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Stockinger, nosso guerreiroO inconformismo suave de Francisco Stockinger

Apresentar Francisco Stockinger não é fácil. Não porque seu nome já é por 
demais conhecido no mundo das artes e da cultura. E falamos em "mundo" não no sen
tido provinciano, restrito, de um pequeno círculo de "conhecedores". Falamos em 
"mundo" literalmente, no sentido abrangente de uma arte universal, capaz de ser ime
diatamente "percebida" em qualquer lugar do planeta. Não é fácil escrever Stockinger 
porque ele é um grande artista, dos maiores deste século que vai terminando. E, como 
todo grande criador, sua obra é aberta, problemática e complexa. Provocadora e capaz 
de nos interpelar de várias maneiras. Assim, a apresentação corre o risco de cair na 
subjetividade e, no pior dos casos, num unilateralismo excludente: um escultor da 
estatura de Stockinger não pode ser mostrado com as regras fixas de uma "objetivi
dade" que sempre escorrega para a estreiteza que bloqueia a imaginação. Ora, esse 
é o lado oposto do artista Francisco Stockinger, que está sempre a transgredir os 
limetes do "objetivo".

Mas não se pense que as formas oníricas e fantásticas de sua escultura viram 
as costas à realidade. Ao contrário, como o faz Garcia Márquez na literatura, 
Stockinger coloca nossa realidade diante de nós mesmos. Estamos diante de uma obra 
que tem a vocação da perenidade, em contraste com a "cultura" da pós-modernidade, 
do efêmero e do descartável. É, assim, o oposto da banalidade que vem tomando de 
assalto todas as formas de manifestação artística deste triste fim de século.

Mas, além do artista singular (todo verdadeiro criador é único), Francisco 
Alexandre Stockinger é um cidadão que não é indiferente às dramáticas condições de 
seu povo, o qual impregna sua obra. Capaz de assumir atitudes políticas e sociais, 
Stockinger ainda se torna mais digno de admiração por parte de todos nós que nos 
orgulhamos de apresentar aos rio-grandenses uma parte significativa de sua ines
timável obra.

Francisco Stockinger, guerreiro soberano, não se rende ao primeiro olhar ou afago, pois 
sendo misto de suavidade e indignação - como a pedra tenazmente alisada contraposta e ao 

tempo acolhedora da pedra tosca -, mantém-se sensivelmente inconformado com as feridas 
deste mundo. A diferença vem da competência, desde a presságica postura ao conferir outro tempo

e a atitude corajosa de seu caráter

mesmo

escultura do Rio Grande do Sul, quando a integridadepara a 
vieram para ficar.

O inesgotável vigor do talento de Stockinger e sua audácia criativa estão em inúmeras pági-
vistos nas mostras que ora tomam conta dode exposições premiadas. Mas também poderão 

Centro Municipal de Cultura (incluindo a calçada), da Usina do Gasômetro e do Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, representativas de sua produção escultórica dos anos sessenta, oitenta e noventa.

sernas

trabalho traduz a arte absorvida pela força de suaO aspecto alegórico e solene de seu 
personalidade (meio humana, meio divina), imprescindível àquele rosto silencioso, como enigmáti
ca pedra, emblema de singular dignidade. Para quem, como ele, enxerga além do visível, seu olhar, 

lenda é de fato e de direito, verdadeira declaração de princípios. Falamos no timoneiroquase uma
navegador em calmarias e em tormentas, desejoso de arte, de sentido e de vida, mas sempre fu
gindo do óbvio. Imune que é à obsolescência de modismos consumistas, não descola de fidelidade 

Ao contrário, Francisco Stockinger criou e irradiou repertório próprio em épocas de som-a si mesmo.
bras à arte moderna neste canto sul do Brasil. Existência em plenitude, retina excepcional e tem
peramento nervoso fazem dele hoje, artista não-domesticado estabelecido nacional e interna
cionalmente, verdadeiro ícone sagrado. Talvez a chave decifradora dessa esfinge viva querida este-

e ama seu ofício como ninguém.ja no fato de que Stockinger, enfrentando o minotauro, preza

Em constante mobilidade, encara o figurativo, junta materiais até então excludentes, descansa 
e brinca com formas arredondadas ou abstratas, sem preconceito ou dificuldade porque domina a 

luz e a sombra, sol e chuva, anjos e demônios, emblemas formais e autônomos da arte.

Não se trata de retrospectiva ou biografia - as quais Francisco Stockinger merece e a vida cul
tural exige, esta é oportunidade mágica de ampliação da visão e do universo do escultor, auxiliados 
pelas leituras de Luiz Pilla Vares, Marilene Pietá, Idéia Cattani, Maria Amélia Bulhões e Blanca Brittes. 
Além da celebração dos 80 anos e de tanta arte à altura dos olhos e ao alcance da mão, este momen
to luminoso tem o doce e comovido sabor do afeto e do respeito ao manancial produtor de farta colhei
ta. No encontro com este acervo, além do encantamento e da emoção, algo nas pessoas muda. Talvez 

se reconciliem com a vida.

cena, a

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

Feliz Aniversário, Francisco Stockinger!

Luiz Pilla Vares
Secretário de Estado da Cultura

Margarete Moraes 
Secretária de Cultura de Porto Alegre
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Francisco Stockinger, o fundidor da paixão

Marilene Pietá
Muito se tem dito sobre Francisco Stockinger, quase às 

últimas conseqüências, não fosse a qualificação de sua obra ines

gotável. Mas o que nos ocorre observar e sentir falta, entre tantas 
louvações e leituras abertas, sempre oportunas, é de um pouco 
mais de precisão em seu papel frente à cultura sulina. É oportuno 
portanto instaurar um conjunto de comentários críticos localizados 
que não devem perder essa referência sob pena de se limitar à 
importância de sua obra que é imensa e, bem por isso, omitir seu 
papel decisivo na construção de nossa modernidade escultórica.

Se é válida a fala do poeta de que os artistas ajudam a 
fundar culturas, Francisco Stockinger assim o fez, fundando ou 
fundindo, o que dá no mesmo, o perfil da nova tridimensionali- 
dade no sul do país. Queremos trazer para mais perto este 
arauto vaticinante e distante, começando por afirmar ser ele o 
autor de fato, o processador do ato que se afirma quase isolada

mente nos anos sessenta e, desde então, passa a acelerar a tra

jetória dessa história, buscando recuperar o atraso em sua reno

vação, como ocorreu com o Modernismo brasileiro da Semana de 
22 em São Paulo.

Se é possível afirmar que, ao final dos anos cinqüenta, ou 
mais precisamente em 1958, o Salão Panamericano, evento de 
grande porte na época, promovido pelo Instituto de Belas Artes em 
Porto Alegre, dá seu aval final aos artistas de nossa modernidade 
plástico-visual, em especial ò pintura, o estado atual da escultura 
estava a descoberto.

Não possuímos uma tradição escultórica alternativa que 
nos anteceda. Apenas a acadêmica celebrativa, que tem seus 
núcleos em Porto Alegre e Pelotas, é usada como arte cemiterial, 
ornamentos para prédios públicos, monumentos ou bustos, emble
mas de poder entre classes consumidoras de bens artísticos, per
manecendo seus principais escultores atuantes até os anos 
cinqüenta, em especial Antônio Caringi, seu representante maior. 
Não existe nas artes visuais sulinas uma continuidade orgânica 
como houve na música ou na literatura, mais próximas a um ethos

Sem título, c. 1950 
bronze
55 x 12 x 12 cm 
col. do artista
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compreenderam essa renovação como a adequaram a uma experiência localizada a nos 
acenar para uma identidade cultural. A seguir,nos parece ser os anos sessenta seu tempo 
e seu centro ou templo o Atelier Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (então nos 
altos do abrigo de bondes da Praça XV), paradigma de uma proposta nascente de onde 
surgiram as respostas formais para essa demanda de novas matrizes de emoções, com
portamentos e desejos que despontavam dessa sociedade emergente a pedir formulação. 
Não foi coincidência este ser o espaço e o templo a abrigar, na mesma época, nos anos 
sessenta e sessenta e um, os dois ícones maiores de nossa modernidade, Iberê Camargo 
e Francisco Stockinger, a se equivaler, em momentos oportunos, cada um a sua maneira 
e a atuar no Atelier Livre seu desejo de renovação. A presença e a nova direção do 
mesmo, a ser exercida por ambos, foi antecipada por Iberê a pregar sua liderança artís

tica, abrindo caminho para uma discussão incomum. A arte no Rio Grande do Sul e seu 
marasmo tradicional é posta em questão nesse recinto e nesta data, que passa a criticar 
o atraso local e a divulgar sua crença pictórica com inaudita convicção. Para ele, pintura, 
ou melhor, pintura pura (sinônimo de moderna) passa a ser entendida como uma com

pleta intimidade com a materialidade do óleo sobre tela, o ser e a substância da pintura, 
produzindo a seu ver uma aura e um sortilégio próprios, com toda força de instauração 
de um padrão artístico recém-implantado. Na fala do mestre e seus discípulos, a pintura 
tinha o sabor de redescoberta e poder-se-ia dizer, com Bataille (1986), que era então o 
primeiro signo para nós, o signo cego e portanto sensível de nossa presença no universo 
(local). E evidente o progresso da concepção e dos resultados formais que davam o der

radeiro passo para sua atualização.

E da órea tridimensional, o que dizer? A escultura no RS, então, além da tradição 
apontada, tinha no Instituto de Artes, como preceptor, Fernando Corona, que se tornara 
o mestre dos mestres em detrimento de um desenvolvimento artístico próprio, assim como 
suas discípulas Cristina Balbâo e Dorothea Pinto da Silva e, mais recentemente, Carlos 
Tenius, que ensaiava os primeiros passos de sua concepção escultórica a emergir mais 
tarde. Temos ainda a constatar a presença isolada de Vasco Prado, que se enquadra 
como paradigma de uma modernidade sulina sempre cautelosa que deveria perseguir 
sem riscos a inovação frente a uma beleza pura e eterna, como advertia Ângelo Guido ou 
queria Oscar Boeira, seu mestre e amigo. Essa cautela terminava por adiar posições hes
itantes no rompimento dos códigos acadêmicos desejados.

A tridimensionalidade sulina estava de fato a aguardar um ponta de lança artís
tico e carismático que catalisasse para essa língua uma posição ofensiva a promover a 
virada esperada
Iberê Camargo. É preenchendo essa expectativa que Francisco Stockinger desponta a 
empunhar desde o início suas formas eretas contendo a tensão e o paradoxo de seus 
heróis-anti-heróis, emblemas por excelência a demarcar fronteiras, nossas, para não

popular, assim como a ausência de núcleos históricos como em Minas, Rio ou Bahia, e 
nem mesmo mais recentemente, a vivência trepidante de uma revolução industrial ou 
urbana, de maneira a promover a renovação do olhar, num estado agropastoril com tan
tas particularidades regionais, em geral impermeável ao novo e promovendo, por via de 
regra, resistências.

Ao fechar os anos cinqüenta, Porto Alegre se havia com processos culturais flo

rescentes. Desde o início da década, a cidade se faz metrópole regional do extremo sul e 
se configura com nitidez uma ordem capitalista também para as artes, fazendo da capi

tal um pólo de fermentação cultural nessa história urbana. Para Pilla Vares (1982) — um 
dos estudiosos do assunto na época — os jovens daquele tempo viviam processos estimu
lantes e queriam reconstruir o mundo. Liam de Sartre a Marx, redescobriam autores nos

sos; revisava-se um regionalismo falso e temporão ou a ortodoxia social do PC de Mao, 
Trotsky ou Guevara. Era uma cultura ainda bastante européia que, por outro lado, se 
voltava a apreender a realidade local nas entrelinhas. Houve, com isso, uma conscienti

zação da história sulina e do mundo e uma oportuna reflexão sobre a razão e o sentido 
de pertencer a preencher vazios existenciais e de linguagem. Sandra Pesavento (1980) 
comenta a década considerando que o desenvolvimento no Rio Grande do Sul nos 
sessenta, com os acréscimos incorporados, assume uma justaposição entre o regional 
internacional, própria do intervalo democrático que vive o viés do populismo até o golpe 
de sessenta e quatro, sobrevivendo até sessenta e sete.

