disse o que queria. Eu era um sobrevivente da 
situação atual... um sobrevivente de coisas do mundo. Porque havia tam
bém o Vietnã. E eu pensava também no Vietnã.

Eu expressei a violência com essa linguagem. Existem muitas outras. Vo
cê pode fazer uma escultura violentíssima em pedra, por exemplo. A violên
cia, então, pode não ter um sentido político. Mas você pode fazer violência 
com qualquer material. É tudo a maneira de se trabalhar...

Xico, desculpe, eu queria lhe interromper para fazer uma pergunta 
quase aleatória. E que você falou, instantes atrás, em deitar na cama, 
à noite, para resolver problemas... É que eu fiquei pensando numa coi
sa que Maiakovski disse. Apareciam poemas na cabeça de Maiakovski 
durante o sono e o sonho... O sonho interfere na sua criação?

Sim. Eu sonho muito... Mas a coisa em mim funciona diferente. Vamos... 
Eu me deito, aí começo a ter idéias e não consigo dormir. Eu começo a pen
sar e faço uma escultura toda. Não é sempre, mas, às vezes, isso aconte
ce. Aí, eu fixo bem a coisa. Eu me levanto e desenho em um pedaço de 
coisa qualquer. Não são propriamente esculturas. São mais idéias, manei- 
... de resolver a coisa. Mas aí eu não durmo mais. Fico pensando, resol

vendo o problema. Às vezes dá certo, às vezes não dá... Se isso influi sobre 
a criação? Acho que sim. Pode ser, mas é muito raro. Mas eu penso... pen
so... Essa hora antes de dormir é ótima. O negócio é ir pensando. Mas não 
adianta forçar porque noventa por cento do que você fez tem que jogar fora 
mesmo. Noventa por cento das idéias também. Agora, não é sonhando... 
É pensando! Arte é coisa mental.

Ah, teve uma época em que eu comecei a cansar dos guerreiros... de 
tudo aquilo. Tudo... Aí, eu achei um lugar onde havia muita pedra e tinha 

sujeito que fazia pó de revestimento calcário. Peguei uma porção de pe
dras e levei para casa. Eu já tinha feito escultura de pedra, no Rio. Mas, 
aqui, a princípio, tentei fazer figuras — como eu fazia as minhas figuras —, 

pedra não se presta para isso. Pedra é uma coisa mais para o tato, 
não se presta para se fazer coisas muito finas. Pedra não agüenta 
Então, eu resolvi: pedra vai ser uma coisa, ferro, madeira, bronze vão ser 
outra coisa. Vão ser coisas completamente distintas. Não há crime nenhum

Josué Guimarães ia sempre no ateliê, não?
Ele fazia umas peças de escultura. Ele desenhava direito. E era um ami

go maravilhoso... E aparecia Mário Quintana. Mário, às vezes, até dormia 
num sofá que a gente tinha no ateliê. Certa vez, eu fiz a cabeça do Mário. 
Lá estava ele dormindo no tal sofá. Eu já tinha feito um lado. Para fazer o 
outro, eu e Josué viramos o rosto do poeta e calçamos o travesseiro. Pron
to. Eu podia fazer o lado que faltava. Era assim. Mas parece que ainda hoje 
se encontra humor por aqui.

\
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Caro mestre, depois dessas histórias tão humanas, gostaria de sa
ber como é que você vê suas fases criativas. Há alguma coisa comum, 
um sinal específico, em sua opinião?

Eu sempre procurei um sentido social. Aí, entrava um pouco de Sartre
— porque eu gosto de Sartre — e também Albert Camus... Minha primeira 
exposição foi no tempo da renúncia de Jânio. Já aí, nessa época, tudo co
meçou a ficar meio conturbado. Tudo virou uma coisa meio caótica, incerta, 
depois que ele renunciou. Aí, eu fazia uma arte que se envolvia com tudo. 
Mas nunca... anedoticamente. Não diretamente...

Já tivera, muito antes, uma breve passagem pelo Partido Comunista. Mas 
arte e comunismo não é uma coisa que dá certo. Os comunistas tinham a 
mania do neo-realismo. E o neo-realismo em arte foi sempre um equívoco... 
Mas, para dizer alguma coisa, eu fiz “Guerreiros”, “Prisioneiros”, Tortu
rados”, “Sobreviventes”. Fiz milhões de esculturas... Algumas eram pro
positalmente agressivas. Mas praticamente todas foram absorvidas.

O que eu queria dizer é que quando você faz uma coisa que pretende 
ter um sentido, combater, e a coisa é absorvida exatamente pelas pessoas 
a quem eu pretendia denunciar, você perde o sentido... você perde o fio 
da meada... Você fica inútil porque por mais guerreiros que eu tenha feito, 
por mais que eu tenha pretendido lutar com eles, eu não ia ganhar a guer
ra... Enfim... Algumas pessoas entenderam, outras não entenderam... Mas 
eu fiquei com minha consciência livre. Porque se eu não ganhei a guerra
— e nem poderia ganhar —, ao menos fiz o possível para não perder a dig
nidade naquela situação.

Cabeça de Mário Quintana esculpida 
por Stockinger.

esse

Você falou em Sartre. Sartre diz que a liberdade “é o gesto que se 
faz ou não se faz”. É o que a gente vê nos Caminhos da Liberdade.

É mais ou menos isso. A gente tenta... procura fazer... Mas se você não 
conseguiu fazer o que queria, por alguma razão... ou porque não conseguia 
ver as coisas suficientemente claras, ou por falta de talento, você não é um 
criminoso. Você, simplesmente, não conseguiu. Mas o ideal era ter conse
guido realizar essas coisas todas... essas obras... Afinal, a arte é um refle
xo entre você e o mundo em que você vive.

ras

Primeiras esculturas em pedra. 1965.

Algumas obras suas, principalmente as do ciclo “Sobreviventes”, 
provocaram formidáveis polêmicas. Eu li referências de críticos em que 
se falava “em estranhas formas pré-históricas”... “símbolos míticos, 
arcaicos”, que percorriam sua obra. Alusões...

(Xico interrompe a frase e começa a falar.)
Eu entendi o que você está propondo. Essa história dos símbolos... essa 

coisa toda... Mas eu acho que não se interpreta o problema dessa maneira. 
É que eu comecei com histórias em quadrinhos. Talvez seja esse o proble- 

. Vamos ver o caso dos “Sobreviventes”. Eu queria dizer de alguma 
maneira que estava contra tudo. Eu quis fazer esculturas que repugnassem, 
que chocassem. Muita gente brigou comigo por causa disso. Eu lembro que 

dia, por volta de 1970, passei num lugar onde havia um monte de ossos.

um

masma.. mesmo.

um
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Mas depois da história do touro, vem a do cavalo. Uma vez, o Bardi me 
encomendou um cavalo de dois metros. Isso foi antes de eu mudar para 
Porto Alegre, em 61,62... Mas eu achei o cavalo horrível. Meu cavalo pare
cia uma lhama! Decidi fazer mais alguns cavalos, para ver se melhorava. 
Queria fazer um cavalo digno... É... tudo acabou numa gauchada. Mas foi 
uma gauchada indireta. Meus touros nasceram do par de chifres. Os cava
los nasceram por causa daquele cavalo de São Paulo.

Xico, você alguma vez fez curso de desenho? Curso bom, mau, 
médio?

Ah, isso me leva de novo pro Rio. Me leva até aquele amigo, o Ratisbo- 
na, que é um sujeito muito culto. Tive interesse em fazer arte. Eu trabalha
va, afinal. Mas um dia, andando entre a praça Tiradentes e o largo São 
Francisco, numa daquelas ruazinhas estreitas, eu vi escrito: “Ensina-se Pin
tura — Professor Pedro Bruno”. Subi no escuro. Subi... Tinha um velho sen
tado numa cadeira... dormindo. Era o professor Pedro Bruno. Perguntei se 
aceitava um aluno para pintar. Passei dois meses desenhando a carvão o 
busto de Sócrates... Até hoje eu não suporto. Foi um saco. Por mais que 
eu desenhasse, ele nunca estava contente. Fui aprender a desenhar... e 
era só o busto de Sócrates... Desisti! Aí, fui para o Liceu de Artes e Ofícios, 
em frente à Escola de Belas-Artes... Eu me inscreví num curso... Eles me 
deram — de novo — o busto de Sócrates. Palavra de honra! O busto de 
Sócrates a carvão... Fugi! E escapei de virar um artista acadêmico.

A sua história não deixa de ser muito engraçada. Mas eu queria lhe 
fazer uma provocação. O que você acha de “inspiração”?

Ridículo! Coisa ridícula! Inspiração é coisa de mulher insatisfeita. Eu não 
me sento procurando inspiração. A coisa já está na cabeça, salvo se você 
vai fazer uma coisa nova... fazer escultura em pedra, coisa assim. Mesmo 
assim, eu já entro com um monte de elementos. Esses elementos já fazem 
parte de mim, porque depois de tanto tempo de trabalhar nessa merda, vo
cê tem de estar dentro desse negócio todo. Olhando instintivamente, você 
faz a coisa. Mas... vamos supor que você esteja com uma pedra. Aí, traba
lhando, você encontra um novo caminho... ou você desvia a pedra que vo
cê estava fazendo para um novo caminho... ou você, na próxima pedra, faz 
aquilo que passou por sua cabeça. Em cada escultura que você faz, se pres
tar bem atenção, você verá a seguinte. Até quando você erra. Muitas ve
zes, de um erro bem aproveitado pode nascer uma virtude. Depende de como 
você vai solucionar a questão. Mas são coisas que a gente aprende em qua
renta anos...

É uma sabedoria do próprio tempo. O conhecimento vira sabedoria?
A prática do tempo. Esse é o princípio de tudo. Por quê? Hoje não sei 

como são todas as coisas — em escultura —, mas sei muito das coisas. 
Então, tudo é muito mais rápido. A gente soluciona as coisas porque há pro
blemas comuns em quase todas as esculturas.

Quais são?
É difícil a gente dizer...

Mas quando você ensina jovens, você fala coisas. Que coisas?
As formas, os volumes, os furos são problemas comuns. Há uma porção 

de palavras, de problemas que são comuns a todos os textos. Com as pala
vras, você deve construir a ação. Com a escultura, é a mesma coisa. Há 
uma porção de questões que são comuns a toda escultura. Agora, o enri
quecimento da obra e a criação surgem das situações novas — cada vez 
que você está escrevendo uma história ou fazendo uma escultura. Ah... Es
sas questões são difíceis... Queria lembrar, ainda, que não é sempre que 
se faz alguma coisa nova. As pedras têm me dado idéias novas... Não sei... 
Precisava trabalhar mais.

em você ser figurativo ou não figurativo. Havia muita briga no Rio porque 
um sujeito era figurativo e o outro abstrato. Uma idiotice... Você pode fazer 
o que quiser, contanto que faça bem. Todos são problemas de escultura. 
É só você resolvê-los bem e de uma maneira que desperte interesse nas 
pessoas. Aí, eu comecei a fazer pedras... Depois, eu tinha problemas nas 
mãos... Talvez por causa da solda... Não sei...

Isso fica parecendo um filme policial. Mas o que é que vai acontecer 
agora? O quê?

Bem... Eu fazia agora esculturas em pedras, e comecei a fazer umas for
mas. As formas foram evoluindo e aí... começaram a aparecer umas paisa
gens lunares... Eram umas coisas meio redondas, em que eu fazia umas 
texturas que podiam lembrar paisagens da Lua... espécies de crateras. Che- 
guei a comprar um telescópio pequeno e ficava olhando a Lua... O telescó
pio está até hoje com meu filho. Você já olhou com telescópio? Você vê todas 
aquelas crateras... Você.. Então, eu fazia isso. Mas eu pegava e fazia isso 
nas pedras... Eu expus essas paisagens lunares na galeria Mirante das Ar
tes, que é do Bardi, lá em São Paulo. Bem, eu fiz essa exposição, essas 
coisas nos fins dos anos 60. Aí, eles voltaram a endurecer, e eu fiz os “So
breviventes”.

Mas veja como são as coisas. Eu fui fazendo, depois, bronze, madeira... 
e voltava à pedra. Dava vontade de parar um pouquinho ou precisava mes
mo. Porque alguém me pedia para fazer um cavalo, ou isso, ou aquilo... E 
eu preciso de dinheiro. Vivo disso. Tenho de fazer! E, às vezes, ainda, te
nho um problema nas mãos, por exemplo. Aí, em vez de fazer pedras, vou 
fazer terracotas... E aparecem, também, problemas técnicos. Veja, minhas 
terracotas têm uma cabeça pequenina, muito fina. Minhas terracotas que
bravam muito. Aí, eu resolví fundir as minhas terracotas. Mas agora não pen
so nisso. Não penso em terracotas... Eu estou me restabelecendo de uma 
operação e vou fazer bronze direto, durante quatro meses.

Há uns dois anos, eu quebrei a mão catando cactos e fiquei dois meses 
poder trabalhar. Eu caí do morro e quebrei a mão em dois lugares. Fiz 

cabeças de onze amigos. Fiz onze... numa sessão só. Um deles, era o Jo
sué Guimarães — acho que Josué já estava doente. O escolhido vinha de 
tarde. Eu deixava montada a argila... e de tarde mesmo já fazia tudo. Só 
uma vez... Homem é mais fácil; mulher tem um rosto mais delicadinho, o 
negócio fica mais difícil. Mas eu escolhi onze amigos. Então, na minha obra, 
de vez em quando muda tudo... Mas é por acidente. Ou por insuficiência 
de saúde. Aí, eu procuro fazer alguma coisa para não ficar sem fazer nada. 
Aí eu faço uma coisa que não tem nada com a história. Puxa, agora que 
venho dessa doença, preciso ver o que faço... Ou faço bronze ou desenho, 
porque não posso ficar sem fazer nada por quatro meses... Mas não posso 
fazer escultura pesada... isso, não posso...

