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Centro Municipal de Cultura
Av. Erico Veríssimo, 307 - Porto Alegre
7 de agosto a 5 de setembro de 1999

No Centro Municipal de Cultura serão apresentadas as últimas pedras 
produzidas no final dos anos 90 - são pedras em mármore, basalto 
e granito, em grandes dimensões, que serão expostas no saguão do 
Centro de Cultura e ao ar livre, na parte externa do Centro Municipal 
de Cultura, no período de 7 de agosto a 5 de setembro de 1999.

STOCKINCER
Exposições em homenagem a Francisco Stockinger 
na comemoração de seus 80 anos

Na exposição comemorativa dos 80 anos do artista, estão 
expostas esculturas de diversos períodos de sua obra, 
abrangendo dos anos 50 aos 90, representando guerreiros, 
cavaleiros, touros, mulheres, flores, sobreviventes, gabirus 
e outras figuras. Por ser uma mostra exibida em quatro locais 
diferentes, ela é muito abrangente, portanto, também 
bastante representativa do conjunto da obra escultórica de 
Francisco Stockinger.
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Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Praça da Alfândega, s/n° - Porto Alegre 
17 de agosto a 19 de setembro de 1999

'm
No MARGS a exposição será nas Pinacotecas apresentando obras 
de ferro em madeira de diversos períodos; na Sala Berta Locate11i 
apresentando peças produzidas em terracota e pequenos bronzes 
realizados a partir de molde em terracota, e nas Salas Negras serão 
apresentadas algumas peças da série Flores produzidas em ferro e 
pintadas com tinta esmalte preto, com detalhes em cores vivas.

Usina do Gasômetro
Av. João Goulart, 551 - Porto Alegre
De 5 a 29 de agosto de 1999

No saguão da Usina do Gasômetro serão apresentadas 13 
esculturas da série Nus Femininos e, na Galeria Iberê Camargo, 
26 esculturas da Série Gabirus. Essas esculturas são bronze.

Museu Brasileiro de Escultura - MuBE 
Rua Alemanha, 221 - São Paulo 
9 de novembro a 5 de dezembro de 1999

- pnr

Essa exposição encerra a série de exposições em homenagem a Francisco 
Stockinger. Serão apresentadas nessa exposição as séries Nus Femininos 
e Gabirus e as Pedras em mármore, basalto e granito.



DADOS BIOGRÁFICOS

Francisco (Xico) Stockinger nasceu na 
Áustria, em 7 de agosto de 1919, filho de 
pai austríaco e mãe inglesa. Em 1921 a 
família Stockinger emigra para o Brasil e vai 
radicar-se no interior de SP. Em 1929 Xico 
vai morar com a mãe na cidade de São Paulo 
e, em 1937, muda-se para o Rio e ingressa 
no Aeroclube do Brasil, transferindo-se depois 
para a Navegação Aérea Brasileira, onde se 
forma meteorologista. Em 1946 ele começa 
a estudar no Atelier de Artes e Ofícios do 
RJ onde, no ano seguinte, passa a trabalhar 
com o escultor Bruno Giorgio. Em 1954 
muda-se para Porto Alegre para trabalhar 
como chargista, quando passa a se dedicar 
à escultura. Xico foi também gravador no 
Rio e Porto Alegre, sob influência dos 
gravadores gaúchos, o que o levou à temática 
social, retomada depois em sua escultura. 
Em 1956 Xico se naturaliza brasileiro e se 
elege presidente da Associação Riograndense 
de Artes Plásticas Chico Lisboa.
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DADOS SOBRE A OBRA Na maior parte de sua produção 
escultórica, Stockinger utilizou o bronze e o ferro 
com madeira, forjando tais peças através de 
técnicas metalúrgicas de adição e soldagem. 
Muitas vezes adicionou pedaços de sucata, pregos, 
parafusos, porcas e até outros objetos, como 
botões, pedaços de boneca e ossos.