O aparecimento, nessa época, do mercado de arte, assim como as primeiras 
estruturas de apoio para essa arte e os ecos desta internacionalização, com a abertura 
de novos museus de arte (MASP 1947, MAM-RJ 1948, MAM-SP 1948, MARGS 1954) e da 
Bienal de São Paulo desde 1951, determinam uma complexidade bem maior no campo 
artístico nacional e sulino de maneira a aproximá-los das trocas nas esferas globais da 
produção norte-americana e européia. Não obstante essa complexidade, podia-se ainda 
invocar Gramsci (1984), havia uma vida de conjunto entre intelectuais e artistas, já que 
além de se saber, se discutia, se compreendia e se apaixonava pelo saber e pelo objeto 
do saber. Confirmava-se firmemente que esses artistas locais, dotados de mitos pessoais, 
não se contentavam em ser meros pedantes mas repositórios das paixões elementares 
inseridas no contexto, conexão estética que produz as grandes formas, trazendo-as à luz 

lizando-as por definição. Ainda para aqueles autores sulinos citados, esse foi o 
período mais produtivo para a arte e a cultura no Rio Grande do Sul, propiciador de 
grandes nomes e grandes eventos.

Se considerarmos nossa atuação estética, a órea da pintura faz história mais 
cedo e tem efetivamente mais tradição, já que ensaia sua modernidade desde os anos 
quarenta. Nessa época, estabiliza sua renovação em retinas já feitas por experiências 
visuais bem-sucedidas de nomes como Waldeny Elias e seus contemporâneos, que não só

anos

e o

e umversa

operar a ruptura até a efetiva atualização, pari-passu ao impulso dee a
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perder o hábito, mas principalmente novas fronteiras escultóricas, inéditas para a época 
na região e no país, quiçá no mundo.

Confirma como queria o poeta e como convém ao artista, o apagamento de qual

quer marca do pecado original pela transgressão que no sul até então se confundia com 
apego e se traduzia nas formas artísticas como bloqueio à novidade como ameaça.

Francisco Stockinger chega a Porto Alegre proveniente do Rio de Janeiro em 1954 
e, ao contrário do movimento hexógeno que afastava os artistas do sul em direção ao eixo 
Rio-São Paulo, depois Brasília (Iberê, para lembrar o primeiro, parte em 
Stockinger faz a caminhada inversa até essa terra prometida com a força de um pioneiro 
de fato; Áustria, 1919, São Paulo, 1921, Rio, 1937, Porto Alegre, 1954. Aqui, ele só se volta 
efetivamente para a escultura a partir de 1956, com experimentações em gesso, argila e 
metal, ligadas ao convívio e aprendizado influente de Bruno Giorgi. Já em Porto Alegre, 
retoma Maillol como parente estético mais próximo, brando, afetivo e ligado aos métodos 
da modelagem e do entalhe, cuja superação já o encaminha para outros lados. Parece 
que os prêmios a que fez jus, em escultura, no ano de 1960 (Divisão de Cultura do RS e 
MARGS), estimulam o desenhista e o gravador a optar por aquela linguagem para 
pre. Esses prêmios e suas Mulheres premiadas correspondem ao ápice e ao esgotamento 
dessa fase, após ter revisado Rodin como proposta humanista, compreensão da autono

mia do inacabado e do fragmento com origem em Miguel Ângelo. Sempre atento 
avanços da escultura do século, introjeta os elementos essenciais de uma concepção forte 
da escultura primitiva então em voga, valorizada e pontificada por seus ídolos maiores 
como Picasso, Brancusi e Moore, além de Marini e Gonzales em hora oportuna, para o 
efetivo rompimento dos códigos tradicionais.

Paralelo a essa vivência de formas, outras, no entanto, despontavam decisivas. 
Eram uma espécie de germinação latente, pensamento plástico a ser decifrado, quase sig

nos apreendidos em sonos e sonhos (como ele próprio afirma) em 
aparição pública esparsa, ruminadas esteticamente e buscadas até a emergência da 
visão definitiva; uma nova poética a ser concebida. É quando surgem seus primeiros indi- 

em Mulher e Hiroshima, ambas em bronze de 1960, já com novos formatos; logo a 
seguir, as derradeiras figuras em ferro, sucata e madeira, dessa mesma data, que tem 
continuidade em seus Guerreiros, Profetas, figuras masculinas e femininas, Grupos, 
depois os Touros, os Sobreviventes e toda sorte de engenho e arte a se desdobrarem em 
protótipos como produto de sua fundição metalúrgica e híbrida, pura inventividade pes

soal, mediante o que funde e funda, com esse estigma, a modernidade da escultura do 

Rio Grande do Sul.

Se para Gasset a clareza é a gentileza do filósofo, podemos parafraseá-lo dizen

do que no caso de Stockinger, esse meio alcançado pela nova técnica empregada é a gen-

1942 para ficar),

sem-

aos

alguma eventual

cios

Sem título, 1999 
mármore de Carrara 
48 x 23 x 20 cm 
col. do artista
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tileza (irônica e às avessas) do escultor. Queremos com isso fazer 
a apologia do meio como decisivo para viabilizar toda sua jorna

da artística e para destacar o crédito nesse fazer, um fazer supre

mo que origina a forma. Isso lhe permitiu compreender e evidenciar 
as possibilidades desse específico lingüístico próprio e poderoso 
para render-lhe a promoção até aquele status que Herbert Read 
(1970) atribui aos escultores efetivamente modernos: fidelidade ao 
meio, confiança no instrumental e novo sentido dos valores 
escultóricos daí advindos. É por essa adoção vertical do meio que 
são liberadas as questões intrínsecas da nova escultura. O meio 
passa a ser a obra que reduz qualquer referente a um todo 
escultórico espesso, de árduo trânsito (às vezes inexistente) entre o 
dentro e o fora numa fricção sempre torturante (às vezes virtual) 
entre o interior e o exterior, à medida que um é o outro. Totalidade. 
E nessa unidade grave e densa que conota e denota ao mesmo 
tempo e que tem que se haver apenas com as questões da lin

guagem escultórico onde estão os grandes trunfos da renovação. Já 
que para Francisco Stockinger o meio é a linguagem, acaba por sub

meter quaisquer apontamentos semânticos que lhe são caros — éti

cos, existenciais, sociais, religiosos 
co, que passa a dar continuidade, pela fundição, à descontinuidade 
anterior de obra inexistente. Iluminação.

É nesse meio novo, recém-adquirido, que ele atua seu 
processo de formação/conformação, percebendo na matéria 
escultórico (especialmente nos Sobreviventes) os equivalentes de 
uma dramatização de elementos plásticos (ou humanos) que pare

cem discutir — pela sobrecarga, excesso, abuso, estorvo — quem é 
quem ou onde um gera o outro na nova invenção dessa arte: a 
construção de sua aparente invariante poética. Nesse tumulto o 
artista é gerado, nossa modernidade fundada e outras con- 
tinuidades logo estabelecidas. Tradição.

Sua proposta de escultura, continente como vimos de tan

tas alternativas técnicas e temáticas, passa a suportar todas as 
aquisições na forma e no conteúdo que conscientemente abraça. 
Dá espaço para os materiais das mais variadas origens e a apro

priação de objetos (sucata, plásticos, tampas, chifres, ossos) até 
então discriminados do universo canônico da arte maior de nosso 
sistema sulino. Refaz o conceito de erudição fazendo comportar

Sem título, 1981
terracota
18 x 28 x 14 cm
col. João Manuel Lopes

Sem título, 1981
terracota
14 x 32 x 14,5 cm
col. Jorge Karan

Sem título, 1981
terracota 
12 x 27 x 18 cm 
col. particular

aos advindos desse meio técni-
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estabelecidas de então, uma subversão a essa ordem, tornando-o no entantonas noçoes 
ainda mais abrangente e solene.

Com a proposta de poética dos anos setenta que tem as Pedras (mármores, gra

nitos basalto, ônix) como centro, nada mais faz do que referi-las como contraponto -
ico — a restabelecer o equilíbrio da arrogância inicial, fiel à tur-agora geométrico e orgân 

bulência que antecede à bonanza; classicismo. E mesmo sobre essas Pedras, ou entre elas, 
sempre submissas a sugestões de sua própria natureza mineral - paixões apaziguadas - 
sobram-lhe instintos formais desgarrados ou não suficientemente contabilizados ou descon

tados, que insistem em aparecer. Dão ensejo a uma produção conjunta (Pedras, Guerreiros, 
Monumentos, Touros, Flores, Sobreviventes, etc) que vai alternando ao longo de seu fazer 
escultórico e que passa a caracterizar sua produção até os dias de hoje.

Impossível deixar de se referir ao caráter regional apontado em sua obra se tomar- 
tema como índice. Não conseguimos, no entanto, ver essa referência ao regional 

indício nas formas. Para constatar esse léxico na linguagem (e apenas nela, o resto
mos o
como
é extralingüístico) se faz necessária, uma operação visual bem mais complexa, sutil e pre

cisa, de maneira que efetivos vestígios apareçam nos formantes escultóricos para demons- 
presença manifesta de um novo sentido. E menos a aldeia no mundo do que o 

mundo na aldeia; o protótipo precede o tipo de forma irreversível, não abrindo brechas no 
compacto da proposta escultórica para que microprocessos esculturais se instalem acul- 
turados. Com esse propósito, nos ocorre lembrar a intenção de Vinícius de Moraes (1959) 
quando de sua peça Orfeu da Conceição (bem lembrado por Carlos Diegues) ao pretender 
helenizar o morro carioca, em função de seu intento; um assentamento indiscutível sobre

trar a

a paixão, indo direto ao mito, ao paradigma e ao protótipo, só depois ao tipo.

Francisco Stockinger acenta visualmente a paixão entre nós, paixão e compaixão 
em estado puro, in natura, como convém a esse estado escultórico inaugural, na medida 
(ou desmedida), fundador e na origem.

Daí o surpreendente e o inédito de como no início dessa caminhada ele desconhece 
a tradição e introduz a ruptura distante de movimentos artísticos da época ou a adoção de 
recursos formais locais. Não havendo, portanto, reconciliação, apenas inovação. Ou redenção.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Francisco Stokinger, escultor, não apenas 
localmente moderno, mas efetivamente moderno por todos os atributos apontados, deixa de 

ser, no dizer de Read (1970), um restaurador como vinham sendo os escultores de então, para 
ser um originador no que o termo possa ter de mais básico. Funda aqui a escultura no Rio 
Grande do Sul, fundindo um meio e uma forma; sua escritura escultórica foi capaz de expri

mir, como disse o poeta, ao mesmo tempo a brilhância e o sofrimento do mundo, aquilo tudo 
que nele o seduz e o indigna e assim o pereniza. Stockinger é nosso. Somos dele.

Sem título, c. 1970 
ferro e madeira 
195 x 43 x 20 cm 
col. Pinacoteca Aplub

15

14



Sensibilidade e Contundência

Blanca Brites
Para Francisco Stockinger a arte sempre foi uma pos

sibilidade de pensar o Homem. Tal possibilidade encontra-se 
formalizada em suas obras, seja através da contundência 
crítica, seja através da materialização da sensibilidade.

Em sua cartografia artística, esteve afinado aos preceitos 
da escultura moderna, transpostos por artistas como Henry 
Moore, Giacometti e Brancusi, artistas que trabalharam conscien

temente a conjugação do espaço e do tempo. No dizer de Rosalind 
Krauss, "um dos aspectos mais notáveis da escultura moderna é o 
modo como manifesta a consciência cada vez maior de seus pra

ticantes de que a escultura é um meio de expressão peculiarmente 
situado na junção entre repouso e movimento, entre o tempo cap

turado e a passagem do tempo. E dessa tensão, que define a 
condição mesma da escultura, que provém seu enorme poder 
expressivo"1.

No contexto nacional, citamos o artista de renome e sem

pre bem lembrado Bruno Giorgi, já que ele nutriu-se da mesma 
modernidade advinda dos artistas citados e transitou pelas mes

mas bases teóricas e formais que Stockinger.

Refletir sobre as solicitações que a obra de Francisco 
Stockinger nos demanda é já ter ultrapassado o primeiro contato, 
sempre prazeroso e instigante. Significa também, avançar com um 
olhar perscrutador, em busca de algo que ainda está no domínio do 
invisível. No percurso permanece, no entanto, a força primeira que 
domina o olhar do espectador e que é reconhecida no ponto de 
imantação, identificável no espaço em suspensão existente entre a 
obra e o espectador. Espaço real e/ou imaginário, não importa.

Nesse sentido, obra e espectador mantêm suas autono

mias, mas estão irreparavelmente interligados pelo campo de 
ação magnético propiciado pela arte.

Vale lembrar Merleau-Ponty, segundo a qual, toda a obra 
constrói o espectador que a leva em conta, assim como esta 
reage ao olhar do observador, processo identificável na obra de

Série Cabirus, I996 
bronze, várias alturas 
126 x 33 x 25 cm e 63 x 34 x 33 
col. particular

entre
cm
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Francisco Stockinger. O gerúndio é, portanto, tempo necessário à condição de existência 
da obra, pois esta mantém-se condicionada ao estar se fazendo.