Mas não sei se eu te falei. Há anos ganhei um par de chifres, e aí me 
ensinaram como é que se dá polimento de guampa. Olha, não se usa água... 
Não é isso! Você passa carvão comum, de lenha, e óleo de automóvel, e 
fica esfregando. Aquele chifre fica liso e brilhante que é uma coisa de lou
co. Então, eu não sabia o que fazia com aqueles dois chifres... Imagine o 
drama... O que fazer com o casal de chifres? Pensei em fazer maçaneta 
de porta. Pensei em fazer cabide. Pensei em fazer uma porção de coisas, 
até que me veio uma idéia: não... nãããããããão... eu vou fazer um touro. Tou
ros interessaram muitos artistas. Eles têm uma forma interessante, compacta. 
O primeiro touro surgiu desse par de chifres que eu alisei. Meio prosaico, 
não? Aí, comecei a fazer outros. O primeiro sai ruim... depois, tem que me
lhorar. E você vai fazendo... Também porque as pessoas gostam, te enco
mendam uma coisa. Se as pessoas não voltam e não encomendam, a coisa 
pode perder o sentido. Porque você não faz exatamente para vender, mas 
para se comunicar. Você não faz para receber elogios, mas para que al
guém goste. Ninguém faz arte para esconder.

sem

Escultura da cabeça de Josué Guima
rães feita por Stockinger.

í
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pouco além de Santiago. Fui descobrindo os segredos dos cactos. Tanto 
Rio Grande como no Norte, o cacto cresce em chapadas de pedra. Aqui 

no Rio Grande, há muitos cactos em Caçapava, Lavras, Bagé, Livramento, 
Herval. Há cactos de todo o tipo, inclusive os que servem a rituais indíge
nas, como o peyotl, que os índios do México usavam em suas bacanais. 
Bem, o surdo tem um lazer diferente. O que é que eu ia ficar fazendo?

Mas essa caçada ao cacto é muito bonita e romântica. E uma paixão 
que abre espaço para a aventura.

Eu saio de carro atrás deles. Você anda, anda, anda e acha o cacto num 
calor de rachar. E aparece de repente um boliche. Um boliche no fim do 
mundo é lindo! Mas não tem nada ali; só cerveja gelada, cachaça, bolacha 
grossa e sardinha. Mas como é bom!

Parece que você tem um especial gosto por cavernas.
Eu gosto de cavernas. O design das cavernas é lindíssimo e me interes

sa para a escultura mais do que o dos cactos. Gosto de lugares interessan
tes. Conheço uma porção de grutas aqui no Brasil, mas também andei pelos 
parques e canyons dos Estados Unidos. Gosto de viajar muito e prefiro o 
automóvel. Carro entra em qualquer lugar. Eu vou, e olho e olho. Há pouco, 
fui com minha mulher ao Espírito Santo buscar mármore e, se possível, al
guns cactos. E olha que quando meus filhos eram pequenos a gente viaja
va ainda mais.

Mas eu fui com meu amigo Flávio Del Mese até a ilha de Páscoa. E uma 
maravilha. É um outro mundo. Uma ilha pequenina, o lugar mais isolado 
do mundo, a 4 500 quilômetros do Chile. A ilha tem três vulcões. E 
de suas partes estão os baixos-relevos e as grutas religiosas. Cada família 
tinha os seus ídolos. No vulcão do centro da ilha, não tem nada; é um bura
co... Mas como é bonito. Na outra ponta da ilha, no terceiro vulcão, eles 
faziam as grandes cabeças, que eram esculpidas diretamente na encosta 
do vulcão. Eles trabalhavam com pedaços de basalto e ficavam esfarelan- 
do. Você chega de longe, pensa que são escadarias... Mas não! São escul
turas que estavam em execução. Sim, eles pararam de um dia para o outro 
com tudo aquilo, provavelmente por causa da revolta dos polinésios contra 
os dominadores, os tais “orelhudos”, que não se sabe quem foram. Parece 
que os orelhudos vieram do lado do Peru, da Bolívia; quem sabe? Por que 

lados também se faziam grandes esculturas dos “orelhudos”. A ilha 
de Páscoa é pequena e sem vegetação. A única coisa que havia era um 
arbusto chamado toromiro. Eles faziam pequenas esculturas de madeira mui
to bonitas com o toromiro.

E as esculturas dos habitantes da ilha?
Elas não são muito bonitas. Mas te cativam pelo mistério. Tem uma de 

trinta metros. Um edifício de sete andares tem trinta metros. Você fica lou
co olhando uma coisa dessas. Oitocentas e tantas esculturas visíveis. E to
do mundo que cavou perto do vulcão achou mais esculturas. Ah, ainda tem 
muita escultura oculta na ilha de Páscoa.

Eles faziam as esculturas diretamente nas encostas do vulcão. Era as
sim: elas ficavam presas apenas pelo dorso; quando terminadas, eles solta
vam essa parte e a escultura rolava encosta abaixo. Muitas, a maioria, 
quebrava nessa operação. As que “sobreviviam” eram levadas para a cos
ta e erigidas de costas para o mar, para, então, finalmente, colocarem um 
chapéu de pedra vermelha. O problema é saber como esses imensos blo- 

transportados, erigidos e ainda colocado aquele imenso chapéu. 
A ilha é pequena. Nunca teve mais do que dois mil habitantes. Então, como 
e por que faziam essas enormes cabeças? No Egito e em outros lugares, 
nos velhos tempos, também se faziam grandes monumentos. Mas havia mi
lhões de escravos para executar e transportar essas coisas. Muito diferente 
da ilha de Páscoa, onde tão poucas pessoas viviam.

Mas eu podería dizer que um dos princípios da escultura é o equilí
brio das formas?

Você tem que obedecer alguns princípios do equilíbrio, senão ela não dá 
certo. Você pode fazer o diabo... porque, hoje em dia, fazem uma escultura 
completamente diferente. Mas sempre há um princípio de equilíbrio dos vo
lumes, senão a obra cai visualmente.

O escultor é, também, um matemático?
Não só. O pintor também é um matemático. Tem que haver equilíbrio de 

volume, de pesos... Mas isso também vale para a pintura. Só que aí o peso 
não se mede... por quilo. É um peso visual. Tem que haver equilíbrio. Mas 
os princípios de que falo não são acadêmicos. Você tem “n” maneiras de 
equilibrar as suas coisas e de fazer essas relações matemáticas. Mas, jus
tamente, o artista é aquele que consegue modificar essas relações.

Puxa, Xico Stockinger, eu queria saber sobre o seu dia-a-dia. Fazen
do tudo o que você faz, você deve acordar cedinho...

No inverno, é mais difícil... porque o dia demora a clarear. Mas eu acordo 
cedo, quando estou trabalhando. Eu me levanto pelas seis da manhã. Eu 

logo cuidar dos meus cactos. Fico mexendo neles, regando, podando 
alguma coisa... Trabalho até mais ou menos as sete e meia, quando sai o 
café. Aí, aproveito para brincar com os cachorros. Pelas oito, começo a tra
balhar. Vou para o ateliê.

Eu vi os seus cachorros. Eles parecem aqueles cachorros do Jack 
London. Cachorros dos livros do Jack London... de cinema...

Eu sempre tive muitos cachorros. Hoje, os meus cachorros são siberia- 
nos. São muito carinhosos, brincamos muito. Agora, eles só não podem mais 
pular em cima de mim, por causa da minha operação. Mas nós brincamos, 
lutamos, coisas assim... Mas depois do café eu trabalho, como dizia. As ve
zes saio, vou olhar umas plantas. Quando estou cansado, é isso que faço: 
saio e fico uns quinze minutos no meio das plantas. Volto, posso tirar uma 
pestana de uns quinze minutos. Já é depois do almoço quando vou para 
o outro ateliê. É lá, também, que está a fundição. Aí, mexo nos cactos de 
novo
de futebol — que anda passando pouco — e de Fórmula 1. As vezes, vêm 
amigos. Ficamos conversando... Ou então escrevo cartas, principalmente 
para a Alemanha. Muitas cartas sobre os cactos. Há uns sete, oito caras 
que me escrevem sobre o assunto.

Eu fiquei vendo quantas vezes você falou em cactos...
A história dos meus cactos começa por Dostoiévski. É uma história fan

tástica e meio engraçada. Quando fiz minha primeira operação do coração, 
eu peguei uma hepatite. Aí, eu me disse: “Vou ler Dostoiévski pela terceira 
vez”. Peguei Dostoiévski... Sabe o que deu? Nessa circunstância, a fossa 
da gente é maior do que a fossa de Dostoiévski, então não dá para ler. Foi 
aí que, por acaso, comecei a ler sobre plantas. A hepatite durou tanto tem
po que deu para mandar buscar livros sobre cactos na Europa e nos Esta
dos Unidos. Meus primeiros cactos eu comprei na volta da ilha de Páscoa, 
ainda no tempo de Salvador Allende, no Chile. Em Buenos Aires, comprei 
de um velhinho na rua. Eram cactos bem pequenos.

Aí nasceu uma paixão daquelas!
Eu chamo de “cactos-terapia”. Para distrair, para não virar muito artista, 

há doze anos eu comecei a ler sobre cactos, como contei. Mas, quando fi
quei bom, ah... aí comecei a procurar cactos por todos os lados. Rio Gran
de do Sul, Paraguai, Uruguai. Andei muito mesmo. Descobri até um que 
leva o meu nome, o Notocactus stockingerii, que encontrei em Unistalda,

no

vou

numa

olho o Jornal Nacional, que é o que mais gosto na televisão, além
nesses

*

cos eram Francisco Stockinger na Ilha de 
Páscoa.
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Um pedaço desgraçado, mesmo, uma saga, desde que aquele seu 
amlguinho, o colega do Mackenzle, fez aquele trem, e que o menino es
piou o trem e teve vontade de desenhar, de ser artista.

Ah, o René da Rocha Reader! Aquele cara que desenhava, no tempo de 
colégio... Você lembra quando eu estava na Navegação Aérea Brasileira, 
logo depois que fui proibido de voar? Um dia, eu passava pelo hangar e 
vi o nome René da Rocha Reader escrito numa ordem de vôo. Um nome 
estranho desses não deve ser comum a duas pessoas. Fui checar se ele 
tinha estudado no Mackenzie. Sim, era ele. Perguntei se ele ainda dese
nhava. Perguntei se ele lembrava de um trem — um trem dentro de um tú
nel verde, que ele tinha feito lá no Mackenzie, no colégio. Lembra? Ele não 
lembrava. Fiquei puto da vida.

Você falou a palavra mistério. O grande mistério não é a arte?
No caso da ilha de Páscoa, mistério era como eles faziam e como leva

vam aquela coisa imensa. Mas há mistério em muita arte por aí. Se você 
colocar um pouco de mistério, ela desperta mais interesse, mais curiosida
de. Sim, a arte deve ter mistério. Não sei se é exatamente mistério. Mas 
deve ter um pouco de romance, de história, uma coisa qualquer assim. Vo
cê não acha? Porque você olha... A primeira coisa que você olha é o impac
to visual da escultura. Depois, você começa a criar certas texturas, certos 
elementos que agradam a vista do sujeito. Então, o sujeito olha o total, e 
depois ele vai correndo o olho pela figura, sempre procurando achar coisas 
que não se repitam, achar coisas novas que interessem ao olho. Você entra 
nessas coisas da escultura... Texturas... Buracos... Formas... Penso, por 
exemplo, em duas figuras de Bruno Giorgi. Elas estão na sala de minha ca
sa. Aquele casal... Há uma porção de coisas especiais nelas. Os panos, a 
composição dos braços... Sempre coisas que interessam ao olhar. Às ve
zes, é uma obra ultramoderna. Pode até não dizer nada, mas interessam 
ao olho. E quando são obras geométricas, é a mesma coisa. É preciso agra
dar ao olho. Sim, eu não gosto muito dos geométricos porque sou muito 
emocional... Mas não há maior nem menor nisso. É apenas uma maneira 
de ser.

Você falava essas coisas e eu rabiscava nos meus apontamentos a 
respeito de jazz. Eu gosto mais do jazz de Armstrong, que é mais emo
cional, do que do jazz moderno, que acho mais frio. Mas você tem ra
zão; não é questão de mais belo ou menos belo, não...

Tudo está mais ou menos por aí. Mas em música, não posso entrar. Eu 
sou surdo e sem talento musical. Tudo é mais ou menos assim. Em literatu
ra, mesmo em poesia, é a mesma coisa. É a maneira de ser. Agora, um 
artista deve procurar ser honesto consigo mesmo. Mas tem muito negócio. 
Muito artista não procura ser honesto; procura mais entrar numa onda qual
quer, num barco qualquer, onde tudo já está macio. Não é?

Pois é, Xico Stockinger... Mas a vida... E a vida?
Ah, a vida! Não sei. Fico achando que a vida sem dinheiro é mais interes

sante... Não é bem isso. Mas não sei. Penso no tempo em que eu morava 
na rua Pelotas e não nesta casa. Na rua Pelotas... A casinha está lá até 
hoje. Uma casinha simpática, com aquele quintal grande. Enchia de gente, 
quase todo dia. A gente se cotizava, fazia churrasco, tomava cerveja, era 
uma vida... Não havia avião... A gente não tinha automóvel, não tinha nada. 
Mas, talvez, fosse mais divertido do que agora.