O artista, os temas e os materiais

Stockinger fazia caricaturas desde os 15 ou 
16 anos e foi chargista (assinava Xico) primeiro no 
Rio e depois em Porto Alegre. Com o salário de 
chargista de jornal é que o Xico pôde iniciar sua 
dedicação à escultura. Na gravura Xico foi 
influenciado pelos artistas gaúchos, o que o levou 
ò temática social, próxima do realismo, que não 
perdurou muito. Foi uma fase sombria, cheia de 
imagens de dor, como a dos abigeatários presos, 
dos retirantes e outras, contrastando, às vezes, com 
o sorriso e a sensualidade no rosto das prostitutas 
do Mangue. Após, Stockinger faz uma série sobre 
galos em que surgem imagens que já prenunciam 
sua futura escultura expressionista, provavelmente 
sob influência do Osvaldo Goeldi.

A escultura em mármore, basalto e granito 
foi profundamente determinada pelo material 
utilizado, a ponto de o artista afastar-se da 
temática até então desenvolvida, centrada numa 
produção figurativa, para mergulhar no abstrato.

Armindo Trevisan lembra que a poética 
do guerreiro e do espaço ilimitado ou da 
liberdade, presente na obra do Xico, reflete o 
nosso imaginário e realidade regional. O Rio 
Grande do Sul, em sua história e formação 
cultural, foi marcado pela vastidão do espaço 
pampeano e suas fronteiras indefinidas, pelo 
encontro e embate de duas culturas diversas 
(portuguesa e espanhola) e pela lutas, não só de 
fronteira, mas também de confronto, da periferia 
que éramos, com o governo central. Tal gaúcho 
se reflete no imaginário do artista. O homem 
como guerreiro viril e macho, o cavalo e o touro, 
a relação entre a animalidade e o humano ou a 
animalidade do humano.

Marcelo Grassmann considera que Goeldi 
foi quem mais inspirou Stockinger como escultor, 
além de Maillol e Lehmbruck. Xico conheceu ainda, 
nos anos 50, o escultor norte-americano Alexander 
Calder e, na Bienal de São Paulo, Henry Moore, 
que considera "o maior escultor de todos os tempos". 
Ele também se disse impressionado com a obra de 
Marino Marini e Picasso e cita como escultores 
importantes Giovani Pisano, Lourenço Ghiberti, 
Houdon, Maillol e Degas.
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OS GUERREIROS
LjMkJ

Os guerreiros, tema recorrente 
na obra de Stockinger, não aparecem no 
embate da luta exprimindo medo, horror 
ou violência e ódio; mostram-se mais 
com as armas engalanadas como num 
desfile comemorativo de vitória ou como 
num duelo medieval, exibindo cava
lheirismo e, quem sabe, orgulho, honra, 
altivez e arrogância.
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0 CAVALO

O cavalo é uma figura bastante presente na obra do Stockinger. 
No RS o cavalo participou da história, através de revoluções e guerras, 
e se fazia presente em muitas lides do campo, além de ser meio de 
locomoção em viagens. O cavalo também se fazia presente em festas 
na campanha e em corridas de carreira, servia para trazer o médico 
e o padre, para fazer nascer, curar ou prestar os últimos sacramentos. 
A vida e a morte, e tudo o que se colocava entre uma e outra, não 
se faziam no pampa sem a participação de um cavalo, a representação 
de uma extensão do homem, explicita na idéia de unidade indissolúvel 
entre montador e montaria e também representação dos instintos e 
desejos exaltados.

O TOURO

O touro, outra figura recorrente 
na obra do Xico, possui, assim como o 
cavalo, uma clara simbologia sexual. Afinal, 
ele é touro e não boi porque não foi 
castrado, e não o foi para cumprir seu 
principal papel: cobrir e fecundar as vacas. 
A primeira simbologia do touro é a 
fecundidade da terra, a segunda é sua 
vinculação com a Lua, já que seus chifres 
representam o arco lunar, também 
associado à fecundidade. O touro nos 
lembra ainda o labirinto de Creta, reduto 
do Minotauro, monstro meio homem meio 
touro que exigia sacrifícios. As touradas 
são um resquício desse período em que o 
touro habitava a imaginação dos povos 
antigos, desafiando a coragem dos homens.