Passando do olhar do espectador ò materialidade da obra, observa-se que existe 
uma categoria de artistas para quem o material é fundamental na concepção da obra. 
Pode-se mesmo dizer que os escultores são os mais marcados pela convivência com o 
material, já que fundem forma e conceito, respondendo a exigências da modernidade. Ao 
trabalhar com materiais variados como ferro, mármore e bronze, Stockinger mantém-se 
fiel aos materiais de sua eleição, o que demonstra sua ligação à tradição moderna.

■O bronze, material privilegiado por esse artista, é constante em seu percurso, 
passando a ser um indicador e um aliado na materialização de sua intenção plástica. 
Para Francisco Stockinger, o bronze responde pela figuração, já que a abstração fica em 
princípio, mas não por princípio, reservada ao mármore. Não se trata obviamente de va

lorizar um material sobre outro. O bronze tem como qualidade a disponibilidade para, 
"escorrido entre dois moldes, um cheio e outro em negativo, aparecer como uma segun

da pele aplicada sobre uma forma original. Pele mais ou menos fina, patinada, ou então 
deixada como tal, com suas rugosidades, seus matizes, suas espessuras"2.

Essa relação da matéria-bronze que, ao aderir, também adquire a forma do mo

delo, serve igualmente para, através do olhar direcionado, examinar a "dualidade de 
peles: a formal e a conceituai", ambas identificáveis na série de trabalhos, como os 
Gabirus3 e as Figuras Femininas, executados nos últimos cinco anos. Essas obras guiam 
nossa incursão pelas produção mais recente de Francisco Stockinger.

A mostra conjunta dessas duas séries exemplifica a dualidade de abordagens 
paralelas: a força e a sensibilidade. De uma parte, podemos observar que Stockinger 
enfatiza o conteúdo existencial dos "homens nanicos", de olhar vazio; e de outra, que 
salienta o prazer que se aloja nas figuras femininas em repouso, esbeltas, serenas.

A particularidade de cada um dos conjuntos — Gabirus e Figuras Femininas — 
permanece apesar do emprego do mesmo material, o bronze, este usado de maneira 
semelhante: diferentes na forma, expondo um grupo, "o inerte", e o outro, "o vital"; dis

tantes quando resultam em encantamento e desencanto. Nos dois exemplos citados 
Stockinger explora as superfícies rugosas, táteis, resultantes da matéria fusionada à forma.

Artista imbuído de forte consciência social, que lhe é familiar desde os combates 
travados por seus Guerreiros e Sobreviventes, mantém-se alerta para reagir às injustiças, 
venham essas de onde vierem. Se nos mutilados e sobreviventes explicitava a denúncia 
social, reforçada pela carga expressiva de materiais como ossos, madeira, acoplados ao 
ferro, agora, nos Gabirus e Figuras Femininas, Francisco Stockinger vale-se somente do 
bronze como arma de ação.

Série C.ibirus, 1996
bronze, várias alturas entre
134 x 36 * 26 eme 120 x 43 x 44 cm

col. particular
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A maturidade o leva a uma abordagem social mais 
reflexiva; agora, esta é mais comedida, se comparada à explícita 
denúncia social dos anos setenta - outros tempos também. No 
entanto, o enfoque continua contundente, e leva a uma re-figu- 
raçâo tanto de ordem social como visual.

A re-figuração da situação social conjuga também uma 
nova interpretação das necessidades (ou estratégias) de agir em 
outros moldes, acompanhando as exigências e condicionantes da 
nova situação.

Sem título, 1968
bronze
56 x 16 x 10,3 cm 
col. Flávio dei Mese

Sem título, 1965 
bronze
70 x 17 x 11,5 cm 
col. Justo Werlong

O conjunto dessas figuras causa impacto e mexe com 
nossa passividade. É assim que Stockinger, ao nos inteirar de seus 
Gabirus, nos torna cônscios de nossa passividade, frente ò 
existência dos mesmos. É pela inércia, como se os Gabirus não 
carregassem revolta, agressão, sublevação, que Stockinger nos 
atinge; pelo desencanto, desesperança das figuras, ele nos leva a 
um envolvimento e questionamento mais individual. A questão se 
coloca: como se chega à tal desumanização? O que fizemos ou 
não fizemos para permitir sua existência?

Stockinger materializa no bronze as 26 figuras que com

põem um misto de família Gabiru, figuras obscenas que ultrapas

sam todo sentido de pudor individual e social. O obsceno, nos indi

ca Otília Arantes ( ), referindo-se à metáfora teatral utilizada por 
Baudrillard: "... é aquilo que não pode ser visto porque está posto 
nu, sem segredo, à devoração imediata (...) A obscenidade é o 
reino chapado da superfície". Nisso consiste o obsceno, a oblite- 
ração da cena; pois que tudo está exposto, em sua forma mais 
rasa. O despudor em seu significado mais literal, eliminando até 
mesmo o sentido da libido em sua acepção básica, enquanto 
impulso à vida e à criação. Nos Gabirus tudo está à mostra, tudo 
está revelado, nada há a guardar, nem a preservar. A miséria é 
seu sentido de vida. Miséria absoluta.

Obscena é também nossa inércia, que permite tal situação. 
É sobretudo isso que os Gabirus de Stockinger denunciam.

No entanto, esse conjunto de mães, crianças, velhos, ape

gados à vida pelo único ato de respirar, tem uma materialidade 
plástica que age sobre nós, tanto por sua contundência social, 
como também por sua força expressiva.
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Stockinger re-figura a imagem com uma outra plástica para "figurar" a situação 
dos Gabirus. Nesse conjunto há figuras que perderam identificação do rosto, estando 
assim quase que no limiar da condição humana.

A denúncia não deixa o indivíduo indiferente, motiva-o, mas não o obriga a bater- 
se frente à tanta desesperança. Talvez o mais encorajador seja a possibilidade de com

promisso, individual, com uma utopia manifesta no cotidiano. Conseqüências da pós- 
modernidade, que, se em parte eliminou o grande sonho, não pôde tirar o desejo de 
sonhar. Certamente, Stockinger estará com seu riso maroto, dizendo que seu compro

misso está na sua escultura e no cultivo de seus cactus!

Stockinger, como já indicado, apresenta paralelamente duas visões do ser 
humano, que se conjugam com diferenciações e semelhanças. Simultaneamente aos 
Gabirus, ele também articula a poética das Figuras Femininas. Estas últimas, 
serenidade, em gestos e situações de trivial simplicidade, estimulam os sentidos do 
prazer, mostrando que o banal ato de respirar pode conter o gozo de existir.

A re-figuração plástica, produzida por Francisco Stockinger valoriza/destaca a 
tatilidade nessas Figuras Femininas quando o uso do material propicia a fusão dos senti

dos, tornando a visão um olhar tátil. O efeito faz com que se experiencie pela visão as 
sensações que o artista salienta com o material. "Todas nossas experiências sobre a 
forma plástica dos objetos são feitas na origem pelo toque. Que se trate de um toque da 
mão ou um toque do olhar"5.

As referidas Figuras Femininas estão banhadas por uma sensualidade sóbria, 
visível na posição e pose do corpo; saliente-se que a nudez é apenas um adereço a essa 
sensualidade. A pele de bronze é rugosa e trabalhada o suficiente para adoçar a matéria 
e criar superfícies para as quais a incidência de luz traz sempre novas possibilidades de 
tato visual. Essas figuras voltam também a ter anatomicamente um corpo completo, isso 
para dizer que Stockinger deixa de lado a estilização que tão enfaticamente marcou sua 
obra. Vale salientar, no entanto, que estas figuras femininas atuais continuam impreg

nadas de uma identidade stockingeriana se compararmos à Sereia, de 1969, de ferro e 
madeira e a figura alongada em bronze de 1995, pertencentes à mesma dinastia.

Considerando as "femininas mulheres" em sua dimensão no limite da escala 
humana — conservando sua leveza — elas podem ser dispostas em grupos, que sem uma 
narratividade comum, dialogam entre si através do mesmo recurso plástico. O diálogo 
com o espectador é condição primeira.

Essas figuras também foram expostas em espaço público urbano e embora não 
tenham sido concebidas com esse fim, certamente ganham um novo aporte conceituai 
nessas condições.

Nessas figuras, sobressai a vitalidade manifesta, não só 
pelo significado, mas pelas próprias formas, impregnadas de suave 
movimento. O encantamento diante da vida nas suas manifes

tações mais simples é o que se apresenta.

Francisco Stockinger pertence a um grupo de artistas ao 
qual sempre desejamos fazer deferência, sem que isso signifique 
submissão, mas sim que, pelo gesto metafórico, se possa retribuir 
ao que sua obra nos concede, somando-se a simplicidade que a 
vida lhe ensinou e que ele partilha com todos.

iNOTAS
I - KRAUSS, Rosolind.Caminhos do escultura moderna. São Paulo, Martins Fontes. 1998,

com p.6.
£2 - MEREDIEU, Florence de. Histoire Matérielle § Immatèerlelle de l'art moderne. Paris, 

Bordas, 1994, p. 103.

3 - Gabiru: ( Do tupi wawiVu, 'que devora o mantimento'); rato-de paiol; rato-preto; rato- 
pardo; indivíduo desajeitado. Novo Dicionário Aurélio.

4 - Arantes, Otília B. Fiori. O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo, 
Nobel-Edusp, 1993. p.48.

5 - KRAUSS, Rosalind. Passages - Une histoire de Ia sculpture de Rodin à Smithson. Paris, 
Macula, 1997, p.152, nota n° 30.
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Sem título, 1963
bronze
69 x 17 x 11,5 cm
col. Pinacoteca Rubem Berta mm
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Sem título, 1995 
bronze
182 x 40 x 99 cm 
col. particular

Sem título, 1995 
bronze
177 x 46 x 77 cm
col. Jorge Gerdou Johannpeter
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Série Gabirus, 1996
bronze, vórios alturas entre
136 x 43 x 26 cm e 91 x 26 x 20 cm
col. particular

Série Gabirus, 1996
bronze, várias alturas entre
151 x 41 x 25 cm e 95 x 40 x 39 cm
col. particular
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Desenhos/Desígnios da Pedra

r

Icléia Borsa Cattani
Operaçõo n°1 - Com a mão1, modelo o barro, matéria de 

grande plasticidade, que se dobra, dócil, òs pressões de meus 
dedos; acrescento ou tiro material, remanejo, moldo; as formas 
nascem dessa relação plástica de minhas mãos com a matéria. A 
partir das formas criadas em barro, realizo moldes e fundo em 
bronze, ou deixo a imagem em gesso.

Operação n°2 - Com a talhadeira e o ponteiro, escavo a 
pedra. Ela resiste às investidas. Retiro, lasca por lasca, o que cons

titui seu corpo que, para mim é excesso: material do qual tenho 
que me desfazer para que minha forma possa surgir. Essa forma, 
eu já a desenhei previamente em pequeno caderno que possuo 
para esse fim. Agora, frente ao bloco compacto (mármore, grani

to, basalto), reflito, calculo, meço. Qualquer desbaste excessivo 
poderá comprometer a obra que quero criar.

Essas duas operações são familiares à maioria dos escul
tores. Miguel Ângelo estabeleceu, de modo radical, a diferença 
entre ambas, quando questionado por Benedetto Varchi sobre o 
que seria a escultura:

"Por escultura, entendo aquilo que se faz através de um 
processo de subtração (per forza di levare); o que se faz por um 
processo de adição (per vio di porre — ou seja, a modelagem) é 
mais semelhante à pintura". (Wittkower, 1989, p.129).

Para muitos artistas, a diferença qualitativa que Miguel 
Ângelo estabelece entre os dois processos criativos é irrelevante. 
Resta, contudo, a distinção poíética. Pois a poíética reflete sobre a 
obra nas condições de seu fazer, a obra sendo feita2. Isso já 
envolve alguns elementos:

— O artista e seus procedimentos: como faz suas escolhas; 
como define os materiais; como cria as formas, como se relaciona 
com a matéria (como se dá seu corpo a corpo com ela); quais suas 
reações às dimensões das obras e ao espaço que as circunda; qual 
sua relação com o tempo: tempo de criação, tempo de execução; 
tempo de distanciamento, para voltar a olhar (e, eventualmente,

f
.

Sein título, 1999 
mármore 
125 x 74 * 23 
col. do artista

cm
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abstratas, como se o material fosse o desígnio que permitiría 
retornar a outro tipo de desenho, a imagem não-figurativa.