Dizem que você é um cozinheiro daqueles!
É, faço muitos pratos. Há um mocotó no meu aniversário. Vem umas cem 

pessoas. É fácil, porque é só servir o mocotó que faço, o pão e o vinho... 
Tenho até uma bibliotecazinha de livros de cozinha. Faço muito uma feijoa
da branca que leva mel, catchup, uma espécie de... não lembro o nome! 
O francês faz um negócio parecido mas o meu é meio diferente. Leva cos
teleta de porco defumada, lombo de porco também defumado, salsicha, de
pois azeitonas e catchup, em porções iguais. Aí ponho na fôrma, e ainda 
ponho em cima toucinho. E vai tudo para o forno! Às vezes, eu vou para 
o snooker que fica na minha casa, lá embaixo, com Milton Mattos, outros 
amigos... Jogamos... Faço alguma coisa... Ah, cozinhei muito com Josué 
Guimarães. Ele fazia umas galinhas muito boas. Galinhas à milanesa, ca
prichadas. Antes de ele morrer, fomos para a casa de Josué e dona Nídia, 
em Canela. Eu cozinhei duas vezes. Mas naquele tempo, antigamente, era 
só churrasco. Naquele tempo, a carne era barata. Eu tinha forno de cerâmi
ca, de lenha, e a gente puxava um carvãozinho para fora e fazia o churrasco.

Olha, o imigrante de colo andou um pedaço desgraçado, mas valeu a 
pena.

*

Stockinger, 1987, entre seus netos. Da esquerda para a direita: Leonardo Duarte Stockinger, 
Alexandre Stockinger Rodrigues e Francisco Tiago Duarte Stockinger.
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espírito público da escultura vem de todos os tempos: sua pró
pria matéria-prima — qualquer que seja ela, granito, mármore, 
madeira, metal — a faz apta a ser e estar na praça, e isso vem dos 
barros e cerâmicas assírios e babilônios, passando pelos componentes 
mais estáveis e perduráveis.

Não sei de nenhum grande escultor que não tenha internalizado 
essa noção — mesmo quando, em maquetes, miniaturiza o gigantis
mo futuro.

Nossa escultura tem o privilégio de contar com alguns grandes mes
tres, no que vem da Semana da Arte Moderna para cá: em nenhum 
outro tipo de arte o hiato entre o antes e o depois daquela Semana 
foi tão marcado. É que antes, no Brasil, nem havia espírito público 
nem res publica. Desde então, se a res ainda não é pública, o espíri
to busca sê-lo — sobretudo o espírito desses esperançosos, os artis
tas e os intelectuais.

Recordo-me, carinhosamente, de Francisco — Xico — Stockinger 
ainda no Rio de Janeiro, do seu casamento com Yedda, de sua devo
ção à família e ao lar, da difícil decisão — tão acertada, viu-se depois 
— de ancorar nos pagos, de sua amorosa identificação com suas 
substâncias-primas, desde o barro à madeira, ao metal, ao plasmá- 
vel, já em seres (inclusive super-homens e supermulheres) desrecons- 
truídos por sua arte, para nos darem exemplo de interioridades que 
sua arte externa — pois, por mais fantásticos e arbitrários que pare
çam, são indicadores de como a natureza poderia ter sido mais bela 
ainda, o que é a missão do homem futuro, fazer da cultura uma total 
identificação com a natura.

É o que venho vendo, ao longo dos anos, na obra sem-par de Xi
co. Sua coerência estética — compatível com sua permanente bus
ca — é irmã gêmea de sua coerência moral e de sua coerência afetiva, 
de sua teimosa certeza de que (se não fôssemos de tão acanhado 
egotismo e egoísmo e egocentrismo) a vida e a arte são intrinseca- 
mente complementares, para criarem um mundo fiel à utopia que nos 
chegará, ainda que aos filhos dos filhos dos nossos filhos.

Xico e os seus seres primevos, de total fidelidade aos seres hu
manos futuros — salve, salve!

Sigo Stockinger há 

ca carregada de humanidade na sua crueza desconcertante, apelo 
de amor à vida, vanitas de hoje, à maneira como os seiscentistas usa
vam pintar, como lembrete de que depois vem a morte: Stockinger 
indica e adverte as deviações que levam ao fim do mundo. Artista 
que não esconde a cabeça como a avestruz, que não se adapta, pre
sente na batalha contra a loucura dos armamentos, da corrida dos 
foguetes, da tentativa de se alcançar a Lua, enquanto a miséria está 
por trás de cada árvore.

Escultura das mais emocionantes, de renúncia aos sucessos fá
ceis, que não está à procura de clientes. Este seria o escultor para 
Brasília, mas Stockinger não viaja, não escreve cartinhas, não tem 
jornais à disposição, e, por outro lado, as mensagens são aceitas 
quando não turbam os banquetes dos amadores do lugar-comum. 
A palavra de Stockinger é por demais elevada para ser compreendi
da pelas cúpulas; dirige-se mais às gentes simples, aos inocentes 
que recebem os golpes na cabeça: é uma límpida palavra de alarma 
esculpida como advertência. À arte, afinal, pedimos empenho, hoje 
que são os tempos para se resolver problemas humanos e não os 
de decoração de salões de conversa.

anos, e a cada exposição insiste nesta temáti-

Antônio Houaiss
Filólogo, escritor e membro da 
Academia Brasileira de Letras

Pietro Maria Bardi
Diretor do Museu 

de Arte de São Paulo
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Xico por Cláudio Corrêa e Castro - 1948 
Óleo sobre tela 

45 x 35 cm 
Coleção Francisco Stockinger

Xico por Maria Leontina - 1948 
Óleo sobre tela 
65 x 53 cm
Coleção Francisco Stockinger

►
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-1 os amigos são sempre suspeitos, mas escrever sobre o Xico se 
torna agradável, pois quer dizer que se privou de uma cumplicidade 
gratificante, da qual sempre se recebeu mais do que se deu. Com 
o Xico é sempre assim. Esses anos todos representaram participar, 
por exemplo, de suas manias, como coleções de facas, de conchas,
Galês e, claro, de cactos; paixões que sempre começam vulcanica- 
mente mandando buscar livros e manuais do Exterior, para depois 
irem ficando em algum canto de sua casa, junto com Mabes, Volpis 
e Tarsilas, que, por sua vez, se misturam com ingênuas figuras es
culpidas na Ásia e na Oceania, surrupiadas lá de casa, com o meu 
consentimento tácito.

Assíduo leitor de jornais e livros, quase sempre já leu o que se co
menta (menos os best sellers, que, convenhamos, são quase sem
pre lineares e previsíveis).

Xico é um homem que gosta de cactos, ou seja, não é um homem 
comum; o comum gostaria de rosas, cravos ou mesmo flores do cam
po. Há também os vinhos; estes foram uma paixão tardia, quase uma 
traição à cerveja, que lhe foi fiel nos anos em que suas figuras em 
bronze ou ferro e madeira ainda não faziam parte dos acervos de mu
seus e de privilegiados colecionadores. Anos atrás, Milton/lvete e eu 
fomos convidados a jantar, e nosso anfitrião recebeu de presente 
umas garrafas de bom borgonha. Após a “cerimônia de abertura”, 
tomamos o primeiro gole, com o respeito que as boas safras mere
cem, e, enquanto em silêncio o degustávamos, ouvimos na voz es
tridente de Xico “aqueles caras de Caxias tinham que ser presos”.
Bem, daquela data até hoje, os vinhos gaúchos melhoraram muito, 
mas um bom château ainda é o melhor presente para este escultor 
que, com atitudes disciplinadas e boa conta no banco, faz regulares 
incursões às prateleiras dos importadores.

Tornou-se um conhecedor, e hoje dedica aos vinhos uma atenção 
especial, como quem deseja ser perfeito aos olhos de uma namora
da conquistada na meia-idade.

“Sinucador”, vaidoso de suas tacadas, é um competidor nato, odeia 
perder; emprega-se a fundo em qualquer disputa, chegando mesmo 
a fazer pequenos decretos-leis e emendas à constituição vigente em 
sua sala de jogos.

A dificuldade de ouvir do Xico o faz um leitor de almas. É difícil 
enganá-lo ou tentar trapacear emoções; ele nos desvenda com sua 
franqueza cheia de humor e realismo, que é fruto de seu jogo aberto 
com a vida. Mesmo assim, às vezes, as coisas complicam, como quan
do recebeu a visita de um holandês, colecionador de cactos. Após 
uns dias em Porto Alegre, levou-o de fazenda em fazenda pelo inte
rior do Rio Grande, onde eram recepcionados com churrascos e mais 
churrascos pelos estancieiros amigos.

Falando o“dutch” e o alemão, na fronteira do Rio Grande, o visi
tante podia ser considerado mudo, e só uma semana depois, aca
mado com disenteria e com os maxilares doendo de tanto mastigar 
costelas e picanhas, conseguiu explicar ao Xico que era vegetariano.

Para consumo próprio ou alheio, Xico é assim, integral, sempre 
tentando digerir internamente e compartilhar tensões existenciais su- Fotógrafo 
perdimensionadas por sua emotividade de artista.

Entenda-o quem quiser, mas certamente é amado por todos nós, 
que com ele convivemos.

Xico por Aldo Locatelli - 1961 
Óleo sobre tela 

100x80 cm 
Coleção Roberto LocatelliXico por Paulo Flores - 1950 

Desenho a nanquim 
33 x 22 cm
Coleção Francisco Stockinger

Flávio Del Mese

Eliana Donatelli
Advogada
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Xico por Jefferson César - 1966 
Desenho 

45 x 32 cm 
Coleção Francisco Stockinger

Poema para Francisco Stockinger

Guerreiro
a fabricar outros guerreiros 
com esqueletos de madeira, 
sua mão curva-se 
à bênção das árvores, 
e seus dedos obedecem 
à melodia dos veios.

■ v”*Na festa dos instrumentos, 
Stockinger desenha 
o rosto da liberdade.

Em seus fogos 
vinga-se Prometeu 
que à água implora 
a volúpia dos seios: 
mármores para olhos e mãos 
que acusam e ceifam.

Xico por Livio Abramo - 1951
Desenho
33 x 22 cm
Coleção Francisco Stockinger

Armindo Trevisan
Poeta e crítico de arte
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Xico por Tadeux Lapinsky- 1968 
Desenho a caneta de feltro (hidrocor) 

32 x 23 cm 
Francisco Stockinger

Já faz mais de trinta anos. Eu estava em Porto Alegre aguardando 

o nascimento de minha primeira filha.
Nos dias ansiosos da espera, procurei conhecer os artistas jovens 

que começavam a aparecer na cidade.
Foi assim que desci para o bairro da Floresta, no encalço de um 

chargista do Correio do Povo que me disseram ser um bom escultor.
Entrei na casa de Xico Stockinger. Ele estava com um maçarico 

na mão e óculos protetores das fagulhas da fundição. Desarruma
dos pela oficina no fundo do quintal, algumas peças de metal, prínci
pes, guerreiros, homens e mulheres. Tive um assombro e a certeza, 
que o tempo confirmou, de que estava diante de um dos grandes ar
tistas do Brasil.

As dificuldades de Xico eram tantas que, por falta de material, ele 
fundia peças acabadas para poder continuar o seu processo criati
vo. Quanta coisa bela voltou a ser líquido para a reconstrução de no
vas formas. Fiquei a imaginar como crepitava aquela cabeça, que 
para trabalhar precisava destruir o que criava na véspera. Aquela su
cessão de vida e morte, de formas que se derretiam, revelava a ân
sia criadora que acompanhou a sua vida. Um príncipe Ugolino 
devorando os filhos de bronze.

Trouxe para São Paulo algumas obras salvas daquele incêndio de 
alma e maçarico, e que até hoje me acompanham.

Mais tarde começou a trabalhar o mármore que arrumou nas se
pulturas arruinadas do Cemitério Alemão. São superfícies lunares que 
guardam os mistérios do conhecimento e a memória da criação do 
mundo.

A face dos sobreviventes da guerra atômica jogou-o na feitura de 
obras que não eram mais para agradar a vista, mas para a reflexão 
e a denúncia.

Artista com a razão do artista. Uma das maiores figuras da cultura 
brasileira. Hoje um pouco mais surdo do que naqueles tempos, mas 
com um olhar acostumado a enxergar, ao mesmo tempo, na luz e 
na treva.

T K ~ro “5“ o J -r (
F c \ S c: D ^ j |\j<j- - p.: 1

Xico por Flávio de Carvalho - 1966 
Desenho a nanquim 
60 x 40 cm
Coleção Francisco Antonio Stockinger

Severo Gomes
Senador e ex-ministro de Estado
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Conheci o Xico em 1947
no Rio, no ateliê de Bruno Giorgi. Ele se 

iniciava na escultura. De imediato nos tornamos amigos. Um ideal 
comum, a Arte, nos aproximou para sempre.

Vi a sua transferência para Porto Alegre com certo receio. Temia 
que a província não favorecesse o desenvolvimento de seu talento. 
Enganei-me. Foi exatamente no sul, nesta plaga de tradições cruen
tas, que Xico criou seus imortais guerreiros, sempre prontos à luta, 
armados de escudos e pontudas lanças. Quixotescos, eles existem, 
heráldicos, no intemporal da Arte. E, por certo, combatem em imagi
nárias refregas — vivências da fantasia do artista.

Durante nosso prolongado afastamento, que durou quase trinta 
anos — ele em Porto Alegre, eu no Rio —, trocamos copiosa corres
pondência, sempre transbordante de humor e afeto.