OS CAVALEIROS

A imagem do cavaleiro ultrapassa sua representação visual: 
ser cavaleiro é ter sob domínio o cavalo, os instintos, é ser alguém 
superior, capaz de usar beneficamente as energias inferiores. Para 
ser cavaleiro um homem precisava desenvolver virtudes físicas, morais, 
intelectuais e espirituais. Nas ordens de cavalaria considerava-se 
cavaleiro aquele que possuía nobreza, integridade, coragem, mas era 
ao mesmo tempo gentil e se dispunha a proteger os fracos, os pobres 
e as mulheres. Contos medievais falam dos cavaleiros verde, negro, 
branco e vermelho. O segundo seria simbolicamente aquele que 
carrega culpa e se penitencia através do castigo para converter-se 
em cavaleiro branco, o vencedor escolhido e iluminado.
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AS MULHERES OS SOBREVIVENTES

As mulheres na obra do Xico car
regam um ar de liberdade e de compa
nheirismo afetuoso quando formam par 
com figuras masculinas. Nos anos 50 ele 
produziu bustos e estátuas femininas em 
bronze e pedra-sabão com proporções 
quase realistas, com curvas sensuais e 
expressões faciais de languidez e 
serenidade, mas nos anos 60 surgiram 
também figuras disformes em bronze, feitas 
de rugas e densidades, muitas com o ventre 
alargado, a maternidade em potência. 
Seus bronzes representando mulheres, nos 
anos 80 e 90, possuem, em geral, uma 
sensualidade própria de fêmeas, mas não 
dependente da nudez em que se mostram. 
Retoma o tema das mulheres nos anos 90; 
cria a série Nus femininos, esculturas em 
bronze de grandes formatos.

Sobreviventes foi o nome dado 
por Stockinger a uma série de esculturas 
dos anos 60 e 70, em que utilizou ossos 
junto com ferro, madeira e outros materiais 
de sucata, compondo uma série de sete 
figuras de fortíssimo apelo dramático. São 
figuras deformadas, meio zumbis, pois 
com cabeça semelhantes a caveiras e 
algumas com membros descarnados e 
amputados. Entre elas há também animais 
que acabaram de devorar sua presa, de 
bocarra aberta de satisfação, tendo entre 
as patas restos de carne e ossos. E a fase 
de maior impacto emocional na obra do 
artista, um exemplo claro de como o 
grotesco pode ser arte da mais elevada 
qualidade e expressão.



AS FLORES

As flores, representações da vida, 
também são encontradas no trabalho do 
artista. Suas flores possuem uma 
composição formal que se aproxima do 
puramente abstrato. Tais esculturas contêm 
discos de ferro, hastes e formas 
simplificadas de margaridas que lembram 
representações do sol. O sol dá luz, calor, 
vitalidade, faz crescer e desabrochar a 
flora; representa a consciência e a clareza 
do intelecto. A própria divindade sempre 
esteve associada à roda solar, ao olho que 
tudo vê, a uma mandala. Para Nietzsche 
a arte apolínea (associada ao deus Apoio), 
solar, é aquela feita com a razão, medida, 
pensada, harmônica, proporcionada e bela, 
em contraposição à dionisíaca (associada 
ao deus Dionísio), passional, inconsciente 
e escura. Stockinger, com suas flores, exalta 
a vida numa perspectiva "afirmativa", não 
com materiais orgânicos, mas com ferro, 
uma matéria inorgânica, dura, fria e escura. 
Ele, no entanto, transfigura o ferro, pintando 
certas hastes e flores com cores vivas, 
lembrando a própria escultura grega que, 
em suas origens, era colorida, recoberta 
com tintas.

AS PEDRAS

As pedras do Stockinger, quer de 
mármore, granito ou basalto, forjaram 
uma linguagem estética própria, 
determinada pelo material utilizado. A 
primeira série importante, de 1968, foi a 
das Paisagens Lunares e outras se se
guiram, com ênfase na produção recente, 
do final dos anos 90. A escultura em pedra 
de Francisco Stockinger é abstrata e feita 
de sutilezas, com formas impregnadas de 
um jogo entre rigor e liberdade, peso e 
leveza, vazio e cheio, côncavo e convexo, 
polido e bruto, acabado e inacabado, em 
que se casam figuras geométricas com 
não-geométricas, curvas com retas, e 
surgem dobraduras, compondo volumes 
que parecem pesar e dobrar-se sob seu 
próprio peso, erguerem-se eretos e 
vergarem-se sobre si mesmos, òs vezes 
lembrando colunas-tótens, misteriosos 
objetos de culto.