Essa hipótese é corroborada por dois fatores significantes:

— O artista diz que, com as pedras, em geral "não sabe, 
num primeiro momento, o que vai sair"5; o bloco de pedra é que 
lhe falará, com sua fisicalidade. A partir disso, ele realiza desenhos 
de pequenas dimensões mas volumétricos, de caráter fortemente 
escultórico. Esses definirão a escultura. O artista assinala o fato de 
que só realiza desenhos preparatórios, sistematicamente, para as 
esculturas em pedra6.

- Essas esculturas, de modo geral (com exceção das Paisa

gens Lunares), não possuem nome. As obras em bronze, ou em 
sucata, incorporando materiais variados, recebem nomes que, em 
geral, designam as séries temáticas: Sobreviventes, Guerreiros, 
Touros, Gabirus.

modificar, corrigir, acrescentar algo). Por último, questão impor

tante na escultura, como ocorre a execução das obras: com aju

dantes, com máquinas, com moldes, com utensílios, etc.

— A matéria de que é feita a obra. Pensemos na escultura 
em pedra: sua resistência òs investidas (ou sua plasticidade); sua 
massa (o bloco de pedra original)5; sua cor (e seus veios, manchas, 
"desenhos minerais"); sua opacidade original e o brilho que adquire 
após o polimento; seu grão.

- As formas que o artista elabora (pensemos, novamente, 
na pedra): são elas previamente definidas; o bloco de pedra define, 
ou não, a forma a ser realizada; os veios, desenhos, texturas 
podem, ou não, alterar o desenho inicial — o mesmo ocorrendo 

porosidade, o tipo de brilho obtido após polimento, etc. As 
formas, portanto, são consideradas não apenas depois de prontas, 
mas em seu vir-a-ser.

Tentar-se-ó, nesse texto, analisar especificamente a obra 
escultórica realizada em pedra por Francisco Stocking 
processo de instauração. Isso pressupõe iniciar por alguns aspec
tos da trajetória dessa obra.

com a

Em oposição, as séries em pedra se intitulam Mármores, 
ou, mais genericamente, Pedras. O material passa a designar o 
conteúdo ontológico das esculturas. No entanto, existem diferenças 
formais marcantes. Embora todas possam ser abarcadas dentro do 
conceito geral de "abstração", existem especificidades que diferen- 

obras das outras. Mas importa, neste momento, refletir 
sobre o significado das denominações pelo material dentro da tra

jetória das obras do escultor — o que leva a pensar, simultanea

mente, sobre a questão da figuração/abstração nessa trajetória.

É como se, a intervalos, essa questão se colocasse para 
ele. Talvez as formas não-figurativas desempenhem um papel de 

de interregno. Segundo o artista, trabalhar com os Gabi

rus, por exemplo, gerava uma certa tensão, pelo próprio tema 
abordado7. Elaborar simultaneamente outro tipo de formas, sem 
compromisso com nenhuma espécie de causa, somente com as 
questões matéricas e formais, talvez permita não só o descanso, 
mas o retorno a certas questões fundamentais da própria escul

tura, para além das temáticas.

As esculturas em pedra possuem uma série de propostas 
formais significativas na obra de Francisco Stockinger que mere

cem uma análise mais detalhada. São elas: as dobras, a dualidade

er em seu

Trajetória
ciam umas

A obra de Francisco Stockinger caracteriza-se pela abundân

cia e variedade. Embora a escultura apareça desde os anos cinqüen- 
ta, como veículo de expressão (inicialmente, ao lado da gravura), o 
artista variou, através dos tempos (e ainda hoje), os materiais uti
lizados e as formas criadas. É interessante constatar que ele realiza 
uma espécie de cisão em sua obra: enquanto as esculturas 
bronze, ferro, madeira e outros materiais são predominantemente 
figurativas, as formas em pedra são abstratas. Trata-se de 
significativo: o material utilizado parece condicionar ou, pelo 
conduzir os dispositivos formais que serão criados.

repouso,em

processo

menos,

Outra questão substantiva: a pedra, como material da 
escultura, aparece de forma intermitente na trajetória da obra do 
artista.4 Há um primeiro conjunto importante, que foi exposto 
1968 — 1969: Paisagens Lunares, como ele as denomina. A partir 
de então, sempre que trabalha com pedra, o artista cria formas

em
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dos cheios e dos vazios, a integração e/ou agregação de formas, os contrastes entre a 
matéria polida e a matéria bruta e a relação escultura-corpo.

Dobras

Francisco Stockinger começou a realizar esculturas em mármore semelhantes a 
panejamentos nos anos setenta. Na década seguinte, executou uma série de obras nas 
quais coexistiam dois princípios contraditórios: uma forma geometrizada (cilindro, cone, 
retângulo) que, em seu meio ou numa de suas extremidades, apresentava uma 
excrescência em forma de múltiplas dobras, como se a forma tivesse sido violentamente 
comprimida e como se fosse feita em um material maleável. Encontram-se, aqui, ele

mentos importantes:

— A contraposição da forma geométrica, definida, de contornos perfeitamente 
nítidos, a essa forma "informe", massa de compressão, ou em expansão.

- A presença, ao lado dos ângulos retos, das superfícies planas e das formas 
delimitadas, de um elemento "indefinido", "incerto", "barroco".8

Esses contrastes formais criam uma espécie de "contradição dinâmica" entre 
princípios opostos, que geram uma tensão permanente e intensa (pg. 85).

Outras obras (pg. 32) possuem formas arredondadas lembrando fungos, ou cac

tos, nas quais as dobras integram-se mais, compondo um todo em que a qualidade mi

neral da pedra (no caso, o mármore branco) cria um contraponto com a aparência orgâni

ca das formas. É interessante estabelecer uma relação com as coleções do artista, de cac

tos e conchas; enquanto os primeiros possuem essas formas gordas, compactas, de vo

lume escultórico, as segundas situam-se num universo-limítrofe, entre o orgânico e o mi

neral. Talvez o artista estabeleça, mesmo que involuntariamente, uma relação entre essas 
formas do mundo natural e as que ele próprio extrai da natureza da pedra.

Sem título, 1999
mármore de Carraro 
49 x 44 x 28 cm 
col. do artista

Cheios-Vazios

Há obras em que os vazios interagem com os cheios, criando contrastes que evo

cam alguns grandes momentos da escultura do século XX. Essa interação evoca a cultura 
chinesa, na qual "o vazio não é, como se poderia supor, algo vazio e inexistente, mas um 
elemento eminentemente dinâmico e atuante" (Cheng, 1991, p.45). A arte ocidental, no 
século XX, aproxima-se muitas vezes dessa concepção, sobretudo na escultura. E o caso, 
por exemplo, de obras de Henry Moore. A escultura de Francisco Stockinger também 
opera essa aproximação. Segundo Cheng, o vazio, "introduzindo, num dado sistema, 
descontinuidade e reversibilidade, permite às unidades que o compõem, ultrapassar a

Sem título, 1999 
mármore de Carraro 
50 x 46 x 30 cm 
col. do artista
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oposição rígida e o desenvolvimento em sentido único e oferece 
mesmo tempo a possibilidade de uma aproximação totalizadora 
do universo pelo homem".

As obras de Francisco Stockinger em que essa relação se 
coloca possuem formas habitualmente arredondadas, formando 
elipses ou círculos irregulares nos quais os vazados, os buracos, 
estão, normalmente, em posição relativamente centralizada; eles 
acompanham, em parte, o contorno da obra (sem chegar a imitá- 
lo). Eles criam uma tensão entre o que está dentro e o que está 
fora da escultura, lembrando que essa dialoga ativamente com o 
espaço no qual se insere.

Essas formas permitem ao espectador ver "através": 
através da própria escultura, mas para algo que é ressignificado 
por sua presença, seja um pedaço de parede, seja um fragmento 
de paisagem. Esses últimos, simultaneamente, passam a fazer 
parte da obra (estar dentro) e mantêm-se fora dela. Esse 
mento ressignifica, também, as relações da obra com seu entorno.
É interessante notar que o escultor não usa habitualmente 

pedestais para suas formas maciças e verticais, no entanto, eles 
são utilizados em quase todas as obras em que se coloca a questão 
do vazio. É como se essas necessitassem de um elemento tradi

cional na história da arte ocidental para afirmar sua legitimidade 
como esculturas (pg. 28).

As vezes, ainda, os vazios são parcialmente preenchidos.

ao

Sem título, 1999 
mármore de Corraro 
44 x 48 x 17 cm 
col. do artista

1
4movi-

Tem-se aqui dois exemplos: no primeiro, obra de grandes 
dimensões, um cilindro da mesma pedra atravessa o vão central, 
circular, da forma maior. Independentemente da sugestão fálica, 
erótica, trata-se de uma forma oposta a outra, 
setratassem de duas esculturas independentes, em sinergia; como 
se o espaço interno tivesse que ser preenchido a qualquer preço 
para que a escultura mantivesse seu status de massa no espaço. 
O segundo exemplo traz características diferenciadas: trata-se de

como se

obra em pequenas dimensões, sem pedestal. Obra que tem 
lugar em cima de um

seu
1suporte, mesa, console, balcão. Nessa peça, 

um pedaço de mármore bruto está depositado no vazio central. Se, i
obra anterior, parece haver duas esculturas em sinergia, nesta 

há um diálogo entre a obra e o material do qual ela é criada:
;ina m
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material em vir-a-ser, que passa ao status de obra pelo gesto do 
artista que o coloca dentro da obra ou, talvez, que coloca essa 
emoldurando a matéria bruta (pg. 35). De qualquer modo, é o 
vazio, no vazio e pelo vazio que esses diálogos se instauram.

Como se esse fosse um elemento que permitisse ir além da obra 
refletir sobre a escultura como forma no espaço.para

Integração-Agregação

Em muitos casos, vê-se que o artista integra, num

bloco de pedra (num mesmo corpus), formas diferenci-mesmo
adas, que dialogam/se opõem entre si. É o caso de algumas

obras, já mencionadas, com dobras junto a formas geométricas 
em oposição a algumas obras com vazios. Em contraposição, em 
outras obras, as formas são agregadas, compondo unidades

soltas, apenas justa-postas ou sobrepostas, podendo vir a sepa- 
Esse princípio de agregação está presente nas esculturas 

em basalto realizadas por volta de 1996; trata-se de três obras 
de pequenas dimensões. Uma retoma, em parte, a questão do 
vazio central; em parte porque, em oposição às outras obras em 
mármore em que essa questão se apresenta, aqui, se trata 
quase de uma pedra bruta, com polimento apenas próximo ao 
vazado. À frente dessa forma tem-se uma outra, ovóide, polida. 
As outras duas obras são compostas por pedras brutas, verticais, 
de forma irregular mas que se aproximam de retângulos. Apenas 
as superfícies superiores de ambas são polidas e, sobre elas, 
apóiam-se ovos da mesma pedra. Essas duas últimas esculturas 
estabelecem uma ambigüidade, à medida que as formas brutas, 
retangulares, poderíam ser confundidas com pedestais. Esses 
elementos, unidos por agregação, criam uma dialética sobre o 
que é a obra, quais seus limites, o que a integra e como a inte

gra: o escultor propõe, a partir das próprias obras, um questio

namento metalingüístico.

rar-se.

É interessante fazer um contraponto com as esculturas 
realizadas em sucata: enquanto que, nelas, o artista integra mate

riais diferentes, nessas obras em pedra ele apenas agrega formas 
da mesma matéria. Como se o diverso precisasse ficar unido e 
pudesse ser desdobrado.

Sem título, 1998 
mármore do Espirito Santo 
177 x 36 x 28 cm 
col. do artista
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Policio-Bruto

As obras em basalto, com elementos agregados, trazem em si uma dualidade 
entre a pedra polida e a pedra deixada em estado mais bruto. Esse aspecto tem sido uma 
constante nas obras mais atuais. Como se o artista quisesse estabelecer um diálogo entre 
o seu trabalho (desbastar, alisar, polir) e a matéria bruta que é transformada por suas 
mãos. Como se, também, ele quisesse atrair a atenção do espectador para a fisicalidade 
da obra. Isso talvez se relacione com a hipótese formulada anteriormente, sobre a 
importância do material (pedra) e sua relação direta com formas não-figurativas. Deixar 
a matéria bruta ao lado de formas bem-acabadas é reivindicar o peso, a densidade, o 
corpo e a importância simbólica da matéria. Pois, se a argila, o gesso e o bronze podem 
ter origens não-conotadas, a pedra é extraída da terra em lugares precisos, compõe um 
patrimônio geológico finito, faz parte, em muitos casos, da história humana e da história 
da arte. É significativo que o artista declare, entusiasmado, que certo mármore "provém 
da mesma carreira que Miguel Ângelo utilizou, em Carrara...". A matéria, portanto, jó 
tem valor em si mesma. Deixá-la transparecer em sua forma bruta significa, talvez, uma 
demonstração de humildade do escultor: a matéria, em si, é digna de dialogar com as 
formas criadas, merece compor, com elas, uma única obra.