Quando das minhas vindas esporádicas à capital gaúcha, juntos, 
quixotescamente, nos empenhamos em acirrados debates. Entre mui
tos, ficou famoso o do Teatro de Equipe, nos idos de sessenta, que 
cunhou a inolvidável expressão “marasmo de Porto Alegre”.

Xico é esse escultor vigoroso que doma o ferro, o lenho e o már
more com mão de mestre. E ele é também, de todos nós, um grande 
amigo.

Xico por Iberê Camargo - 1984 
Óleo sobre tela 
94 x 65 cm
Coleção Francisco Stockinger

Iberê Camargo
Artista plástico
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Xico por Vasco Prado - 1983 
Terracota 

53 x 23 x 32 cm 
Coleção Francisco Stockinger

Se soubesse escrever, poderia dar um depoimento mais significa

tivo sobre uma personalidade tão rica e tão marcante na arte gaú
cha das últimas décadas como Francisco Stockinger.

Conheço Xico há trinta anos, e o que nele mais me encanta é a 
força de sua obra e a admirável capacidade de trabalho.

Como escultor, tem garra.
Como homem, é doce e generoso. Xico por Eduardo Cruz - 1982

Pastel
45 x 30 cm
Coleção Francisco Stockinger

Vasco Prado
Artista plástico
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o Xico coleciona e cria cactos, e sempre achei que ele tem um 
pouco de cacto. Alguma coisa áspera e espinhenta que não se serve 
das mesmas fontes que nutrem outros artistas e outras plantas. O 
cacto, como se sabe, é uma planta improvável. De um trabalho do 
Xico você às vezes pensa “Que bonito”, como se isto fosse surpreen
dente, como se o adjetivo adequado tivesse de ser outro. Mas como 
uma flor de cacto, que além de ser essa coisa espantosa, a flor de 
um cacto!, também é convencionalmente bonita como a flor de plan
tas mais frescas e exibidas, o trabalho do Xico além de tudo é bonito.

Mas uma charge é bonita? A primeira e única obrigação da char- 
ge é chargear. Há até quem diga que quanto menos bonito o dese
nho mais efetiva a charge, pois vai-se direto ao assunto, sem 
distrações. Uma coisa não exclui a outra, claro. Existem magníficos 
desenhistas que não precisam trocar de mão para que a charge saia 
mal desenhada, para serem contundentes.

Alguns dos primeiros chargistas (Daumier, Hogarth) foram gran
des artistas plásticos, e nenhum quis ser falso náif na hora de fazer 
charge. O bom desenhista que deliberadamente se primitiviza para 
fazer charge é geralmente tão desastrado quanto o seu contrário, o 
chargista natural que põe gravata quando quer fazer alguma coisa 
“séria”. Você pode dizer tudo de uma charge do Xico, menos que 
ela seja “bem-desenhada”.

Nela a piada, a “carga”, é tudo, e o traço existe em função dela. 
O traço é rápido, às vezes é tosco ou até grotesco, mas você nunca 
perde a intenção da piada. E o Xico não está sendo menos artista 
quando sacrifica qualquer pretensão ao “artístico” em favor da charge 
rude e direta. O Xico chargista é o cacto que não dá flor. Todo o pro
cesso se processa lá dentro, a seiva sobe, aquela química misterio
sa da criação se faz, mas na hora de florescer o que surge é outra 
agulha ou outro cacto.

A flor do cacto muitas vezes parece uma deferência, uma irônica 
capitulação da planta ao que, afinal, se espera do mundo vegetal. 
Tem-se a impressão de que o que o cacto gostaria mesmo de produ
zir seria, sei lá, granadas ou tomos filosóficos, alguma coisa bem an- 
tiorquídea, mas acaba fazendo flor para não criar ainda mais confusão 
no mundo. O Xico chargista, então, é o cacto desobrigado de florescer.

O cacto só comprometido com os seus caminhos e a sua dura vi
são do mundo. Mas tal é a força dessa planta — estou falando do 
Xico — que você olha a sua charge, acha o desenho um horror, apre
cia a piada (quando ela não perdeu toda a possibilidade de ser com
preendida com o passar do tempo), se maravilha de novo com essa 
arte tão complicada que é ser simples e segue adiante — e de re
pente volta para olhar o desenho outra vez. E não é que você se sur
preende pensando “Que bonito?”. Não é para ser bonito. Não era 
para ser flor. Mas que remédio? Tudo o que o Xico faz, até as coisas 
feias, é bonito.

Luis Fernando Veríssimo
Jornalista

◄
Charges publicadas no jornal A Hora 
em 24 de julho de 1955.
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A Nova Versão da "Arca de Noé’’
Charge publicada no jornal A Hora em 20 de outubro de 1955. 
Da esquerda para a direita: Almirante Dordworth, Carlos Luz, Mil
ton Campos, Brigadeiro Eduardo Gomes, Prado Kelly, Almirante Pen- 
na Botto e Carlos Lacerda

►
Os Amores de Cinderela
Charge publicada no jornal A Hora em 1955. Da esquerda para a 
direita: Juscelino Kubitschek, Juarez Távora, Adhemar de Barros 
e Plínio Salgado.

►
As Bodas de Janeiro
Charge publicada no jornal A Hora em 16 de outubro de 1955. 
Da esquerda para a direita: Café filho, Carlos Lacerda (o corvo), Jus
celino Kubitschek, Adhemar de Barros, Juarez Távora, João Gou
lart (Jango) e Plínio Salgado.
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Noel Rosa
Charge publicada no jornal A Hora em 11 de fevereiro de 1956.

►

Auto caricatura 
32 x 22 cm 

Coleção Ado Malagoli
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Chegava eu ao Rio em 1949, então centro cultural do país antes 
das bienais. Foi quando conheci Stockinger. Morei em sua casa e 
acompanhei suas primeiras esculturas.

Stockinger freqüentava, quando podia, o ateliê de Bruno Giorgi, 
e mais tarde teve seu próprio, na praia de Botafogo, numa velha ca
sa onde trabalharam Di Cavalcanti, Darei, eu e outros artistas.

Stockinger tinha pela xilogravura um interesse que prenunciava 
o futuro gravador.

A figura misteriosa de Goeldi inspirando respeito e admiração foi 
talvez a sua mais forte influência. Uma xilo de Goeldi, O Guarda-Chuva 
Vermelho, até hoje na sala de Stockinger, transparece nas futuras 
séries gravadas, como Mangue, Galos etc.

Na escultura, Maillol e depois Lehmbruck já começavam a definir 
seu futuro caminho. O expressionismo goeldiano se instalava aos 
poucos em Stockinger.

Sua mudança para Porto Alegre, sem ateliê de escultura, e uma 
maior produção gráfica como ilustrador fariam dele definitivamente 
um gravador.

Os artistas do sul, propondo uma participação nos problemas so
ciais, o envolveram a princípio, mas a presença distante de Goeldi, 
mais forte, o afastaria do realismo socialista.

Xilos da série Mangue estavam mais dentro das propostas de Nol- 
de ou Heckel do que de Káthe Kollwitz, por exemplo. É um período 
sombrio na obra do artista, e não posso deixar de pensar em Goya. 
No silêncio que se abateu sobre ambos, pode-se sentir que passa
ram a ver o mundo a princípio com ironia amarga, para depois surgi
rem as imagens fantásticas, simbólicas e agressivas.

Com o afastamento dos temas sociais, tivemos a série de galos 
lembrando os sóis de Goeldi. Me parece válido traçar um paralelo 
entre Mangue-Galosemais tardeGuerreiros-Mármores; são mundos 
diferentes que coabitam no artista. À medida que Stockinger retoma 
a escultura, a gravura vai se tornando mais rara. Perdemos o grava
dor? Não sabemos, mas temos certeza de ter ganho um grande es
cultor.

◄
Xilogravura de topo - 1957 
17x 13 cm
Coleção Francisco Stockinger
Detalhe da capa do 1? álbum de xilogravura de Stockinger

Marcelo Grassmann
Artista plástico
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Série Abigeatário
P.a. - 1957
Xilogravura de fio
28 x 20 cm
Coleção Francisco Stockinger

Taco de xilogravura de topo - 1957 
39 x 14 cm
Coleção Francisco Stockinger 
Primeira xilogravura de Stockinger

Serie Mangue
P.a. - 1957

Xilogravura de fio
19 x 35 cm

Coleção Francisco Stockinger

Série Galos 
P.a. - 1957 

Xilogravura de topo 
38 x 35 cm 

Coleção Francisco Stockinger
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Xilogravura de fio
P.a. - 1959
28 x 20 cm

Coleção Francisco Stockinger

Série Retirantes 
P.a. - 1958/59 
Xilogravura de fio 
30 x 20 cm
Coleção Francisco Stockinger

Série El Choclo 
P.a. - 1958 
21 x 18 cm 

Coleção Francisco Stockinger
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Cavalos - 1959 
Xilogravura de fio 

37 x 16 cm
Coieção Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Doca I 
5/20 - 1959 

Xilogravura de fio 
28 x 40 cm 

Coleção Francisco Stockinger

Xilogravura de fio 
1/20 - 1960 
42x22 cm
Coleção Francisco Stockinger

Xilogravura de fio 
P.a. - 1960 
24 x 20 cm
Coleção Francisco Stockinger
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N ascido na Áustria em 1919, Stockinger vem para o Brasil em 
1921. Após fazer curso de vôo por instrumento, diploma-se em me
teorologia, integrando a primeira turma de nível superior formada no 
país. Com 27 anos de idade, poder-se-ia supor que, no aviador e no 
meteorólogo, existisse germinalmente um escultor? O que aconte
ceu foi justamente isso. Em 1947 Stockinger começa a estudar es
cultura no ateliê de Bruno Giorgi, localizado no antigo Hospício da 
Praia Vermelha. Durante três anos, trabalha na companhia de Gior
gi — até este transferir-se para São Paulo. Só então principia a es
culpir por conta própria, num modesto ateliê compartilhado com um 
colega.

Em 1954, passa a residir em Porto Alegre. Durante certo tempo, 
enquanto colabora com caricaturas num jornal local, dedica-se à xi
logravura. Na realidade, vistas atentamente, suas xilos escondem uma 
vocação de relevo e tridimensionalidade. São obras de quem está 
ansioso por chegar ao volume e ao espaço. É aqui que seu talento 
se exprime com vigor inédito, conferindo-lhe, em breve, merecido 
renome.

Podemos dividir a trajetória de Stockinger em duas etapas: na pri
meira, lança-se numa linha expressionista, embora com característi
cas próprias. Recebe a lição dos mestres da Alemanha, à qual 
acrescenta influências hauridas em diferentes fontes. Aos poucos, 
abandona a linha sensual de Maillol, que seu mestre lhe transmitira. 
Envereda por um caminho áspero, marcado por uma espécie de re
beldia, inconformismo e denúncia. Para tornar mais patética sua 
agressividade, e também mais comunicativa e universal, encarna-se 
em mitos, que vai buscar em duas matrizes: na dos arquétipos cole
tivos, presentes na humanidade desde a pré-história, e na regional, 
que lhe fornece uma sorte de impressão digital, permitindo-lhe, por 
um lado, perenizar aspectos de uma tradição assinalada por mais 
de cem anos de resistência a violações de fronteira e, por outro, 
recriá-la à altura das novas exigências sociais. Que resulta de tudo 
isso? Uma iconografia, isto é, um sistema de imagens à semelhança 
da terra, gente e lendas do Sul, e uma expressão que, por vezes, 
se eleva à grandiosidade da criação épica, e outras, se tinge de um 
lirismo que mesmo suas mais veementes realizações não logram elidir.

À medida que o país e o mundo evoluem, enfrentando os desajus
tes sócio-econômicos do pós-guerra, a inspiração de Stockinger tam
bém se modifica. Surgem seus Touros, que se relacionam com os 
bisontes das cavernas de Altamira e Lascaux. Significam uma espé
cie de exigência animal do ser humano, de suas necessidades bási
cas, partilhadas por racionais e irracionais. Os Tourçs de Stockinger, 
vinculados igualmente às estâncias gaúchas, recuperam uma mito
logia de largo curso na História da Arte, conferindo-lhe ressonâncias 
emocionais inéditas, as de uma incitação revolucionária à transfor
mação do real pela força, no caso: pela força social. São animais que 
se destacam por dois aspectos: o de sua massa e o de sua agressi
vidade. De algum modo, com eles pretende Stockinger metaforizar 
a multidão dos oprimidos em sua ânsia de sobrevivência. Contudo,

Stockinger e escultura da cabeça de Yedda, sua esposa. 
Bronze - 1949 
44 x 25 x 25 cm
Medalha de prata no Salão Nacional de Belas Artes 
Coleção Francisco Stockinger
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Diolinda — 1952 
Gesso
39 x 24 x 16 cm
Medalha de ouro no Salão da Câmara Municipal 
do Distrito Federal
Coleção Museu de Arte do Rio Grande do Sul

Eva — 1957 
Pedra-sabão 
45 x 15 x 11 cm 
Coleção Itamara Stockinger

não pára aí a mitologia do escultor: através de seus Cavalos e Cava
leiros, que fazem eco aos do folclore rio-grandense e ao orgulho na
tivo de ter fornecido ao Brasil metade de suas legendas militares, 
conforme a expressão de Joaquim Nabuco, Stockinger recria outro 
mito: o da luta unânime de uma sociedade que não só ataca, mas 
se defende. Guerreiros, pois, e Cavalos formam uma entidade úni
ca, a dos heróis e seus comandados.Notemos uma coisa:em Stock
inger forma e conteúdo dão-se as mãos harmoniosamente, de modo 
que é impossível separá-los. O conteúdo do mito insere-se na firme
za do material:madeira como base e ferro sobre ela,cuidadosamente 
soldado, aos quais o artista adiciona elementos heteróclitos: ossos, 
pedaços de lata, inclusive tampas de refrigerantes, com a finalidade 
de subverter o hieratismo de suas criações com toques de sátira e 
humor. Por sua vez, seus Guerreiros e Guerreiras ostentam, freqüen-

Bronze — 1952 
52 x 15 x 15 cm 

Coleção Jussara Stockinger Rodrigues

,
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Hiroshima - 1960 
Bronze 

45 x 16 x 15 cm 
Coleção Roberto Ybarra Silveira

4

►

I

I

e do companheirismo. Só em determinados casos a imagem femini
na é aureolada por uma carga simbólica explícita, o que se eviden
cia nas suas Amazonas.