OS GABIRUS

Nos anos 90, Stockinger produziu em 
bronze de pequenos e grandes formatos a série 
Gabirus, ou seja, homens nanicos, "devoradores 
de mantimentos", catadores de lixo, mais "ratos" 
que homens, retomando a temática social da 
fase de gravador. Vivemos não mais a luta de 
classes entre burguesia e proletariado, em que 
o trabalhador era o explorado vivendo em 
condições subumanas, mas muito mais o capi
talismo neoliberal que produz excluídos: de
sempregados (sem-emprego), sem-terra, sem- 
teto, sem-saúde e sem-cidadania. A denúncia 
de Stockinger é forte, pois obriga-nos a olhar 
para aqueles de quem costumamos desviar o 
olhar e desviar na rua, mudando até de calçada. 
Sua arte nos obriga a pensar: que respon
sabilidade tenho nisso? O que cabe a mim fazer?



Assim, Stockinger não se insere na tradição realista, mas mais 
propriamente aproxima-se da chamada Nova Figuração, movimento 
artístico surgido na França em 1964 e que repercutiu fortemente na 
Argentina e no Rio de Janeiro. A obra do Xico tem dele certos conceitos 
e aspectos formais, como a ênfase na contestação via decomposição 
ou destruição de figuras e o uso aditivo de materiais industriais, for
temente representado na série Sobreviventes.

CONCEITOS PARA A COMPREENSÃO DE SUA OBRA

EXPRESSIONISMO

É o nome que a história da arte dó a uma tendência 
artística quase permanente, caracterizada pela deformação da 
figura, no sentido de dar ênfase à expressão. O expressionismo 
tem duas grandes vertentes, uma, a da subjetividade oprimida, 
deprimida ou esfacelada e, outra, social, ligada aos dramas huma
nos fruto de perversas realidades econômicas, étnicas ou sociais. 
O expressionismo também foi um movimento de arte germânico, 
nórdico e/ou semita, que não teve manifesto, mas que se ca
racterizava pela oposição ao academicismo e ao naturalismo sob 
uma ênfase subjetivista.

ABSTRACIONISMO

Abolição das aparências e redução da 
arte aos seus elementos essenciais (manchas, 
cores, formas, volumes), desfazendo-se a figura 
como representação da realidade e substituindo- 
se o singular da imagem pelo universal da forma. 
Hã um abstracionismo que "abstrai" da realidade, 
no sentido de partir do real para a pura abstração, 
e outro matérico e concreto, construtivo, pois 
constrói figuras abstratas do nada, concebendo- 
as como uma criação mental sem vínculo algum 
com a "realidade". Há um abstracionismo rígido, 
geométrico e cerebral, e outro espontâneo e 
expressivo, informalista.

REALISMO/NOVA FIGURAÇÃO

Na história da arte chamamos de realismo a representação 
da realidade tal como ela aparece ao olhar, mas que ao surgir na 
pintura francesa do século XIX, retratava cenas populares e 
trabalhadores. O realismo e o engajamento político da arte se 
mesclaram, já que o artista Courbet participou da Comuna de 
Paris, e os países que se tornaram comunistas adotaram como 
arte oficial o chamado "realismo socialista". A arte no RS vinculou- 
se ao engajamento político a partir do Clube de Gravura de Bagé, 
influenciado pela gravura mexicana. Stockinger, ao fazer gravura, 
associou-se à tal tradição e, ao retomar a temática social na sua 
escultura dos anos 90, volta às origens. A temática social da obra 
de Stockinger não é a da reprodução da figura como ela aparece 
ao olhar objetivo (exceto talvez no seu início, sob influência de 
Rodin), mas é "realismo" no sentido de apresentar uma realidade 
e de apontar um drama humano, como na série Gabirus.