Escultura e Corpo

A escultura é, em sua definição tradicional, um corpo no espaço.9 Corpo criado, 
que dialoga de diferentes formas com o que está à sua volta. Corpo que ressignifica seu 
entorno, dá-lhe uma nova dimensão, não apenas física, mas simbólica. O espaço em que 
se insere uma escultura torna-se, automaticamente, outro. De espaço, ele transforma-se 

lugar. Lugar de projeção de nós mesmos e dos outros.

Francisco Stockinger realiza corpos escultóricos. Em pedra, além das formas já 
mencionadas, existem outras que convém citar aqui:

— As formas com predominância vertical, cilíndricas, realizadas em mármore ou 
granito. Sua verticalidade lembra a própria representação simbólica da figura humana. 
Sua forma cilíndrica, maciça, evoca imagens totêmicas ou colunas. Podem, também, ser 
comparadas a grandes falos eretos — o que acentua seu caráter de forma arcaica, pri

mordial, tal como é encontrada em representações simbólicas de sociedades primitivas. 
Em qualquer um desses significados possíveis, existe a evocação do corpo humano, como 
símbolo ou signo (pg. 38).

Atualmente, Francisco Stockinger está criando formas que convidam nosso corpo 
a um contato direto. Retoma uma espécie de "mobiliário de jardim" realizado há alguns 
anos; a partir daqueles elementos básicos e imediatamente reconhecíveis (cadeiras, ban

em locus

Sem título, 1998 
granito
238 x 53 x 53 cm 
col. do artista
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cos, mesas), realiza obras mais complexas, de formas que nem sempre revelam sua possi

bilidade de "uso" ò primeira vista. Elaboradas em granito, maciças, de linhas 
arredondadas, elas são corpos escultóricos, que abrem entretanto a possibilidade de uso. 
Pode-se questionar se o artista não estaria colocando em questão a aura da obra. Será 
que percebemos do mesmo modo uma escultura feita somente para ser vista e outras nas 
quais podemos sentar?

Mas simultaneamente, essas últimas instauram novas possibilidades de diálogo 
com nossos corpos: são corpos escultóricos, indubitavelmente, mas ao mesmo tempo, cor

pos de acolhida.

NOTAS

1- No belo texto intitulado "Elogio da mão", Henri Focillon escreve: "A mão é ação: ela toma, ela cria e, por vezes, dir- 
se-ia que ela pensa." (Focillon, 1983, p.127). Essa frase parece ser especialmente pertinente em relação aos artistas e, 
talvez ainda mais, em relação aos escultores: suas mãos parecem "criar", "viver" e "pensar" as formas que elaboram.

2 - "O objeto da poíética não é tanto o instaurador nem a obra instaurada, mas a conduta instauradora". (Passeron, 1989, 
p.130)

3 - Wittkower diz que "o trabalho do escultor começa antes do trabalho de escultura propriamente dito - começa com 
a escolha do bloco de mármore". (Wittkower, 1989, p.4)

4- Esse "retorno" a um material e a certo tipo de formas, com anos de intervalo, coloca uma modalidade especí
fica de relação com o tempo dentro da questão poiética.

5 - Entrevista concedida à autora, em 01 de julho de 1999. Todas as declarações atribuídas, neste texto, ao artista, 
sem indicação de fontes, fazem parte dessa entrevista.

6 - Novamente, coloca-se a questão do tempo: o tempo de preparo, de gestação das obras em pedra difere, por essas 
etapas preparatórias, do das esculturas em outros materiais.

7 - Diz ele: "Eu pensava na condição daquela pobre gente e ficava com tanta raiva dessa situação, que começava a 
me fazer mal. Daí, eu tinha que parar e ir fazer outra coisa." Angélica de Moraes refere que, há mais de vinte anos, 
Francisco Stockinger já se havia referido às pedras como "descanso do guerreiro". (Stockinger, 1987, p.116)

8 - A dobra, nessas obras de Francisco Stockinger, parece poder potencialmente multiplicar-se ao infinito. É o que auto
riza a pensá-la como elemento "barroco", no sentido que lhe atribui Gilles Deleuze:

"Se pretendemos manter a identidade operatória do Barroco e da dobra, é preciso mostrar que a dobra permanece 
limitada nos outros casos e que, no Barroco, ela conhece uma liberação sem limites, cujas condições são deter- 
mináveis. As dobras parecem deixar seus suportes, tecido, granito e nuvem, para entrar em um concurso infinito"...

"São os mesmos traços, tomados em seu rigor, que devem dar conta da especificidade do Barroco e da possibilidade 
de estendê-lo para fora dos seus limites históricos, sem extensão arbitrária"... ( Deleuze, 1991. P.58)

9 - Evidentemente, ficam fora dessa definição todas as propostas classificadas como esculturas que, a partir dos 
anos sessenta, alargaram seus limites. Rosalind Krauss analisa essa questão, no texto " A escultura no campo ampli
ado". (Krauss, 1993)
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Sem título, 1999 
basalto
23 x 43 x 26 cm 
col. do artista

41
40



Sem título, 1999 
mármore espanhol 
51,5 x 42,5 x 43 em 
col. do artisto

Sem título, 1999 
mármore espanhol 
51 x 34 x 21,5 cm 
col. do artista
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A Sedução de um Inquietante Estranhamento

Maria Amélia Bulhões
"Todas as coisas essenciais da arte surgiram sempre do mais pro

fundo sentimento do mistério de nossa existência".
Beckmann

Um inquietante estranhamento1 emana de uma fatia sig

nificativa de obras — os Guerreiros, os Touros e, principalmente, os 
Sobreviventes — que, no conjunto da produção de Francisco 
Stockinger, são dedicadas ao trabalho da violência. São figuras 
que perdem seus membros, ficando reduzidas a toscos torsos, cujo 
revestimento, qual pele rasgada e recosturada em crostas metáli

cas, de maneira semelhante a uma armadura, oprime o elemento 
vivo (a árvore) nela contida. Elas permitem perceber um conflito 
na estrutura plástica ao ligar a crueza das marcas na superfície 
(feridas e cicatrizes) à mutilação dos membros. Pode ser que a vio

lência não seja o "tema", mas a sua presença visual é sem dúvida 
a muda testemunha de um recalcamento.

Fugir à visualidade controlada da modernidade pelo 
efeito traumático do grotesco foi, e continua sendo, uma arrisca

da aventura. Stockinger assume esse risco com seus resíduos 
metálicos que se inscrevem contra as pretensões metafísicas da 
arte pela acumulação das superfícies qual um inventário poten

cialmente infinito das possibilidades dos dejetos. Possibilidades 
estéticas mas também significantes. Muito facilmente o artista 
poderia se deixar levar por uma tentação de reabilitação decora

tiva, ao agrado do público que não deseja encontrar na arte as 
dores do seu mundo cotidiano. Manter a tensão entre eros e 
tánatos como tal não é fácil, mas ele o faz de maneira singular, 
utilizando a atração natural que o estranhamento oferece. Um 
sentimento de fascinação e medo, frente à surpresa de que algo 
conhecido (figuras humanas, cavalos e touros) se apresenta, subi

tamente, sob uma forma inesperada e obscura.

Os Guerreiros surgiram em 1964, quando o artista, tra

balhando então como cartunista em um jornal local, ensaiava 
experiências no sentido de dar maior volume a suas esculturas de 
bronze. O bronze era fundido caseiramente por ele mesmo, mas

Sem título, 1972
ferro e madeira
102x 43 x 20 cm
col. Jorge Gerdau Johannpeter
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tinha ainda assim um preço caro para os padrões econômicos de alguém ainda fora do 
mercado de arte. É bom lembrar que o artista residia em Porto Alegre, cidade que ainda 

hoje conta com um mercado de arte contemporânea incipiente e que, nessa época, estava 
ainda mais desarticulada dos circuitos nacionais; além disso, ele podia ser considerado, 
então, um principiante no ramo artístico. Francisco Stockinger estudara escultura com 
Bruno Giorgi, no Rio de Janeiro, de 1947 a 1950, mas era ainda um ilustre desconhecido, 
tanto lá como cá.

tica que faz trabalhar suas formas na destruição estética da figura e de sua mítica2.

De qualquer maneira, a inserção ou não de Francisco Stockinger no movimento 
não é o fundamental para a compreensão de sua obra. No Rio Grande do Sul, o Nouveou 
Realisme não tem um papel muito significativo, uma vez que as correntes da abstração, à 
qual ele se opunha e que fazia o seu diferencial, aqui não tiveram nunca muita força. De 
certa maneira, a figuração continuava, nos anos sessenta, hegemônica como sempre fora. 
Todavia, Stockinger, com seus trabalhos, amarrava laços entre a tradição figurativa local 
e as vanguardas internacionais, estabelecendo, também, relações com São Paulo, onde 
buscava novos contatos e oportunidades no mercado de arte, e com o Rio de Janeiro, onde 
fizera sua formação artística. Aliás, essa sua preocupação em manter estreitos vínculos 
com o eixo Rio-Sâo Paulo foi uma atitude bastante diferenciada em relação à maioria dos 
artistas gaúchos da época e um fator importante em sua profissionalização.

Francisco Stockinger encontrou com seus Guerreiros, Cavalos e Touros, um viés 
de trabalho muito bem aceito no meio de arte tanto pelas vanguardas do Nouveou 
Realisme como pelos conservadores da figuração regional. Suas formas bebem na fonte 
contemporânea da escultura inglesa que, nesse momento, já expunha internacionalmente 
sua força com nomes como Flenry Moore e Kenneth Armitage. O uso combinado dos 
materiais, madeira e ferro soldado, com sua prática de acumulação, também o aproxima 
dos meios formais contemporâneos, superando as tradições regionais da modelagem e 
do entalhe. Assim, ele introduz, de certa forma, a escultura local na modernidade inter

nacional, incorporando inclusive a poética do pop com material de sucata que, cada vez 
mais, se impunha em suas composições.

Surpreendendo o próprio autor, essas obras receberam uma entusiasmada 
adesão de público. Talvez porque esses guerreiros retomam antigos mitos da cultura 
local. O gaúcho, herói pampeano, misto de alma livre e corpo forte, sofrido, permaneceu 
sempre no universo simbólico desta região. Com o olhar do estrangeiro, daquele que 
chega, Stockinger pôde abordar esse mito com uma poética despojada dos estigmas 
estilísticos de uma tradição regionalista.

Tentando aumentar verticalmente suas peças, ele introduziu um material alter

nativo, de mais fácil obtenção: pedaços de troncos de árvores. As primeiras experiências 
foram em madeira e bronze fundido, porém as dificuldades de encaixe deste último 
levaram-no rapidamente a uma nova solução técnica: ferro soldado. O material de suca

ta também oferecia, como os troncos de madeira, a vantagem de um custo mais reduzi

do. Com esse recurso técnico, no entanto, ele obteve mais do que um resultado mensu

rável em termos de dimensões das obras. Através dele, Stockinger pôde romper com a 
tradição vigente da escultura figurativa, baseada no entalhe ou na modelagem, inserindo- 
se nas novas tendências internacionais que utilizavam como recursos construtivos a 
colagem e a sobreposição residual das superfícies.

Depois dos Guerreiros vieram os Cavalos e os Touros, resgatados também do uni

verso cultural da região e tratados igualmente na mesma matriz estilística anterior. Essas 
figuras, diferentemente dos Guerreiros, cujo eixo de força é vertical, possuem uma tensão 
interna em expansão que lhes dá uma monumentalidade visual bem além de suas dimen

sões mensuráveis. A contenção interior tem reforçada sua violência pelo tratamento da 
superfície, que semelhante a feridas se desdobra em crostas e orifícios.

Esses trabalhos se desenvolveram paralelamente a uma tendência emergente e 
com a qual guardam alguns pontos de contato. O movimento artístico denominado o 
Nouveou Realisme se originou na França, nos anos sessenta, com o apoio crítico de 
Pierre Restany, explodiu na Argentina com nomes como Antoni Berni, Deria, Noé e De Ia 
Veja e repercutiu fortemente no Rio de Janeiro com Grerchman, Antonio Dias e Vergara, 
entre outros. Ainda que, em termos geracionais, Stockinger não esteja integrado a esse 
grupo e também não tenha nunca declarado adesão ao movimento, existe uma identi

dade de conceitos, de concepções formais e de posturas críticas. Seu trabalho se apro

xima bastante da poética adotada pelo Nouveou Realisme, seja pelo procedimento apro- 
priativo no uso de sucata industrial, seja pela adoção de um método construtivo tendo 
por base a acumulação.