Em certa fase de sua produção, Stockinger não receou inventar 
imagens exóticas, como as de seus Sobreviventes, das décadas 
60/70. Sob o impacto de cenas de genocídio no Vietnã e em Biafra, 
converte seus animais em lancinantes ícones de um protesto em fa
vor dos Direitos Humanos.

Em síntese: a primeira fase de Stockinger caracteriza-se, do pon
to de vista temático, por uma recriação de imagens e símbolos histó
ricos ou regionais, e, do ponto de vista formal, pela utilização

Bronze - 1961 
38 x 14 x 9 cm 

Coleção Milton Mattos

temente, símbolos do passado: escudos, lanças etc., que os envol
vem em uma aura de arcaísmo; tornam-se, assim, mais sugestivos, 
na medida em que tais emblemas já estão catalogados no incons
ciente cultural, que os decodifica imediatamente, associando-os à si
tuação contemporânea. De quando em quando, o escultor, também, 
recorre a figuras da tradição bíblica, embora o faça com parcimônia. 
Exemplo disso são alguns de seus Profetas, em especial um Moisés 
de 1977, em bronze.

Nessa primeira fase, Stockinger não privilegia a sensualidade fe
minina. Suas Mulheres, mesmo quando lhes atribui títulos como “Se
reia”, são erguidas à categoria de símbolos, em geral da liberdade

Stockinger com Peter Hawkins 
no ateliê da rua Pelotas, em 
1960, esculpindo a Sapa.
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Relevo em bronze - 1970 
92 x 24 cm 

Coleção Flávio Del Mese

Guerreira - 1966 
Ferro e madeira 

113 x 102 x 14 cm 
Coleção Liba Knijnik

i

S"

Guerreiros (Detalhe) - 1970 
Escultura tríplice
168 x 46 (cada lado de cada figura) x 46 cm 
Coleção Banco Maisonnave S/A Touro - 1980 

Ferro e madeira 
40 x 30 x 100 cm 

Coleção particular
mm 'ü

mármore e outros materiais geológicos, comprazendo-se em modificá- 
los de acordo com sugestões latentes nos próprios materiais. Pro
duz estranhos e líricos objetos que, à falta de outra expressão, de
nominamos litúrgicos, para assinalar vagas reminiscências rituais 
presentes neles. Manipulando magicamente a direção dos veios do 
mármore, do ônix e do próprio granito, Stockinger dota-os de um fas
cínio, difícil de definir, que tem algo de uma sugestão sacra — numi- 
nosa, diria talvez Rudolf Otto (2) — e algo de um obstinado rigor 
matemático. Que são, afinal, esses objetos, essas Colunas? Por uma 
parte, realmente Colunas, já que preservam as leis estruturais que 
lhes permitem alçar-se, à nossa frente, como arquiteturas ociosas; 
por outra, emitem não sei que simbolismo, de significação esotérica. 
Não é só isso: tais objetos e tais Colunas possuem forte apelo tátil, 
uma atração cariciosa, que induz a mão aos afagos. Estão ali de pé, 
semelhantes a colunas, porém a melodia de seus drapeados, a mis
teriosa força de suas curvas, faz coincidir, na imaginação do espec
tador, a dialética do Yin e do Yang, do flexível e do sólido, do obscuro 
e do luminoso. Aliás, tais objetos e Colunas só podem ser realmente

sistemática de métodos metalúrgicos, de adição e soldagem, nos 
quais avulta a predileção do artista por texturas rudes, de superfí
cies espinhosas. Vale a pena deter o olhar na sutileza de muitas de
las: não se trata apenas de relevos, mas de uma trama incrível de 
recursos técnicos e visuais, que unificam em si o vigor de soluções 
táteis e a delicadeza de soluções artesanais, grafismos e rendilhados.

A partir dos anos setenta, ocorre uma revolução na trajetória do 
artista. Acontecimentos biográficos, como morte dos pais, operação 
das coronárias, seu interesse pelos cactos, teriam contribuído para 
isso? O importante não são eles, e sim o que Stockinger foi capaz 
de fazer com eles. Merleau-Ponty escreve sobre Cézanne: “É certo 
que a vida não explica a obra, mas é certo que ambas comunicam 
entre si”. (1)0 fenômeno essencial, pois, é que Stockinger muda de 
material e, conseqüentemente, de técnica e mitologia. Ao seu figu- 
rativismo anterior, crispado e de viril expressão, opõe agora um não- 
figurativismo, se quisermos: um abstracionismo sossegado, de iní
cio curvilíneo, posteriormente curvilíneo-arquitetônico, no qual se ca
sam formas geométricas com formas não-geométricas. Utiliza o

Bronze - 1968 
65 x 15 x 11 cm
Coleção Carlos Gustavo Tenius

i
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saboreados, do ponto de vista óptico, na medida em que o contem- 
plador também se dispõe à fruição sinestésica, ou seja, na medida 
em que o saboreio de tais esculturas implica a totalidade da pessoa: 
mente, memória, imaginação, olhos, mãos e, também, movimento cor
poral. São esculturas para olhos abertos e cegos, para videntes e 
visionários, para estáticos e dinâmicos. São esculturas silenciosas, 
de co-autoria, em que a apreensão intelectual do projeto estético se 
combina com a apreensão sensorial e perceptiva. Dizia Brancusi: “A 
mão pensa e segue o pensamento oculto na matéria”.’(3) Eis, preci
samente, o que Stockinger faz, com uma diferença: nessas peças, 
a mão não só pensa como sonha, voa e acaba se transformando em... 
vôo! Notemos uma coisa: nas suas últimas esculturas, o artista exi
be, em igualdade de condições, um elemento geométrico que, de certo 
modo, faz contrapeso à coreografia dominante do motivo. De novo, 
a preocupação de manter o vôo preso à terra, de não conceder ao 
espectador que a fantasia monopolize a vocação do material: pedra, 
peso, construção. Noutros termos, Stockinger não quer que o con- 
templador esqueça que todo escultor é descendente direto do ho
mem que, há milhões de anos, fabricou o primeiro instrumento de 
pedra lascada e, mais tarde, de pedra polida.

Mármore - 1985 
22 x 27 x 18 cm 

Coleção João Borges Fortes Filho

Stockinger e duas de suas esculturas expostas no Hotel Plaza de Porto Alegre, 
em 1960, sob patrocínio do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão.
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Mármore - 1985 
67x31 x31 cm 

Coleção Milton Mattos

Em conclusão: estamos diante de um artista íntegro e integral, ca
paz de sínteses inesperadas, que reúnem em si, dialeticamente, as 
necessidades da razão, do sentimento e da sensação; e que se em
penha por transformar o mundo, transformando as impressões e emo
ções do espectador. Esta a sua mensagem, a sua força e também 
a sua comovedora exaltação da criatura humana que, condenada à 
efemeridade, tenta dar, a essa mesma efemeridade, a majestosa per
manência das idéias, mitos e esperanças, que não desertam o cora
ção dos homens.

Armindo Trevisan
Poeta e crítico de arte

1. Sens et Non-Sens. 5? ed.. Paris, Nagel, 1966, pp. 34-35.
2. Le Sacré. Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1968.
3. JIANOU, lonel. Brancusi. Paris, Arted, 1963.
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F Falo em descoberta porque penso que o abuso do seu emprego 
por uma infinidade de escultores, nos séculos passados, serviu ape
nas para ocultar a significação humana e civilizadora desse nobre 
metal, dando-lhe um caráter arcaico, que somente a arqueologia te- 
ria meios de compreender.

Parecia, até bem pouco tempo, impossível ao artista contemporâ
neo fazer obra moderna com o bronze antigo. Mas é isso que faz Stock- 
inger. Sua técnica como que revolve todo o passado da civilização 
para reencontrar suas origens prístinas, deixando surgir a partir de
las a figura do homem armado que, com gesto heróico, afirma sua 
individualidade, rompe com as cadeias mágicas da selvageria e im
põe a civilização.

Marcado por cicatrizes de lutas com deuses e homens o guerreiro 
primitivo, fundador da tradição civilizada, se apresenta como o pro
tótipo do homem ocidental, devorado pelo anseio de grandeza e ma
jestade, mas presa de um destino mortal. E este é, precisamente, 
o sentido da tragédia.

A escultura de Francisco Stockinger mergulha pois suas raízes num 
passado originante da Cultura, para nos devolver uma imagem pe
rene do homem ocidental. Sua modernidade está desde logo garan
tida porque é a partir dessa 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 da destruição total, da guerra de todos 
contra todos, rompe o tempo cronológico na sua artificialidade para 
dar lugar a um terrificante tempo humano que a civilização da técni
ca tanto se esforçou por ocultar. Voltamos a ser homens de uma ida
de do metal, com músculos e nervos tensionados, vestidos apenas 
com os fragmentos de tecidos lacerados, que testemunham em nós 
o passado de todas as gerações.

Na carne metálica das figuras de Stockinger encontramos todas 
essas sábias indicações. As texturas elaboradas ao fogo e ao ácido 
na dura epiderme bronzea correspondem à natureza do metal, que 
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 grandeza vertical das massas, que impõem uma presen
ça humana majestosa. Os volumes imensos, monumentais, erguem-se 
severos, apesar da escarificação dolorosa, aceitando o tempo ver
dadeiro, o tempo da luta, o tempo da guerra pela sobrevivência, pela 
dignidade de ser homem.

alando da escultura, Miguel Ângelo disse, certa vez, que era a 
arte que mais impunha trabalho, dificuldades e impedimentos. Real
mente, a escultura é a mais árdua das artes. Por isso mesmo cresce 
a nossos olhos um artista como Francisco Stockinger, que lutando 
com acrescentados obstáculos do meio em que vive, com falta de 
outro estímulo que a pura vocação e propondo-se a realizar uma obra 
de aceitação duvidosa mesmo nos meios mais cultos do país tem sa
bido manter fidelidade exemplar à sua arte.

A vontade de compreender o sofrimento humano parece ter sido 
o impulso inicial que atirou o artista no seu caminho. No tempo em 
que fazia xilogravura (de 1957 em diante), Stockinger tinha por preo
cupação maior a descrição do estado de dor da criatura humana, na 
tragédia da sua cotidianidade. Nenhuma vocação mórbida se mani
festava nisso, mas, ao contrário, uma grande dose de generosidade 
social, que permitia ao artista sentir-se participante do drama do seu 
tempo e membro consciente da sociedade em que vivia.

O que decidiu sua carreira como escultor foi sua participação no 
“Festival de Artes Plásticas” promovido pela Divisão de Cultura de 
Porto Alegre, no ano de 1960, onde comparecia com duas grandes 
esculturas em gesso, extraordinárias figuras de mulher, patéticas, de 
sexualidade exasperada, mas transbordantes de lirismo.

Até aquele momento, a escultura era um problema para ele. Com 
um artesanato muito bem adquirido no ateliê de Bruno Giorgi, Stock
inger dedicava-se ao retrato (em que manifesta até hoje capacida
de exemplar), ao nu e a uma que outra figurinha de tema religioso. 
Somente aos poucos o espírito que presidia à gravura infundia-se tam
bém nas figuras em argila, mas sempre de um modo que carecia da 
força primitiva que ele procurava expressar.

Pode ser que a matéria em que trabalhava na época não se adap
tasse à sua imaginação criadora.

A argila, de fato, é um material demasiado dócil, e seu tratamento 
adequado impõe volumes maciços e pesados a que nem mesmo a 
introdução de texturas variadas, ásperas e doloridas,consegue dar 
a altivez magnífica das atuais figuras em bronze. Ainda assim, no mo
mento em que resolveu romper com certo convencionalismo do meio, 
que fazia o artista recear obras mais ousadas, foi capaz de realizar 
as duas figuras femininas já referidas a que não falta uma dose de 
violência que lhes concede verdadeira grandeza.

Com elas Stockinger descobriu o seu verdadeiro caminho. Seu pen
samento começou então a afastar-se definitivamente de toda enfati- 
zação do patético, de todo híbrido lirismo, da piedade e da 
complacência para dedicar uma atenção exclusiva ao que há de gran
deza na miséria humana.

Essa mudança radical na orientação do pensamento do escultor 
é marcada pela descoberta de uma nova técnica e de um novo ma
terial. É nesse quadrante da sua carreira (1960) que Stockinger des
cobre o bronze e as suas possibilidades expressivas.