RECIONALISMO/NACIONALISMO/UNIVERSALISMO

A arte verdadeiramente compreendida como tal, por mais 
regional ou nacional que seja a sua temática, sempre possui uma 
dimensão universal por comunicar-se com qualquer público e por 
conter valores que ultrapassam a realidade cultural regional e 
nacional. Tal é a obra do Xico Stockinger, regional, nacional e 
universal ao mesmo tempo.



DADOS DE CURRICULUM
Desde 1948 Xico participa de exposições, salões e 
bienais, tendo ganho inúmeros prêmios, como as 
medalhas de ouro do III Salão Nacional de Arte 
Moderna - RJ, 1954, e do XXI Salão Paranaense de 
Belas Artes - Curitiba/PR, 1963.

Ganha o 1o prêmio de escultura no XVI Salão 
Municipal de Belas Artes - Belo Horizonte/MG, 
1961, na Bienal de Carrara - Itália, 1962, no 
Salão de Arte do RS - POA, 1962, no I Salão 
Cidade de POA - 1963; é também 1o prêmio em 
gravura no Salão da Câmara Municipal de POA 
-1957.

Recebe prêmio aquisição da I Bienal Nacional de 
Artes Plásticas - Salvador/BA, 1966, e do XXIII 
Salão Paranaense de Belas Artes - Curitiba/PR, 
1966.

É premiado pelo jornal O Globo, do Rio, como 
Personalidade Global no Setor de Artes Plásticas 
-RJ, 1973.

Representa o Brasil na Bienal da Pequena 
Escultura - Budapeste - Hungria, 1975.

É convidado para o 1o Encontro de Escultores 
- Ouro Preto/MG, 1974, e para a exposição 
Destaques da Arte Brasileira no MASP - SP, 
1985.

Participa das Bienais de São Paulo em 1961, 
1963, 1965, 1985, 1994 e, em 1997, da 1a 
Bienal de Artes Visuais do Mercosul.

Em 1993 expõe na Galeria Debret da Embaixada 
Brasileira em Paris.

Foi fundador e primeiro diretor do Atelier Livre 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Foi diretor da Divisão de Artes da SEC; 
presidente da Associação Chico Lisboa e diretor 
do MARGS.

Em 1994 recebeu o título de Cidadão Honorário 
de Porto Alegre.

SUGESTÃO DE ATIVIDADES QUESTIONÁRIO PARA O
ALUNO

1. Faça um relato das figuras 
da exposição, relacionando-as 
entre si.

2. Elabore uma pasta sobre a vida 
e a obra de Xico Stockinger, com 
recortes de jornal, cópias de livro, 
revistas ou catálogos.

3. Escreva um monólogo sobre o 
que uma das figuras escultóricas 
estaria dizendo ou pensando 
sobre si ou sobre a vida.

4. Desenhe uma das esculturas 
vistas na exposição.

5. Faça uma escultura usando 
argila, papel machê ou algum 
outro material reciclado.

6. Faça uma análise comparativa 
entre a obra do Xico e a de algum 
outro escultor, de preferência 
gaúcho.

7. Escreva o que você entende por 
expressionismo e abstracionismo.

1. Quem é Xico Stockinger? Onde 
nasceu e onde vive?

2. Quais as figuras que mais 
aparecem na obra escultórica do 
Xico? Qual seria o significado 
simbólico de tais figuras?

3. Qual a relação que se pode 
estabelecer entre as figuras de 
certa fase da obra de Xico e a 
cultura rio-grandense? E sua obra 
completamente regional?

4. Quais os materiais de que Xico 
se utiliza para fazer suas 
esculturas? Você saberia descrever 
ou comentar alguma de suas 
técnicas?

5. Em que momentos e de que 
maneira aparece na obra de Xico 
a problemática social?

I
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Informações
Usina do Gasômetro 

Telefone: (51) 227.1383/227.1738

Centro Municipal de Cultura 
Telefone: (51) 224.6622

Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
Telefone: (51) 227.2311

Fotos: Gonzalo Mezza
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