Guerreiros a cavalo e touros passaram a ser companheiros e marca pessoal 
desse escultor. Uma marca da qual ele às vezes tenta fugir, mas que o persegue como 
uma sombra fantasmagórica, seja pelas pressões do mercado que conquistou, seja por 
sua persistência inconsciente3. Assim, é quase impossível falar de Francisco Stockinger 
sem abordar essa sua produção, tão importante tanto em termos quantitativos quanto 
qualitativos. Com eles o artista ganhou a maioria de seus prêmios e sua fama. Pode-se 
dizer que esses trabalhos constituem uma referência fundamental em sua obra. Mesmo 
datados, eles continuam, de certa forma, a simbolizar o artista, permitindo quase que 
uma identificação dele com seus personagens. Figuras que se opõem a toda idealização,

\

Talvez o caráter representacional de seus trabalhos o afaste dos princípios defen

didos por Pierre Restany. No entanto, aproxima-os o fato de que mais do que o que está 
representado (guerreiros, cavalos ou touros) interessa verdadeiramente a operação plás-
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espécie de paladinos de reformas sociais, retomando heróis da tradição bélica no ima

ginário social. Com seus troncos dilacerados e recosturados em metal, lembram também 
o desumano dos combates sociais que se travavam. Em um período de opressão, frente 
aos movimentos políticos que agitavam o país, para falar do que está oculto, do que não 
pode ser dito, ele mostra a matéria em sua brutalidade. Quer testemunhar a violência ci

vilizada, aquela que se pode ver no outro mas que se nega em si próprio e que a arte é 
capaz de trazer à tona de maneira sublimada.

O mais interessante desses trabalhos, além, é claro, de sua renovação estilística 
na época, é a incorporação de elementos de grande força psicológica. Eles retomam cer

tas formas ancestrais, signos de uma origem primordial. Como se o homem, pelas mãos 
do artista, renascesse, não do barro mas da madeira, em um renascimento contemporâ

neo, que incorpora os resíduos de um mundo mecanizado. Essas imagens também repre

sentam o enfrentamento do humano animal com a tecnologia, remetendo-se, assim, para 
uma imagética da ficção científica que, nos anos sessenta, ainda questionava as con

quistas tecnológicas que assustavam com seu vertiginoso avanço.

Os heróis de Francisco Stockinger fazem-se senhores do arcaico e do futurístico, 
suspendendo, por instantes, a temporalidade passageira. Eles portam o desejo de 
estancar o tempo que se escoa no cotidiano e que a arte pode fixar com suas figuras míti

cas: os lendários guerreiros, centauros e minotauros que o artista recupera da memória 
dispersa de muitos momentos longínquos. Esse é talvez um dos segredos da atração que 
essas peças exercem sobre o espectador. Um misto de futuro e passado que aponta para 
a suspensão do tempo, para a eternidade prometida da arte. Aqui o sublime e o sórdido 
detém um princípio rigoroso de equivalência, posto em evidência no tema das figuras 
totêmicas. Como diz o próprio autor, "as pedras são o repouso do guerreiro", e os guer

reiros são a violência do artista. Controlada, ela está produzindo sentidos; na fragmen

tação do metal, em sua relação com as contorções da madeira e no volume total e 
unitário se faz desnecessária uma estrutura interna, permitindo que se dirija toda a 
atenção para a superfície, onde se estabelecem os conflitos formais.

Com seus Sobreviventes, criados a partir de 1975, sob o impacto de notícias da 
guerra do Vietnam, Stockinger foi mais fundo no trabalho da violência. Nesse momento, 
a indignação do homem-artista se voltou contra as atrocidades da guerra no mundo dos 
homens. Uma guerra longínqua, em que é possível identificar mais claramente a ultra- 
passagem de todos os limites. As figuras que ele constrói, então, partem dos mesmos pro

cedimentos construtivos das anteriores — madeira e sucata de ferro soldado — mas acres

centadas de ossos e tinta vermelha. Num misto de formas humanas e animais, mostran

do feridas abertas, elas são de uma violência visual atroz, beirando ò abjeção.

"Há na abjeção uma das violentas e obscuras revoltas do ser contra o que o

Sem título, 1985 
ferro e madeira 
163 x 55 x 16 cm 
col. Flávio dei Mese
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ameaça e que lhe parece vir de fora ou de dentro de maneira exorbitante, colocado ao 
lado do possível, do tolerável, do pensável. Está aí, bem próximo mas inassimilável. Isso 
solicita, inquieta, fascina o desejo que, no entanto, não se deixa seduzir"4. A violenta revol

ta — contra a destruição do ser humano pelo ser humano nas guerras — que está na 
origem da abjecão levou Stockinger a criar seus sobreviventes. Posteriormente, também 
intolerável foi a ameaça da própria morte, que o rondou quando ele foi submetido a uma 
cirurgia cardíaca. O artista, então, simboliza sua revolta em um "guerreiro sobrevivente" 
que, como ele — safenado — tem seu torso de ferro perfurado para dar lugar a canos de 
plástico, expondo em uma de suas pernas um osso ensangüentado. A abjeçâo inquieta ao 
deixar desnuda sua fragilidade.

O público não aceita com tanta facilidade o resultado plástico obtido e os 
Sobreviventes constituem um pequeno desvio no conjunto de sua obra. Isso talvez porque 
neles o artista tenha se permitido ir ao fundo do inferno, em uma viagem tão dura para 
si próprio quanto para o espectador. No entanto, Kristeva sugere: "o abjeto e a abjeçâo 
são neste caso minha proteção. Armadilhas de minha cultura."5. Assim, acreditando que 
a arte é prisioneira de sua antiga função catártica, permanecendo, apesar de tudo, um 
agente da ordem social, pode-se dizer que essas figuras cumprem a sua tarefa, e o artista 
assume seu papel, criando imagens disformes e grotescas que, ao mesmo tempo, assus
tam e protegem.

Como afirma Walter Benjamim6: "Nada é um documento de cultura sem ser ao 
mesmo tempo um documento de barbárie". Assim, a obra de Stockinger que faz traba

lhar a violência é também ela um documento da barbárie humana levada a efeito pelas 
guerras e pela exploração. Elas servem ao projeto de crítica social que o artista se 
impõe. Talvez essa seja a causa do cansaço que ele diz sentir depois de sua fartura. Não 
é fácil enfrentar-se com os demônios da humanidade, que são, no fundo, projeções dos 
próprios demônios individuais. Em toda sua crueza, essas obras podem ser inscritas em 
uma estética que faz possível o retorno do recalcado. Uma estética que invoca constan

temente uma ofensiva das formas plásticas contra todo tipo de consolo fácil, uma estética 
que põe em crise o campo artístico em si próprio.

Por que, então, o público recebe tão bem e com tanta vontade de posse as ima

gens dos Guerreiros, Cavalos e Touros em sua sedutora estranheza?

Talvez porque elas, ao mesmo tempo que fazem trabalhar a violência, também a 
dominam. Uma possibilidade de domínio, pelo viés da arte, que o espectador identifica 
nessas obras e pela qual se deixa envolver. Talvez o artista não tente intencionalmente 
facilitar a vivência da dor, mas ele a faz mais sublime e, portanto, mais suportável. Seja 
em suas primeiras experiências com guerreiros, centauros e minotauros, em que a visão 
do dilaceramento do corpo é ainda fugaz e a forma mantém-se ainda bastante estrutu-

Sem título, c. 1980
ferro e madeira
240 x 57 x 35 cm
col. Jorge Gerdau Johannpeter
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rada, seja nos sobreviventes, em que a destruição da estrutura formal é bem evidente, os 
trabalhos de Francisco Stockinger permanecem audazes em seu enfrentamento com a vio

lência. Não é possível esconder que ela está lá, mesmo que oculta, sob temas de uma 
mitologia arcaica ou regional; crueldade que é parte de uma humanidade animal e que 
muitos têm dificuldade de aceitar.

A sedução de inquietante estranhamento que emana dessas obras vem da 
ambigüidade de serem, concomitantemente, força de adesão e de repulsão. Desejos de 
vida e morte são manejados simbolicamente quando o artista incendiado se consome na 
execução de sua obra. A entrega total aos desígnios de uma possível essência humana 
captura o espectador fazendo-o, também, cúmplice dessa aventura. Como o fogo, que ao 
mesmo tempo, assusta e atrai o olhar, a violência estampada em imagens evidencia o 
poder do conhecido/desconhecido que apavora e seduz.

NOTAS
1 - Utiliza-se esse termo a partir do desenvolvimento que lhe é dado por Freud no texto " O Estranho". Nesse texto basi
camente é explorado o fenômeno pelo qual o estranho provém de algo familiar que foi reprimido; a arte oferece mais opor
tunidades para criar sensações estranhas do que a vida real. Assim, o artista tem um poder peculiarmente diretivo sobre 
o espectador que adota uma atitude passiva em relação ò experiência do real mas deixa-se conduzir pelos efeitos da 
"ficção".

2 - Quanto ao tema da destruição da figura e de sua mítica, ver Didi-Huberman.

3 - Em várias entrevistas o artista se refere à insistência de clientes para comprar Guerreiros e sua resistência em fazê-los. 
Mas, considerando as condições econômicas atuais do artista, pode-se dizer que quando ele o faz deve ser por algo mais 
do que uma exigência do mercado.

4 - KRISTEVA, Julia. Pouvoirs de 1'horreur, Paris, Seuil.l980 p.9

5 - Opus cit p.10

6 - BENJAMIN, Walter. In L 'Informe, p.48
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Sem título, c. 1980 
ferro e madeira 
44 x 105 x 30 cm 
col. particular >

Sem título, c. 1980 
ferro e madeira 
54 x 140 x 44 cm 
col. particular

Sem título, 1991 
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43 x 107 x 31 cm 
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Série Sobreviventes, 1972 
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col. do artista
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183 x 48 x 31 cm 
col. Flávio dei Mese
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Sem título, c. 1970 
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1 Stockinger em seu ateliê da Vila Nova, Porto Alegre, 1999.

2 Paulo Osório Flores,'Virgílio Almeida, Stockinger e Bruno Giorgio, 
no bar Vermelhinho, Rio de Janeiro, 1947.

3 Sala especial na I Bienal Nacional de Artes Plásticas, Salvador, 1966.
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L 1
2

pública da capital de São Paulo. Obra encomendada pelo 
embaixador Assis Chateaubriand.
VII Bienal Internacional de Arte de São Paulo, São Paulo.

1960
I Festival de Artes Plásticas da Divisão de Cultura do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre - 1o Prêmio em Escultura. 
Exposição Individal de Gravura. MARGS - Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, P. Alegre.
Salão de Arte Cristã. MARGS - Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, P. Alegre - 1o Prêmio.

1919
Francisco Alexandre Stockinger nasce em Traun, na Áustria, em 
07 de agosto.

1921
Emigra para o Brasil, Santo Anastácio, São Paulo.

1950
Exposição Coletiva de Escultura. Museu Nacional de Belas 
Artes, Rio de Janeiro.

1964

Exposição Individual sob o patrocínio do ICBA/Goethe Ins- 
titute, Hotel Plaza, Porto Alegre.
Exposição de Arte Brasileira na Europa, sob os auspícios do 
Itamaraty - Artista Convidado.
Exposição Individual na Galeria São Luiz, São Paulo.

1965
Exposição Individual na Galeria Lakar, Porto Alegre.
Salão Comparaisons, Mostra de Arte Brasileira. Paris, Lisboa e 
Praga.
VIII Bienal Internacional de Arte de São Paulo, São Paulo. 
Exposição Individual , comemorativa a seus vinte anos de ativi

dade artística. MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre.

1951
Salão da Câmara Municipal do Distrito Federal, Rio de Janeiro 
- Diploma de Alto Mérito.

1929
Fixa-se em São Paulo, estuda no Mackenzie College. 1952

I Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro - Membro do 
Júri de Salão e Premiações.

1961
XVI Salão Municipal de Belas Artes, Belo Horizonte - 1o Prêmio 
em Escultura.
Exposição com Marcelo Grassmann. Galeria de Arte São Luiz, 
São Paulo.
VI Bienal Internacional de Arte de São Paulo, São Paulo. 
Fundador e primeiro diretor do Atelier Livre da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre.

1962

Exposição individual na Galeria de Arte São Luiz, São Paulo. 
Exposição com Marcelo Grassmann. Pettite Galerie, Rio de Janeiro. 
Salão de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - 1o Prêmio 
em Escultura.
Bienal de Carrara, Itália - Representante do Brasil.

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 meteorologia, na 
primeira turma de nível superior do país.