Carlos Scarlnci
Crítico e professor de arte

Texto de 1964 extraído do catálogo da exposição individual de Stockinger patrocinada pelo Instituto Cultural 
Brasileiro-Alemão, realizada no Hotel Plaza de Porto Alegre.
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Viúva - 1963
Bronze (relevo)
49 x 11 x5cm

Coleção Nídia Machado Guimarães

Mulher - 1960
Bronze Bronze - 1962
39,5 x 11 x 15 cm 79 x 19x8 cm
Coleção Museu Nacional de Belas Artes Coleção Marcelo Grassmann

82 83



Cactus - 1970 
Bronze 

27 x 32 x 14 cm 
Coleção Liba Knijnik

Bronze - 1966 
68 x 23 x 10 cm
Coleção Roberto Ybarra Silveira Bronze - 1967 (tríptico) 

45 x 12 cm (cada) 
Coleção Milton Mattos◄

Bronze - 1966 
30x23x6 cm
Coleção Francisco Tiago Stockinger
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Jarra - 1971 
Bronze 

39x 14x 12 cm 
Coleção Yedda Stockinger

Paisagem Lunar - 1971 
Bronze
15 x 23 x 10 cm 
Coleção David Libeskind

Bronze - 1971 (relevo) 
74 x 27 x 5 cm 
Coleção particular

t

i

Sobrevivente I 1976 
68 x 15 x 15 cm 

Coleção Francisco Antonio Stockinger

Moisés - 1973 (detalhe)
57 x 16,5 x 10 cm 
Coleção Família Mancuso
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Bronze - 1976 
62x9x7 cm
Coleção Francisco Stockinger

t

)

►
Bronze - 1976 
56 x 18 x 9 cm 

Coleção Jorge Antonio Miguel Junes
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Bronze - 1976 
28 x 17x9 cm 

Coleção Flávio Del Mese

1

Bronze
47 x 32 x 12 cm 
Coleção Rosinha Goldfarb

Bronze - 1976 
58,5 x 15x9,5 cm

Troféu ABAP - Caldas Jr. — V Salão de Arte Publicitária
Coleção MPM Propaganda

Bronze - 1976 
27 x 14x8 cm 
Coleção Flávio Del Mese

(
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Prato - 1985 
Bronze 
24x28 cm 
Coleção do artista

1

I

Medalha de ouro - 1977
Diâmetro: 50 mm; peso: 100 g
Coleção Gustavo Berg loschpe
Feita por ocasião do sesquicentenário da
Fundação do Diário de Porto Alegre (1827 - 1977),
com aprovação pela Casa da Moeda.
Há versões em prata e bronze.

Touro - 1976 
Bronze 

11 x25x7 cm 
Coleção Jussara Stockinger Rodrigues

I

Bronze - 1982 
45 x 15x9 cm 

Coleção Milton Mattos
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Eróticas - 1985 
Bronze
7,5 x 8,5 x 10 cm 
7,5x5x 16 cm
Coleção Roberto Ybarra Silveira

►
Bronze - 1986 
63 x 20 x 8 cm 

Coleção Francisco Stockinger
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o vem desses seres não está nos seus papéis formais, mas na maté
ria, no seu tratamento viril, resgatando no seu estado bruto o drama 
da matéria. No retorno ao sentido primitivo, aspira libertar-se da sua 
história recente de uso.

Em Stockinger, a carga de expressionismo dramático convive com 
um humor demolitório. Que carga simbólica está impregnada neste 
totem de inúteis peças de ferro-velho? Que coragem move o conde
corado, guerreiro vencedor da guerra dos botões? Nestas indagações 
perturbadoras residem os limites do ambíguo: os novos significados 
convivem com a história dos objetos. A crença na forma restaura o 
sentido da obra e recompõe seu estatuto de arte. Vence a escultura.

Há em Stockinger uma lição de anatomia. São quase todos seres 
intangíveis, de áspera aparência. O corpo de arame e vergalhões 
(veias e vísceras) deixa entrever um corpo oco de mulher. Carne e 
osso do guerreiro: madeira e ferro, sob uma pele de vernizes, reve
lam a tez de pátina morena e tons harmoniosos. A assemblagem de 
restos e lixo amalgama símbolos e sentidos, como órgãos confor
mam um corpo e seu espírito. Figuras de mutilação, como um defei
to de fundição (ou de geração), acusam a incompletude da forma.
O barro (a matéria mole) é modelado pelo criador — a arte não é so
pro de vida, mas condenação ao pecado original, merecedor das pe
nas do purgatório expressionista.

Este múltiplo Stockinger, na experiência de cada matéria, como 
um texto bachelardiano, prova esta curiosa condensação de imagens 
e de forças, para viver a síntese da imaginação e da vontade. Hoje, 
para além dos corpos sofridos, do dramático ato expressionista, sur
gem novos corpos. Sua única lição de anatomia é serem felizes. São 
alvos como ossos: colunas clássicas como fêmures. São blocos de 
mármore iluminados pela possibilidade de difundirem a luz pela sua 
própria carne. São, sobretudo, corpos modelados com sensualida
de, entregues às alegrias dos sentidos do olhar, convidando ao pra
zer de tocá-los.

As texturas de Stockinger. Vida de madeira, corrosão do metal e 
sinais de formação do mármore são dimensões temporais incorpo
radas à escultura. A câmara de Felizardo mergulha no raso, como 
momento necessário à mais profunda penetração do olhar no inte
rior do superficial. Felizardo faz o olho ver.

Madeira, ferro e bronze, cactos e mármore — tudo agora é papel.
A escultura desmaterializada. As superfícies acidentadas de Stockin- 
ger transformam-se em plano liso e esmaltado de Felizardo. É sua 
fotografia. Para ser depois, e agora, a página do livro, sobre o qual 
o leitor passa casualmente a mão, nem mesmo percebendo pelo ta
to a inexistência de diferença entre o texto e a imagem da fotografia.
Entretanto, o leitor certamente perceberá o volume do livro, seu pe
so, sua massa... Uma fotografia vale uma escultura?

São muitos os aprendizados de Stockinger. Autodidata e aprendiz 
de escultura com Bruno Giorgi (Rio de Janeiro, 1947/1950). “A ma
téria lhe instrui.” O jovem xilógrafo extrai a madeira da matriz e cons
trói a luz, cavando a matéria que será o mármore de hoje em coluna 
de luz. Esses instrumentos que ferem e sulcam serão metáforas das 
lanças guerreiras. Utensílios que enfrentam a resistência e moldam 
a pasta maleável... De um objeto banal encontrado, apre(e)nde seu 
novo destino ético. Do amigo Iberê aprende as grossas camadas de 
matéria pictórica, tensas que reaparecem, nervosas, no seu barro.
Do fotógrafo recebe um novo olhar sobre si mesmo. Guerreiros Paulo Herkenhoff 
ensinam-lhe a cultivar plantas. O cacto faz para Stockinger a lição 
de sua própria escultura. E só Stockinger poderia construir-se tão múl- do Museu de Arte Moderna do

Rio de Janeiro — RJ

escultor Xico Stockinger é múltiplo. Somar e subtrair. Adicio
nar e extrair. Construir, moldar e fundir. Soldar. Reunir. Encontrar 
e plantar. A matéria, em suas mãos, busca o verbo e o corpo. Tráfe
go de fábricas. Teatro dos ofícios. O artista percorre o repertório de 
métodos da escultura e recupera a tradição para a hora presente.

O múltiplo toca este instrumento. Pregos agressivamente pontia - 
gudos ou mármore sensualmente modelado. Stockinger tem “a von
tade da matéria”, experimentada da maneira mais ampla. Habita todos 
os reinos da natureza: ferro e pedra, madeira e osso. Stockinger busca 
a matéria visível, nos seus acidentes e estados, no seu volume e exis
tência no espaço físico e simbólico. Stockinger quer a matéria viva 
ou morta.

Cactos espinhentos. Texturas. Veludo agudo. Couraça de farpas. 
Uma tradição ocidental conota espinhos e instrumentos perfurantes 
ao sofrimento e punição: a rainha no conto de fadas, a pintura cuz- 
quenha do Menino da Roca, a coroação no calvário. Superfície de 
agulhas empunhadas. Visão agressiva. Ouriços vegetais. Ataque ar
mado, visível a olho nu. A planta guerreira luta pela sobrevivência. 
A aparência inóspita é, no entanto, puramente defensiva num meio 
hostil.

Stockinger esculpe cactos. É um grande especialista e coleciona
dor dessa espécie de plantas, como se no reino vegetal buscasse 
os frutos mais próximos e semelhantes ao seu universo de artista. 
Natureza e artifício. Cactos suculentos. Gordos. Carnudos. Massa ma
ciça (ou oca) de água, fibra, celulose. Densidade. Volumes verdes 
ocupam o espaço real como uma escultura, conscientes de seu pró
prio peso. O escultor Stockinger cultiva volumes.

Volumetria vegetal. A planta cacto, diferente de muitas outras, por
que escultórica tem, de modo especial, a sua tangibilidade... Perigo! 
Não tocar! O olho vê o espinho. O corpo experimenta a repulsa, re
prime o tato, nega o toque, arma-se em defesa. Distância... Essa for
te relação com o tato, exprimida pela dor, revela mais uma vez o 
caráter escultórico do cacto, na sua tangibilidade negativa.

Um outro Stockinger faz escultura com materiais encontrados.
Muitos desses materiais são os resíduos da afluência e da veloci

dade do consumo, sobras de um canibalismo social. O luxo do lixo 
no poema concretista de Augusto de Campos, ou o lixo e o luxo, en
tre um bicho e um bruxo, no Enigma de Cassiano Ricardo. Holocausto 
em Hiroxima. Talidomida. Apocalipse. A Besta tem fome de mutila
ção e morte.

O artista quer a vida, e mostra a face mórbida. Este é Stockinger 
da afinidade expressionista. ‘‘Para fazer uma arte de cunho social 
é preciso dramatizar.” O artista quer fazer a denúncia dos fantas
mas do seu tempo. Quer ser porta-voz do temor que aflige a hora.

Esse desejo de paz está formalizado na raiz e tradição da arte gaú
cha. Stockinger é contemporâneo crítico das formulações do Clube 
de Gravura de Porto Alegre.

O objetivo encontrado (ossos, botões, pedaços de boneca) ou o 
material recuperado (tela de arame, pregos, parafusos e porcas) se 
incorporam à escultura de Stockinger. São órgãos na criação da fi
gura, fazem o corpo e a sua roupa. A corrosão do ferro e a madeira 
gasta são marcas — talvez como rugas — condensando o tempo na 
superfície — pele dos corpos. O tempo torna-se uma ‘‘realidade ma
terial”.

Há um Stockinger que erige símbolos de poder. Machos de pau 
e ferro: guerreiros condecorados com botões alevantam suas armas 
de aço enferrujado. Touros e totens. Sucatas místicas. A força que

i

Coordenador de Arte

tiplo e diverso.
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Guerreira - 1964 
Ferro e madeira 
213 x 44 x 44 cm 

Coleção Nelson e Odete Jungbluth

Madeira -1959 
85 x 19x9 cm 
Coleção Liba Knijnik

Agressão - 1964 
Ferro e madeira 
166,6 x 23,7 x 29,6 cm
Coleção Museu de Arte Contemporânea — SP

Carcará - 1967 
Ferro, madeira e sucata 

141 x28x17cm 
Coleção Milton Mattos
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Guerreira a Cavalo - 1970 
Ferro e madeira 
100 x 23 x 53 cm 
Coleção Francisco Stockinger

Totem II - 1967 (detalhe) 
Ferro, madeira e sucata 
170 x 42 x 18 cm 
Coleção Cláudio Luiz Araújo

Ferro e madeira - 1969 
197 x 42 x 30 cm
Coleção Museu Manchete/Adolpho Bloch
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Guerreiro - 1970 
Ferro e madeira 
91 x 15x 12 cm 
Coleção Yedda Stockinger

Sobrevivente II - 1971 
Ferro, madeira e osso 
155 x 40 x 20 cm 
Coleção Milton Mattos

Guerreiros - 1971 
Ferro e madeira 
141 x 48 x 19 cm
Coleção Jorge Antonio Miguel Yunes
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Sobrevivente IV - 1971
Ferro, madeira e osso
106 x 47 x 75 cm
Coleção Museu de Arte do Rio Grande do Sul

l
►

Guerreiro a Cavalo - 1973
Ferro e madeira
135x23x70 cm 

Coleção Acervo Pinacoteca Aplub
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Guerreiro - 1973 
Ferro e madeira 
150x72x29 cm 
Coleção Ivoncy loschpe

Sobrevivente V - 1976 
Ferro, madeira e osso 
145x47x30 cm 
Coleção Francisco Stockinger

Moisés - 1975 
Ferro e madeira 
170x55x26 cm 
Coleção Rafael Birmann
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Agressão - 1977 
Ferro e madeira 
140x47x20 cm
Coleção Daniel e Evelyn loschpe

►
Guerreiro - 1980 
Ferro e madeira 
160 x 60 x 53 cm 

Coleção Flávio Del Mese

111



i
I

Touro - 1985 
Ferro, madeira e osso 

40 x 30 x 92 cm 
Coleção Skultura Galeria de Arte

Guerreiro - 1980 
Ferro e madeira 
200 x 36 x 25 cm 

Coleção particular

■
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o guerreiro larga o escudo e a lança, retira a armadura e senta- 
se junto ao lago. Quer ver os círculos concêntricos, a superfície on
dulada, a face da lua cheia refletida. Apanha ao acaso um seixo no 
chão, demora-se a observar-lhe as formas arredondadas, o tempo 
que se esvai mas deixa sua passagem aderida à pedra, permanên
cia mineral. Prazer tátil, imemorialmente lá.

“Passei anos guerreando. Comecei na renúncia de Jânio, endu
recí mais por ocasião de São Domingos, exacerbei em 1964 e perdi 
os cadernos com os Sobreviventes por ocasião dos últimos bombar
deios no Vietnã. Foram dezenove anos de guerreiros. Me enchi! Te
nho direito a divagar: “MÁRMORE!”(1)

Agora, o resgate humanístico da obra de Xico não se dá pela ex
pressão dramática dos horrores da guerra (Sobreviventes) ou na exal
tação heróica da resistência às opressões (Guerreiros). Quando 
trabalha o mármore, ele quer recuperar o humano direito de contem
plar (e criar) a beleza lírica, poética. Já não é retórica. É verso.

Não há narrativa, mas um debruçar-se sobre os valores sensíveis 
da forma. O tratamento agitado da matéria cede lugar à revelação 
sensorial da pedra. A escultura não se constrói, então, de luta mus
cular e tensões, não se impõe a ferro e fogo. Ela brota de dentro, 
nasce aos poucos, revelada pelo cinzel e pressentida pelo artista no 
instante mesmo em que fere a peça e lhe observa a dureza, os veios 
e as nuanças de cor, para escrever algo com este vocabulário mi
neral. Xico atinge, então, o conceito primordial da escultura: escul
pir é arrancar formas da matéria, subtrair o excesso. Técnica mais 
exigente que a de acrescentar.

“Eu chamo as pedras de descanso do guerreiro. Dão alguns ca
los na mão, cansam um pouco os braços, mas aquele martelar in
cessante, monótono, é um negócio que relaxa a mente da gente, 
descansa a vista, porque são coisas mais sensuais, em que se tem 
vontade de passar a mão.“(2)

A ação sobre outro material significou a abertura para novo cam
po de linguagem. “A princípio, tentei fazer minhas figuras, mas a pedra 
não se presta a isso. Não se pode fazer coisas muito finas que ela 
não agüenta. Então resolvi: pedra vai ser uma coisa, e o ferro, ma
deira e bronze vão ser outra coisa.“(3)

Passaram a coexistir em Xico o figurativo de matriz expressionis- 
ta e o abstrato informal, lírico. O escultor ultrapassa o tema tradicio
nal da figura humana e, paradoxalmente, vai recuperar os ideais 
gregos da harmonia e da serenidade com a linguagem contemporâ
nea da abstração. Agora, o volume — e o movimento principal dele 
— não se projeta em lança, não se crispa em dor (Sobreviventes) nem 
se concentra para o ataque (Touros), mas simplesmente está ali, exis
te. A idéia da potência, reação e ataque é trocada pela idéia de exis
tência. O épico é um dos mundos. O outro, este, é de Epicuro. Após 
marcar com a ação o seu tempo, o homem concentra-se em 
apaziguar-se com as sensações, este substrato da alma.

Quando cria na pedra, Xico quer os valores da forma, a arte como 
objeto em si. Ele substitui o comentário do real pela realidade essen
cial, o sistema representacional pela organização do espaço em vo
lumes e ritmos, massa e traço.

Não há nos mármores dele fases nitidamente demarcadas pela cro
nologia. É possível situar nessa produção, porém, dois temas recor

rentes e o surgimento atual de outro. O primeiro é lunar, depois 
surgem os drapeados e, finalmente, a verticalidade das colunas.

Em fins de 60, surgem as paisagens lunares, as formas arredon
dadas, umas texturas de crateras no mármore branco. Existe tam
bém nessas pedras lunares o que Trevisan (4) define como “uma 
não-intervenção visível no material”. Xico não impõe uma forma ao 
mármore, ele quer descobrir-lhe a vocação, captar dele o tema que 
irá traduzir em escultura. Mas talvez a característica mais marcante 
é que então Stockinger realiza uma nova ruptura formal em sua obra: 
perfura o bloco monolítico e confere aos vazios o valor plástico dialé
tico para equilibrar as áreas cheias. Ou seja, dá novas demonstra
ções de pesquisa para uma linguagem autônoma na pedra. A figura 
sólida e compacta é marca de outro universo do mesmo artista. Lá, 
o vazado só aparece esporadicamente, em especial nas chapas re
cortadas de alguns guerreiros de monumentos públicos. Gradativa
mente, nos mármores ele irá enxugar essa solução até chegar às 
pedras lunares recentes, de apenas um furo, em torno do qual orga
niza ritmos de ondas (erosão dos drapeados), mantém as pequenas 
marcas de crateras e seu contraponto convexo: as bolhas de ar que 
parecem emergir do interior da pedra.

Na década de 70, aproximadamente, Xico cria os drapeados. E 
retoma com eles os volumes compactos. Então, interfere de modo 
mais intenso na matéria e também alcança aí maior inventividade.
Ora ele cria ritmos verticais desdobrados de um bloco principal liso, 
ora cinzela planos horizontais articulados em panejamentos ou em 
leque de seções que parecem deslizar sobre si próprias. Por vezes, 
inventa um jogo que brinca com a rigidez e o peso da pedra, traba
lhando algumas zonas para expressar solidez e outras que parecem 
ceder e se enrugar à ação dessa força. Ou, ainda, obtém eficientes 
armadilhas de captar luz e sombras ao “amassar” o mármore como 
folha de papel, inserindo nele o contraponto de compactos cubos.

Essas obras são as mais radicalmente abstratas de Xico. É nesse 
momento de sua produção em mármore que ele vai mais longe na 
aventura de buscar essencialidade. A redução extrema de elemen
tos resulta na potencialização do impacto visual. Algumas dessas pe
ças tangenciam ou mesmo mergulham no neoconcreto. É o instante 
mais cerebral. Logo o escultor irá refluir para os sentidos, para o eró
tico, e criar as colunas.

Com elas, por fim, Xico faz uma síntese de elementos que percor
rem sua obra em pedra e, mesmo, se apropria de algo do ferro. As 
figuras hieráticas dos guerreiros têm aqui sua tradução abstrata. Há 
as pequenas crateras e bolhas lunares, os panejamentos. Tudo para 
criar outra coisa: essa dúbia natureza de arquitetura clássica greco- 
romana e insinuação fálica.

Atenção: cancele-se a bucólica e romântica imagem do guerreiro 
contemplativo junto ao lago. Descobre-se agora que nosso persona
gem é um druida cheio de libido, a espalhar menires eróticos, mega-
líticos falos. É novamente o humaníssimo resgate do sensível: o culto Angélica de Moraes 
religioso aos prazeres dos sentidos.

í

Jornalista

1. Catálogo, Galeria Paulo Figueiredo, São Paulo, agosto de 1985.
2. Entrevista concedida a Luis de Miranda, Jornal O Globo, 29 de abril de 1977,
3. Entrevista concedida a Marcos Faerman e transcrita neste livro.
4. TREVISAN, Armindo. "Os Mármores de Stockinger”, in Suplemento de Cultura de O Estado de S. Paulo, 

13 de junho de 1982.
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Paisagem Lunar - 1968 
Mármore 
92 x 43 x 14 em 
Coleção Milton Mattos
◄

t

Paisagem Lunar - 1970 
Mármore 

53 x 44 x 19 cm 
Coleção Milton Mattos

Estude para Escultura - 1968 
Nanquim e aguada 
26 x 17 cm
Coleção Milton Mattos
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Paisagem Lunar - 1974 
Mármore 

42x64x21 cm 
Coleção Liba Knijnik

*

Mármore - 1980 
33 x 44 x 10 cm 
Coleção Milton Mattos

t

Mármore - 1974 
22 x 61 x 10 cm 

Coleção Achyües Caleffi Neto

*

Paisagem Lunar - 1970
Mármore
43 x 43 x 20 cm
Coleção Yedda Stockinger
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Mármore - 1985 
124x30x30 cm 

Coleção Ivoncy loschpe
►

Mármore - 1984 
50 x 18 x 18 cm
Coleção Alexandre Stockinger Rodrigues

Mármore - 1985 
39 x 88 x 25 cm 

Coleção Ivoncy loschpe
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Mármore - 1986 
50 x 40 x 24 cm 
Coleção Delton Willig

Mármore - 1986 
27 x 17 x 16 cm 
Coleção Milton Mattos

Mármore - 1986 
35x51 x 19 cm 

Coleção Francisco Stockinger

Mármore - 1986 
59 x 33 x 35 cm 

Coleção Francisco Stockinger
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Mármore - 1987 
99 x 45 x 39 cm
Peça doada ao Museu de Arte de Brasília - DF

Mármore - 1987 
118x33x33 cm
Peça doada ao Museu Nacional de Belas Artes - RJ
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M Alguma brecha possível? Stockinger abre uma possibilidade: “Ar
te, mesmo estando na rua, não é popular, salvo se há muito espaço 
para campanhas políticas e palavrões”.(7) Claro: aberto é o espaço 
que convida à participação. A obra de arte passa a ter ressonância 
na medida em que é uma obra em processo, um discurso que en
gendra sua contrapartida, recepção e emissão: circuito.

Como lograr que o discurso artístico, enfim, influencie o processo 
histórico? Stockinger é cético: “Meus guerreiros são quixotescos. Não 
ganham a guerra de jeito nenhum.”(8) Quando parece abandonar 
sua busca, surge Augusto Boal, que diz que “o verdadeiro artista po
pular é o que, além de saber produzir arte, deve saber ensinar o pú
blico a produzi-la. O que deve ser popularizado não é o produto 
acabado, mas os meios de produção”.(9)

Stockinger tem dado corpo a esta preocupação: suas atividades 
na criação e direção do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, 
seus cursos no Centro de Criatividade de Curitiba e no Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul são a sua maneira particular e generosa de 
responder a estas questões.
O Sentido dos Monumentos

Se os monumentos, pois, não cumprem a função social que o dis
curso mais superficial da crítica deseja encontrar, por que optar pe
las grandes dimensões? Ora, “escultura foi feita pra rua. Intimidade 
é gravura e desenho”(10), fala Stockinger. Obviamente, nem arte é 
só conteúdo, nem o conteúdo artístico é necessariamente ideológi
co, mesmo num artista que se deseja engajado com as questões de 
sua circunstância.

O discurso da arte-em-si fala mais alto, e Stockinger se entrega, 
lúdico, ao exercício formal que os grandes espaços permitem. “Na 
rua penso pedra”, explica, já que o material também tem a necessá
ria resistência para suportar as intempéries.

A dureza do material, no entanto, encobre outras leituras possí
veis. Nas esculturas de interior, Xico utiliza metais, resultado de fun
dição, do calor da brasa, conduzindo a feitura de peças que integram 
o calor do espaço interno das casas.

“Posto à porta, fora do ser da casa, circunstância em que se acu
mulam a hostilidade dos homens e a hostilidade do universo’(11), con
forme enuncia Bachelard, Stockinger faz-se pedra. Na escultura em 
granito coral da Praça da Escultura, no Rio, ergueu um contraponto 
visual com o próprio Pão de Açúcar. A proposta lúdica que a pedra 
enseja envolve também o relacionamento desta com os demais ele
mentos da natureza. Ver sua escultura assumir novas formas e no
vas qualidades, conforme o sol vai se tomando de mutáveis humores, 
transforma-se em fonte de inusitado prazer.

Prazer e rigor: a pedra, por não ser maleável e por ser produto da 
própria natureza, não se dobra aos caprichos do artista. Stockinger 
luta com as dificuldades encontradas nos blocos do mármore brasi
leiro, que freqüentemente apresentam defeitos internos. É necessá
rio amigar-se com o defeito e integrá-lo à obra. É trabalhar com o 
ocasional. Mesmo porque, diz Stockinger, “artista é justamente aquele 
que sabe escolher o ocasional”.(12) Faz sentido escolher o oca
sional? E a arte precisa, afinal, fazer sentido?

uito antes de ter recebido a láurea de Personalidade Global, 
em 1973, Stockinger já era uma personalidade conhecida e reconhe
cida em sua aldeia global. É nos fins desta década, no entanto, que 
assume, de maneira literal, a figura pública: as obras crescem em 
tamanho e vão para as praças em Porto Alegre, São Paulo e Rio de 
Janeiro. Ou recusam-se: não aceita a encomenda de Chateaubriand 
para realizar o busto de um general, para o norte do país, nem se 
deixa tentar pelas grandes proporções de uma escultura comemora
tiva ao general Castelo Branco, no Sul. “É que nunca fui deste la- 
do”(1), explica.

Esta, aliás, é uma liberdade que sempre se permitiu: ao realizar 
a medalha em homenagem a José Olympio, que levaria o autógrafo 
de todos os seus editados, “esqueceu” de colher o de Plínio Salgado.

Questão de “lado”. Em termos de militância política propriamen
te dita, há registro de sua atividade na época da Legalidade, lideran
do, com outros intelectuais gaúchos, o Movimento de Resistência 
Popular. Encabeçava o manifesto redigido por Dyonelio Machado, 
conclamando intelectuais de todo o país para que se unissem erp torno 
da causa da Legalidade.(2)
Arte Engajada?

Nunca aceitou a cobrança de uma “arte engajada”. Já na década 
de 50, vê suas inquietações sociais quase serem absorvidas pela in
fluência do Realismo Socialista, que deitou poderosas raízes no Rio 
Grande do Sul, através da criação do Clube da Gravura. Rebelou-se 
em tempo, ligando-se a um grupo de oposição.

Stockinger opta pelo expressionismo, primeiro em suas xilogravu
ras, onde enfoca o drama social em séries como Mangue e Abigea- 
tários, e, mais tarde, na escultura, onde busca a figura arquetípica 
do guerreiro e do touro como porta-vozes de sua indignação ante a 
vida. “O guerreiro é um sujeito que luta contra esta situação velhaca 
dos homens”, dizia o escultor, já na década de 60.(3)

Seu discurso direto e simples mascara a complexidade de seu po
sicionamento político e sua opção estética. Enveredando pelos espi
nhos do expressionismo, permanece fiel a esta maneira agreste de 
dizer-se.