1954
III Salão Nacional de Arte Moderna, Rio de Janeiro - Salão da 
Câmara Municipal do Distrito Federal, Rio de Janeiro - 
Medalha de Ouro.
Muda-se para Porto Alegre. Passa a trabalhar em xilogravura e 
diagramação para jornal, bem como em caricaturas.

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

1957
Salão da Câmara Municipal de Porto Alegre - 1o Prêmio em Gravura. 

1959
Exposição Individual de Xilogravuras. Pequena Galeria da 
Biblioteca Pública Municipal, Salvador.

1946
Inicia estudos no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro.

1947
Apresentado a Bruno Giorgi, no Rio de Janeiro, passa a traba
lhar em seu estúdio até 1950.

1966
I Bienal Nacional de Artes Plásticas, Sala Especial, Salvador, 
Bahia - Prêmio Aquisição.
Exposição Individual de Cerâmicas e Esculturas. MARGS - 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Exposição Individual de Esculturas e Desenhos. Galeria Bonino, 
Rio de Janeiro.
Arte Hoje no Rio Grande do Sul. MARGS - Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre.

1948
Salão Nacional de Belas Artes, Divisão Moderna - Medalha de 
Bronze, Rio de Janeiro.

1963
I Salão Cidade de Porto Alegre - 1o Prêmio em Escultura.
XII Salão Paulista de Arte Moderna, São Paulo - Medalha de Ouro. 
XXI Salão Paranaense de Belas Artes, Curitiba - Medalha de Ouro. 
Instalação da escultura em bronze "Dona Veridiana" em praça

1949
Salão Nacional de Belas Artes, Divisão Moderna - Medalha de 
Prata, Rio de Janeiro.
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6 Stockinger, no dia de seu aniversário, com o seu amigo Vasco 
Prado e Frank Sheafer, Porto Alegre, 1996.

7 Ado Malagoli e Stockinger na inauguração da exposição na galeria 
Alencastro Magalhães, Porto Alegre.

'í

4 Iberê Camargo e Stockinger em sua residência em Porto Alegre, 1962.

5 Lançamento do livro Stockinger, Rio de Janeiro, 1986.

i ■

76

Ministra curso de Escultura em Pedra. Centro de Criatividade, 
Curitiba.

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

torgado pelo jornal O GLOBO, Rio de Janeiro.

1974
Submetido à cirurgia cardíaca em São Paulo; contrai hepatite 
pós-operatória que o obriga a repouso. Começa a cultivar cac
tos, atividade em que 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 1o Encontro de Escultores 
Comemorativo ao Sesquicentenário de Aleijadinho, Ouro 
Preto, Minas Gerais.

XXIII Salão Paranaense de Belas Artes, Curitiba - Prêmio 
Aquisição.

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

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. 
Diretor do MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre.

1968
Exposição Individual. Galeria Mirante das Artes, São Paulo.

1969
Mostra Comemorativa. Cinquenta Anos de Vida. Galeria 
Portinari, Instituto de Idiomas Yazigi, Porto Alegre.

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

1982
Exposição Coletiva Um Século de Escultura no Brasil. MASP - 
Museu de Arte de São Paulo, por ocasião do lançamento do 
livro Um Século de Escultura no Brasil de Pietro Maria Bardi.

1978
Exposição Individual de Esculturas. Galeria B-75, Rio de 
Janeiro.
Realiza escultura em ferro e madeira para ser presenteada ao 
chefe do governo alemão, quando da visita do presidente 
Geisel à República Federal da Alemanha.
Cria o Troféu Krônica, prêmio da Associação Riograndense de 
Imprensa aos destaques na atividade jornalística do ano.
Cria escultura instalada na Praça da Sé. Um dos quatorze artis
tas brasileiros selecionados pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo dentro do projeto Arte na Praça.

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

1975
Convidado especial na Mostra de Cerâmica Artística, MARGS 
- Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Bienal da Pequena Escultura, Budapeste, Hungria - Represen
tante 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.

i

1970
Exposição Individual de Esculturas em Mármore. Galeria 
Documenta, São Paulo.
I Salão de Artes Visuais. Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, 1 andar da Reitoria da UFRGS, Porto Alegre.
Exposição Individual. Galeria Mirante das Artes, São Paulo.

1983
Exposição de Arte Erótica, juntamente com Vasco Prado. 
Galeria Tina Presser, Porto Alegre.
Exposição Individual de Esculturas. Galeria Ponto d'Arte, 
Santana do Livramento, Rio Grande do Sul.
Exposição Coletiva Escultores Gaúchos. Skultura Galeria de 
Arte, São Paulo, por ocasião do lançamento do livro 
Escultores Contemporâneos do Rio Grande do Sul, de Armindo 
Trevisan.

1972
Exposição Individual de Esculturas. Galeria Bonino, Rio de Janeiro. 
Inagura painel na Praça Dom Sebastião, Porto Alegre.

1976
Exposição Individual de Esculturas. Galeria de Arte da Casa do 
Brasil, Roma, Itália.
Cria o Troféu Strassburger para a Exposição Estadual de 
Animais, Esteio, RS.

1973
Personalidade Global no Setor de Artes Plásticas - Prêmio ou-
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8 Painel na Praça Dom Sebastiao, Porto Alegre, 1972.

9 Solenidade de entrega da Medalha de Porto Alegre pelo prefeito Olívio Dutra e 
o vice-prefeito Tarso Genrro, Porto Alegre, 1994.

10 Stockinger e seu neto Alexandre, por ocasião da inauguração da obra 
Paisagem Lunar, no Parque Moinhos de Vento, Porto Alegre, 1996.

11 Inauguração da obra Flor em Quito, 1993.

1098

Exposição Coletiva O Corpo e a Obra. Espaço Cultural Edel, 
Porto Alegre.

1994
Recebe o título de Cidadão Honorário de Porto Alegre. 
Prefeitura de Porto Alegre.
Exposição individual. Escritório de Arte da Bahia, Salvador. 
Exposição individual Itinerante - bronzes. Organizada pelo 
Itamaraty, pelas cidades de Quito e Cuenca, no Equador, 
Bogotá na Colombia e Caracas na Venezuela.
Bienal Brasil Século XX. Fundação Bienal de São Paulo, São Paulo. 
Exposição Coletiva Diálogos. Espaço Cultural Edel, Porto Alegre.

1995
Salão de Abril, Fortaleza - Artista homenageado.
Exposição Individual Gabirus - pequenos bronzes, quando da 
Inauguração da Galeria Xico Stockinger. Casa de Cultura Mário 
Quintana, Porto Alegre.
Exposição Individual - Flores. Galeria Cezar Prestes Arte, Porto 
Alegre.

1996
Inaugura obra Paisagem Lunar - selecionada no Concurso 
Espaço Urbano Espaço Arte, promovido pela Secretaria 
Municipal da Cultura de Porto Alegre. Parque Moinhos de 
Vento, Porto Alegre.
Exposição Individual Itinerante Ritos de Passagem - Nus Femi

ninos - bronzes de grande porte - Centro Cultural Banco do 
Brasil, Rio de Janeiro; Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 
Argentina; MASP - Museu de Arte de São Paulo, São Paulo; Nos

rial, edição patrocinada pelo Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul e Companhia lochpe de Participações, com o apoio da 
Fundação Pró-Memória/MINC.
Lançamento do livro Stockinger, na Escola de Belas Artes do Rio 
de Janeiro, Skultura Galeria de Arte em São Paulo e Galeria 
Cambona em Porto Alegre.

II Mostra de Escultura. Centro Municipal de Cultura, Porto 
Alegre - Artista homenageado.

1984
V Salão Paranaense de Cerâmica, Curitiba - Membro da comis
são julgadora.

1985
Exposição Individual de Mármores. Galeria de Arte Paulo 
Figueiredo, São Paulo.
Exposição Destaques da Arte Brasileira. MASP - Museu de Arte 
Moderna de São Paulo - Artista convidado.
Cria o Troféu RBS Por Uma Cidade Mais Nossa, para home
nagear destaques nas comemorações da Semana de Porto 
Alegre, Porto Alegre.
Exposição Individual de Esculturas em Mármore e Ônix. Galeria 
Tina Presser, Porto Alegre.
XVIII Bienal Internacional de Arte de São Paulo, São Paulo - 
Artista convidado.
Panorama de Arte Tridimensional. MASP - Museu de Arte 
Moderna de São Paulo - Participação Especial.
Ministra curso de Escultura com Modelo Vivo, juntamente com 
Vasco Prado. Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Nova. Irma Koliver Espaço de Arte, Porto Alegre.
Exposição Coletiva, I Encontro Latino-Americano de Artes Plás
ticas. Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre.

1990
Exposição Individual. Galeria Gestual, São Leopoldo, Rio 
Grande do Sul

1987
Exposição Individual - bronzes. Galeria Bonino, Rio de Janeiro. 
Exposição Individual - bronzes. Galeria Millan, São Paulo. 
Exposição Individual - bronzes. Gesto Gráfico - Galeria e Escola 
de Arte, Belo Horizonte.
Exposição Individual - mármores. Galeria Paulo Figueiredo, 
Brasília.
Exposição Individual - bronzes. Galeria Ida e Anita, Curitiba. 
Exposição Individual - bronzes. Galeria Bolsa de Arte de Porto 
Alegre, Porto Alegre.

1988
Exposição Individual - mármores. Galeria Alencastro Guimarães, 
Porto Alegre.
Exposição Coletiva, por ocasião da visita de jornalistas da 
revista alemã Kunst Koln, Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre.

1991
Exposição Individual. Pelotas, Rio Grande do Sul.
Exposição Individual. Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre.

1992
Exposição Individual. A Galeria, São Paulo.
Exposição Individual. Espaço da Arte, Passo Fundo, Rio Grande 
do Sul
Exposição Individual. Centro Municipal de Cultura, Caxias do 
Sul, Rio Grande do Sul
Exposição com Iberê Camargo. Sede da FENARROZ, Cachoeira 
do Sul, Rio Grande do Sul
Exposião Coletiva Arte Contemporânea - Destaques Sul. Espaço 
Cultural Edel, Porto Alegre.

1993
Exposição Coletiva 6 Escultores Gaúchos. Galeria Debret - 
Embaixada Brasileira em Paris, França.
Exposição com Arcangelo lanelli e Antônio Henrique do Amaral. 
Bolsa de Arte de Porto Alegre, Porto Alegre.
Inaugura escultura realizada em logradouro público em Quito, 
Equador, a convite da municipalidade daquela cidade.

1989
Exposição Individual, comemorativa dos 70 anos - flores em 
ferro pintado. Galeria Tina Zappoli, Porto Alegre.
Exposição Individual, comemorativa aos 70 anos - bronzes. 
MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Exposição Coletiva, homenagem aos 70 anos, Grupo de Vila

1986
É operado das coronárias pela segunda vez, em São Paulo. 
Organiza exposição comemorativa dos 80 anos de Bruno 
Giorgi, no MARGS - Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre.
Editado livro Stockinger. Livraria Cultura Editora/Prêmio Edito-
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12 Obra no Parque Marinha do Brasil, I Bienal de Artes Visuais do Mercosul,
Porto Alegre, 1997.

13 Exposição ao ar livre da série Nus Femininos, Parque Moinhos de Ventos,
Porto Alegre, 1996.

dimensões; Centro Municipal de Cultura - esculturas em pedra;jardins do Parque Moinhos de Vento, Porto Alegre; Galeria Bolsa 
de Arte de Porto Alegre, Porto Alegre; Praça Montevidéu em 
frente ao Paço Municipal, Porto Alegre; Teatro Nacional Cláudio 
Santoro, Brasília; Museu Metropolitano, Curitiba, Paraná. 
Exposição Individual de pequenos bronzes. Skultura Galeria de 
Arte, São Paulo.
Exposição Individual O Atelier do Artista por ocasião da aber
tura do X Festival de Arte. Centro Municipal de Cultura, Porto 
Alegre.

MASP, Museu de Arte do Rio Grande do Sul - flores, pequenos
bronzes, terracotas, ferro e madeira, Porto Alegre; MuBE, Museu

Brasileiro de Escultura, São Paulo.
Exposição coletiva A Escultura Gaúcha na Visão de um Mestre"

homenagem aos 80 anos de Francisco Stockinger - Centroem
Cultural APLUB, Porto Alegre.

1997
Exposição Individual - Pequenos Bronzes. Galeria Cezar Prestes 
Artte, Porto Alegre.
I Bienal de Artes Visuais do Mercosul - sala junto à Vertente 
Política, Porto Alegre.
I Bienal de Artes Visuais do Mercosul - Jardim de Esculturas - 
criação de escultura instalada no Parque Marinha do Brasil, 
Porto Alegre.
Prêmio Cândido Portinari de Artes Plásticas - Personalidade do 
Ano - Ministério de Estado da Cultura, São Paulo.