Nunca acreditou numa Arte popular: “Quem está com a barriga 
vazia não tem condições de apreciar coisa alguma, e não adianta co
locar a arte a seu alcance”(4), afirma categórico. “Não sei se a arte 
alguma vez na vida foi popular. Acho que nunca. Porque isto é uma 
questão de refinamento, de sensibilidade, e o povo não tem essa chan
ce de refinar a sensibilidade. Para ele, a arte não tem importância”.(5) 
Exatamente como pensa Canclini, ao dizer que: “As classes altas 
têm o monopólio do ‘bom gosto’ porque dispõem de tempo para 
cultivá-lo”.(...) “O problema não consiste apenas em quebrar o her- 
metismo da criação e abrir a obra aos espectadores, mas surge a 
partir do ponto em que o criam: desde o domínio do código es- 
tético.(...)”(6)

A obra pode estar, pois, no espaço público e, ao mesmo tempo, 
fechada a sete chaves. Quem não dispõe do conhecimento do códi
go não lhe tem acesso.

!

Evelyn Berg
Jornalista e socióloga

1 Depoimento à autora, Porto Alegre, 26 de dezembro de 1986. 2 Manifesto do Movimento de Resistência 
Popular pela Legalidade — Núcleo de Documentação e Pesquisa do MARGS — Hemeroteca — Francisco 
Stockinger. 3 BERG, Evelyn. Entrevista. Correio do Povo, Porto Alegre, 1969. 4 SONDERMANN, Suzana. 
Entrevista. Correio do Povo, Porto Alegre, 17 de março de 1974. 5 BERG, Evelyn. Entrevista. Correio do 
Povo, Porto Alegre, 1969. 6 CANCLINI, Nestor Garcia. A Socialização da Arte — Teoria e Prática na Améri
ca Latina, São Paulo, Cultrix, 1980.

7 SCOMAZON, Marly. Entrevista. Zero Hora, Porto Alegre, 1979. 8 Depoimento à autora, op. cit. 9 BOAL, 
Augusto. Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, Lima — Peru, mineag. 1973. 10 Depoimento à 
autora, op. cit. 11 BACHELARD, Gastón. La Poética dei Espado, Méxicc, Fondo de Cultura Econômica, 
1983. 12 Depoimento à autora, op. cit.
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Granito preto com aço inoxidável - 1974
3,30x1,30x0,90 m
Praça da Sé, São Paulo — SP

Conjunto de relevos — 1974 
Ferro recortado 
6x17,25 m
Praça Don Sebastião, Porto Alegre — RS

Granito rosa e aço inoxidável - 1975
1,50x 1,15x3,30 m

Parque da Escultura, Rio de Janeiro — RJ
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Conjunto de ferros recortados - 1979 
1,87x5,40 m
Estúdio Flávio Del Mese, Porto Alegre — RS

Conjunto de ferros recortados - 1979 
2,43x7,80 m
Estúdio Flávio Del Mese, Porto Alegre — RS
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*

Ferro e madeira — 1970 
210x60x60 cm
Coleção Shopping Ibirapuera, São Paulo — SP

Ferro recortado - 1977 
2,65 m x 84 cm 

Coleção Flávio Del Mese

Ferro recortado - 1977 
2,65 mx78 cm 
Coleção Flávio Del Mese
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Granito negro com mármore - 1976 
2,20 m x 90 cm x 43 cm 
Rua General Câmara, Porto Alegre — RS 
Coleção Banco Cidade de São Paulo S/A

Mármore - 1986 
59 x 36 x 16 cm
Projeto de escultura pública para o Fórum de Porto Alegre — RS
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CRONOLOGIA
1968 — Exposição Individual. Galeria Mirante das Artes, São Paulo/SP.
1969 — Mostra Comemorativa “Cinqüenta Anos de Vida". Galeria Portinari, Instituto de Idiomas Yazigi, Porto Alegre/RS.
1970 — Exposição Individual de Esculturas em Mármore. Galeria Documenta, São Paulo/SP.

I Salão de Artes Visuais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
Exposição Individual. Galeria Mirante das Artes, São Paulo/SP.

1972 — Exposição Individual de Esculturas. Galeria Bonino, Rio de Janeiro/RJ.
1973 — “Personalidade Global no Setor de Artes Plásticas’’ — Prêmio outorgado pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro.
1974 — Submetido a cirurgia cardíaca em São Paulo; contrai hepatite pós-operatória que o obriga ao repouso. Começa

a cultivar cactos, atividade na qual é uma das autoridades na América Latina.
Cria o troféu do III Salão Gaúcho de Arte Publicitária.
Cria o troféu “Prêmio Ilha de Laitano”.
Um dos dez convidados para o 1 ? Encontro de Escultores Comemorativo ao Sesquicentenário de Aleijadinho, 
Ouro Preto/MG.

1975 — Convidado especial na Mostra de Cerâmica Artística. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
Bienal da Pequena Escultura, Budapeste, Hungria — Representante brasileiro.
Cria o “Troféu Correio do Povo”, para premiação dos finalistas do III Festival Internacional de Coros.
III Salão de Artes Visuais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul — Membro do júri.
Ministra curso de Escultura em Bronze, Processo de Cera Perdida. Centro de Criatividade, Curitiba/PR.

1976 — Exposição Individual de Esculturas. Galeria de Arte da Casa do Brasil, Roma/Itália.
Cria o “Troféu Strassburger” para a Exposição Estadual de Animais, Porto Alegre/RS.
Ministra curso de Escultura em Pedra. Centro de Criatividade, Curitiba/PR.

1977 — Exposição Individual de Desenhos, Esculturas e Múltiplos na Oficina de Arte, Porto Alegre/RS.
Filme produzido pela Oficina de Arte, Porto Alegre/RS. Documentário (27 minutos) “Sobre Viver Guerreiro”, 
realizado pelo Grupo Câmera 8, Porto Alegre/RS.
IV Salão de Artes Visuais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Fundação Nacional de Arte — FUNAR- 
TE — Membro do júri de seleção e premiação.

1978 — Exposição Individual de Esculturas. Galeria B-75, Rio de Janeiro/RJ.
Realiza escultura em madeira e ferro, medindo 1,10 m e pesando 25 kg, para ser presenteada ao chefe do 
governo alemão pelo presidente Geisel, quando da visita à República Federal da Alemanha.
Cria o “Troféu Krônica”, prêmio da Associação Rio-Grandense de Imprensa aos destaques na atividade jorna
lística do ano.
Cria escultura instalada na Praça da Sé. Um dos catorze artistas brasileiros selecionados pela Prefeitura Muni
cipal de São Paulo, dentro do projeto “Arte na Praça”.

1979 — Realiza painéis escultóricos para o Studio Flávio Del Mese de Audiovisuais, Porto Alegre/RS.
Realiza obra em mármore, oferecida pelo presidente Figueiredo ao Primeiro-Ministro Trudeau, do Canadá.

1980 — Mostra comemorativa “Homenagem a Xico Stockinger”. Galeria de Arte do Centro Comercial de Porto Alegre,
Porto Alegre/RS.
Exposição Individual de Esculturas. Bolsa de Arte, Porto Alegre/RS.
Monografia de autoria de Maria Amélia Garcia, Blanca Brites e Mônica Arregui. Concurso de Monografias, Mu
seu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
I Feira do Pequeno Bronze. Centro Municipal de Cultura, Porto Alegre/RS.

1981 — Exposição Inaugural. Galeria Tina Presser, Porto Alegre/RS.
Exposição Individual. Galeria Aktuell, Rio de Janeiro/RJ.
Escultura ao Ar Livre, II Festival de Verão de Guarujá, em São Paulo.

1983 — Exposição de Arte Erótica, juntamente com Vasco Prado. Galeria Tina Presser, Porto Alegre/RS.
Exposição Individual de Esculturas. Galeria Ponto d’Arte, Santana do Livramento/RS.
Exposição Coletiva “Escultores Gaúchos”. Galeria Skultura, São Paulo/SP, por ocasião do lançamento do li
vro “Escultores Contemporâneos do Rio Grande do Sul”, de Armindo Trevisan.
II Mostra de Escultura. Centro Municipal de Cultura, Porto Alegre/RS — Artista homenageado.

1984 — V Salão Paranaense de Cerâmica, Curitiba/PR — Membro da comissão julgadora.
1985 — Exposição Individual de Mármore. Galeria de Arte Paulo Figueiredo, São Paulo/SP.

Exposição “Destaques da Arte Brasileira”. Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo/SP — Artista 
convidado.
Cria o “Troféu RBS Por uma Cidade Mais Nossa”, para homenagear destaques nas comemorações da Sema
na de Porto Alegre.
Exposição Individual de Escultores em Mármore e Ônix. Galeria Tina Presser, Porto Alegre/RS.
XVIII Bienal Internacional de São Paulo — Artista convidado.
Panorama de Arte Tridimensional. Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo/SP — Participação especial. 
Ministra curso de Escultura com Modelo Vivo, juntamente com Vasco Prado. Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre/RS.

1986 — É operado pela segunda vez das coronárias, em São Paulo.
Organiza exposição comemorativa dos 80 anos de Bruno Giorgi, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Por
to Alegre/RS.

Nome: Francisco Alexandre Stockinger 
Nome artístico: Xico — Xico Stockinger 
Brasileiro naturalizado

1919 — Nasce em Traun, na Áustria, em 07 de agosto.
1921 — Emigra para o Brasil, Santo Anastácio, São Paulo.
1929 — Fixa-se em São Paulo e estuda no Mackenzie College.
1937 — Transfere-se para o Rio de Janeiro e ingressa no Aeroclube do Brasil.
1939 — Transfere-se para a Navegação Aérea Brasileira e faz curso de vôo por instrumentos. Diploma-se em meteoro

logia, na primeira turma de nível superior do país.
1946 — Inicia estudos no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro/RJ.
1947 — Apresentado a Bruno Giorgi, no Rio de Janeiro, passa a trabalhar em seu estúdio até 1950.
1948 — Salão Nacional de Belas Artes, Divisão Moderna — Medalha de Bronze, Rio de Janeiro/RJ.
1949 — Salão Nacional de Belas Artes, Divisão Moderna — Medalha de Prata, Rio de Janeiro/RJ.
1950 — Exposição Coletiva de Escultura. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro/RJ.
1951 — Salão da Câmara Municipal do Distrito Federal, Rio de Janeiro/DF — Diploma de Alto Mérito.
1952 — I Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro — Membro do Júri de Salão e Premiações.
1954 — III Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro/RJ — Salão da Câmara Municipal do Distrito Federal, Rio 

de Janeiro/DF — Medalha de Ouro.
Muda-se para Porto Alegre. Passa a trabalhar em xilogravura e diagramação para jornal, bem como caricaturas.

1956 — Naturaliza-se brasileiro.
Eleito presidente da Associação Rio-Grandense de Artes Plásticas Francisco Lisboa, cargo para o qual é ree
leito por duas vezes (em 1957 e 1978).

1957 — Salão da Câmara Municipal de Porto Alegre, Porto Alegre/RS — 1? Prêmio em Gravura.
1959 — Exposição Individual de Xilogravuras. Pequena Galeria da Biblioteca Pública Municipal de Salvador/BA.
1960 — I Festival de Artes Plásticas da Divisão de Cultura do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS — 1 ? Prêmio em

Escultura.
Exposição Individual de Gravura. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
Salão de Arte Cristã. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS — 1 ? Prêmio.

1961 —XVI Salão Municipal de Belas Artes, Belo Horizonte/MG — 1? Prêmio em Escultura.
Exposição com Marcelo Grassmann. Galeria de Arte São Luiz, São Paulo/SP.
VI Bienal Internacional de Arte de São Paulo.
Fundador e primeiro diretor do Ateliê Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS.

1962 — Exposição Individual na Galeria de Arte São Luiz, São Paulo/SP.
Exposição com Marcelo Grassmann. Petite Galerie, Rio de Janeiro/RJ.
Salão de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS — 1? Prêmio em Escultura.
Bienal de Carrara, Itália — Representante do Brasil.

1963 — I Salão Cidade de Porto Alegre — 1? Prêmio em Escultura.
XII Salão Paulista de Arte Moderna — Medalha de Ouro.
XXI Salão Paranaense de Belas Artes, Curitiba/PR — Medalha de Ouro.
Instalação da escultura em bronze “Dona Veridiana” em praça pública da capital de São Paulo. Obra enco
mendada pelo embaixador Assis Chateaubriand.
VII Bienal Internacional de Arte de São Paulo.

1964 — Exposição Individual, sob o patrocínio do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, Porto Alegre/RS.
“Exposição de Arte Brasileira” na Europa, sob os auspícios do Itamaraty — Artista convidado.
Exposição Individual na Galeria São Luiz, São Paulo/SP.

1965 — Exposição Individual na Galeria Lakar, Porto Alegre/RS.
Salão Comparaison, Mostra de Arte Brasileira. Paris, França, itinerando para Lisboa e Praga.
VIII Bienal Internacional de Arte de São Paulo.
Exposição Individual, comemorativa a seus vinte anos de atividade artística. Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre/RS.

1966 — I Bienal Nacional de Artes Plásticas, Sala Especial, Salvador/BA — Prêmio Aquisição.
Exposição Individual de Cerâmicas e Esculturas. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
Exposição Individual de Cerâmicas e Esculturas. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
Exposição Individual de Esculturas e Desenhos. Galeria Bonino, Rio de Janeifo/RJ.
“Arte Hoje no Rio Grande do Sul.” Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS.
XXIII Salão Paranaense de Belas Artes, Curitiba/PR — Prêmio Aquisição.

1967 — Escultura Moderna Brasileira, Casa de La Paz, Cidade do México, México.
Diretor da Divisão de Artes do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande 
do Sul/RS.
Diretor do Museu de Arte do Rio Grande do Sul/RS.
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