1998
Inaugura a obra Homenagem a Vasco Prado em comemoração 
aos 20 anos de fundação do Centro Municipal de Cultura, 
Porto Alegre.

1999
Exposição Individual - Stockinger - em comemoração aos seus 
80 anos, Centro Cultural do Gasômetro - bronzes de grandes

Sem título, 1993
ferro pintado
91 x46x 17 cm
col. Justo Werlong
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(ornaisELIAS, Gilberto. Xico Stockinger, o guerreiro. 
Revista ECQS, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 39, 
maio 1996.

PORTO ALEGRE, Cotillon Club. Personalidades 
do Ano, 1963. Catálogo da Promoção.

Pavilhão de Exposições da Bienal, Parque 
Ibirapuera, de set. a nov. de 1965.

SÃO PAULO, XVIII Bienal de São Paulo, 1985, 
p.146 e 266. Catálogo Geral da Exposição 
realizada no Pavilhão de Exposições do 
Parque Ibirapuera, de 4 out. a 15 dez., de 
1985.

BERTAGNOLLI, Sandra M. Carneiro. 
Entrevista Xico Stockiner - parte 2. Jornal 
Diário da Manhã, 9 dez. 1992. p. 7.

BINS, Patrícia. Xico Stockinger: "me transfor

maram em máquina de fazer esculturas”. 
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, 4 maio 
1980.

Livros

PORTO ALEGRE, Foyer do Teatro São Pedro. 
Grandes Artistas do Rio Grande do Sul,
1997, p. 8. Catálogo da Exposição realizada 
no Foyer do Teatro São Pedro, 5 fev. 1997.

PORTO ALEGRE, Galeria Tina Presser. Mostra 
do Segundo Aniversário, 1983. Catálogo da 
Exposição realizada na Galeria Tina Presser,

1983.
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Stockinger. Jornal O Estado de São Paulo, São 
Paulo, 22 ago. 1974.

AMARANTE, Leonor. As Bienais de São Paulo 
/ 1951 a 1987, São Paulo: Projeto Editores 
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BARDI, Pietro Maria. Em Torno da Escultura 
no Brasil. Coleção Arte e Cultura, vol. XII. 
Banco Sudameris Brasil, 1989.

FERLAUTO, Dedé. Espinhosa paixão. Revista 
de bordo Transbrasil, São Paulo, ano II, n. 8, 
p. 20-27.

GUERREIRO Stockinger. Revista Afinal, São 
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The Gentle non-conformistical charac- 
ter of Francisco Stockinger

phy - which Stockinger deserves and cultural life requires. This is 
a magical opportunity to enlarge the view and the universe of 
the sculptor, assisted by the lectures of Luiz Pilla Vares, Marilene 
Pietá, Icléia Cattani, Maria Amélia Brulhões e Blanca Brittes.

But, beyond this single artist (all true creator is sin
gle), Francisco Alexandre Stockinger is a Citizen who is not indif- 
ferent to the dramatic conditions of his people, who impregnate 
his work. Capable of assuming political and social attitudes, 
Stockinger becomes even more worth admiring by everyone of 
us who are proud to present a significant part of his work.

Francisco Stockinger, the passion molder

Marilene Pietá
Francisco Stockinger, supreme warrior, does not sur- 

render at the first sight or caress, because being a mixture of 
gentleness and indignation - like a stone tenaciously softened 
opposed and at the same time welcoming of the rough stone, 
maintain himself sensibly not resigned with the wounds of this 
world. The difference comes from the competence, since the pre- 
dicted posture, once giving another time for the sculpture of 
Rio Grande do Sul, when the integrity and the courageous atti- 
tude of this character carne to stay.

Besides the celebration of the 80 years and of such 
a great offering of art, this bright moment has the sweet and 
touched taste of love and respect to the producer source of 
abundant harvest. Meeting this production, besides the 
enchantment and the emotion, something inside people 
changes, Maybe they reconcile with life.

Much has been said about Francisco Stockinger, 
almost up to the latest consequences, if his unexhausted work 
of art would not have such a high qualification. But what occurs 
to one and misses, among so much, always proper, praising 
and open lectures, of a little bit more o accuracy in his paper in 
front of Southern culture. Consequently it is convenient to begin 
an entirety of local critic comments, which shall not lose this 
reference, so that it does not suffer the limitation of the impor- 
tance of his work which is immense and, for this, overlooks his 
decisive role in constructing our modern sculpture.

If poets talk is true, that artist help to establish cul- 
tures, Stockinger did so, founding or fusing which is the same, 
the profile of the tridimensionality in the south of the country. 
We want to bring this vaticinator and distant herald closer, ini- 
tially asserting that he is the true author, the manufacturer who 
in the seventies and since then, starts to accelerate the course 
of his history, looking to make up for the lost time in the delay 
of his renewing, as it occurred with the Brazilian modernism in 
the week of October, 22nd. in São Paulo.

Francisco Stockinger, Xico, this restless boy of 80 
years, author of fundamental works that will never be measured 
in years; enemy of certainties, we can assure: this works will 
challenge times and will question generations and generations 
of the XXI century.Happy Birthday, Francisco Stockinger!

The never ending power of Stockinger's talent and his 
Creative daring are in uncountable pages of awarded exhibi- 
tions. But they can also be appreciated in the exhibitions that 
are nowadays always at Municipal Center of Culture (at the 
pavement, inclusively), at Usina do Gasômetro, at Art Museum 
of Rio Grande do Sul, representatives of his sculptoric produc
tion of the seventies, eighties and nineties.

Luiz Pilla Vares 
State Culture Secretary

Margarete Moraes 
Porto Alegre Culture Secretary

The allegorical and solemn aspect of his work trans- 
lates the art absorbed by the power of his personality (half 
human, half divine), indispensable to that silent face, as an 
enigmatic stone, emblem of single dignity. To whom like himself, 
sees beyond the visible, his glance, almost a legend, is in fact, 
a truthful principies declaration.

Stockinger, our warrior.

To present Francisco Stockinger is not that simple. 
Not because his name is already widely known in the world of 
art and culture. And we speak about "world" not in the provin
cial sense, limited to a small group of "experts". We are speak- 
ing in "world" literally, in the wide sense of an universal art, able 
to be immediately "recognized" in any place of the planet. It is 
not easy to write Stockinger because he is a great artist, one of 
the greatest of this century that is ending. And, as any great cre
ator, his work is open, problematic and complex. Stirring and 
able to question us in many ways. Therefore, the presentation 
might be subjective and, at the worst, a excluding unilateralism: 
a sculptor of Stockinger's importance can not be presented 
under rigid rules of an "objectivity" that always slides to a nar- 
rowness that blocks imagination. Well, this is the opposite to the 
artist Francisco Stockinger, who is always overpassing the limits 
of the "objective".

If its possible to affirm that, at the end of the fifties, 
or more precisely in 1958, the Pan-American Salon, a great 
event at that time, promoted by the School of Fine Arts of Porto 
Alegre, gives its final aval to the artists of our plastic-visual 
modernity, in special to painting, the present status of sculpture 
had been discovered.

We are speaking about the navigator leader in calm- 
ness and in turbulence, art desirous, of sense and of life, but 
always running away from the obvious. Immune, as he is, to the 
obsolescence of consumption custom, he does not come apart 
from the faithfulness to himself.

Sem título, 1985 
bronze
24 x 10 x 11 cm 
col. particular

We do not posses any alternative sculptoric tradition 
which precedes us. Only the celebrative academics, which has 
its nucleus in Porto Alegre and Pelotas, is used as cemeterial 
art, ornaments on public buildings, monuments or busts, power 
emblems among classes of art consumers, continuing its main 
acting sculptures up to the fifties, specially Antônio Caringi, its 
major representative. It does not exist in Southern visual arts an 
organic continuity as it happened with music and literature, 
nearer to a popular ethos, as the absence of historical nucleus 
as it happens in Minas Gerais, Rio and Bahia. Not even recent- 
ly the fully experience of an industrial or urban revolution, bring- 
ing with itself a new way to look at things, in an agricultural and 
stock raising State, with so many regional peculiarities, in gen
eral impermeable to new ideas and promoting this way resist- 
ance, would do so.

On the contrary, Francisco Stockinger created and 
emanated his own repertory in gloomy times of modern art at 
this Southern side of Brazil. Complete existence, exceptional 
view and nervous temper make him presently a not tamed ani
mal established national and internationally, a true sacred icon. 
Maybe the deciphering key of this alive and steamed sphinx lies 
in the fact that Francisco Stockinger, facing the Minotaur, hon- 
ors and loves his job as nobody does.

But we are not to think that the oneiric and fantastic 
forms of his sculptures turn their backs to reality. On the con
trary, as Garcia Marquez does in literature, Stockinger places 
our reality in front of ourselves. We are facing a work that has 
the talent to perenniality, in opposition to the post-modernist 
"culture", of the ephemeral and of the discardable. And, so, the 
opposite to banality, that is falling upon all the forms of artisti- 
cal manifestations of this sad century end.

In constant movement, he faces the figurative, ga- 
thers materiais up till then rejected, rests and plays with round 
or abstract forms, without prejudice or difficulty he contrais the 
scene, the light and the shadow, sun and rain, angels and 
demons, formal emblems and art autonomous.

By the end of the fifties, Porto Alegre had florescent 
cultural processes. Since the beginning of the decade, the city 
turns into a Southern regional metropolis and forms a clear cap- 
italistic order, even for arts. This way the capital became a poleThis is not concemed with a retrospection or biogra-
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and 61 the two major icons of our modernity: Iberê Camargo 
and Stockinger, both equivalent, each one in his way and both 
acting in the Free Atelier their desire of renewing. Their presence 
and its direction (it was directed by both of them) was anteceded 
by Iberê to his artistical leadership, opening way to an uncommon 
discussion. Art in Rio Grande do Sul and its traditional marasmus 
is questioned in this environment and then, starting to 
criticize to local lateness and to announce his pictorial belief 
with unheard of conviction. To him, painting, or better, plain 
painting (synonym of modern) starts to be understand as a com
plete intimacy with the oil on canvas materiality, the being and 
the substance of painting, producing, on his point o view, an 
own aura and , with all power of instauration of an artistical 
pattern recently implanted. In the speech of the mater and his 
pupils, the first tasted as rediscovery and we may say, with 
Bataille (1986), who was then the first sign to us, the blind sign 
and therefore sensible to our presence in the universe (local). 
Evident is the evolution of the conception and of the formal 
results which gave the decisive steps to its updating.

ment, that withdraw the artist from the south in direction to the 
axis Rio-São Paulo, then Brasília (Iberê, to remind the first, 
moves in 1942), Stockinger does the contrary way to this promised 
land with the power of a real pioneer; Áustria, 1919, São Paulo, 
1921, Rio, 1937, Porto Alegre, 1954. Here he only started effec- 
tively sculpting from 1956 on, experiencing plaster, clay and 
metal, connected to the daily contact ond involving instructions 
received from Bruno Giorgi. Already in Porto Alegre, he retakes 
Maillol as nearest esthetical relative, tender, affective and 
linked to the molding and carving methods, whose surpassing 
leads him to other direction. It seems that the prizes he received 
in sculpture in 1960 (Culture Division of Rio Grande do Sul and 
Art Museum of the State) stimulated the drawer and graver to 
opt for that language forever. These prizes and his awarded 
Women correspond to the top and to exhaust of this period, 
after having reviewed Rodin as humanistic proposal, compre- 
hension of the not-concluded autonomy and of the fragment 
with origin in Miguel Ângelo. Always aware of the sculpture 
advances of the century, introjects the then valid essential ele- 
ments of a strong conception of the primitive sculpture, valued 
and pontified by its highest idols as Picasso, Brancusi and 
Moore, besides Marini and Gonzales in opportune time, for the 
effective ruptures of the traditional codes.

of cultural fermentation in its history. For Pilla Vares (1982) - 
one of the studious of the theme at that time - young men of 
that time were living stimulating processes and wanted to 
reconstruct the world. They read from Sartre to Marx, rediscov- 
ered our authors; it was reviewed a false and early or the social 
orthodoxy of the communist party of Mao, Trotsky or Guevara. 
It was still a rather European culture, which on the other hand, 
was turning it to learn the local reality in the matter thus insert- 
ed. This way started an act of acquiring knowledge about the 
Southern and the world history and an opportune reflection 
about the reason and the sense to belong, to fill existential emp- 
ties and of language. The decade is commented by Sandra 
Pesavento (1980) considering that the incorporated develop- 
ment in Rio Grande do Sul in the sixties, assumes a fair position 
among regional and internationalization characteristic of the dem- 
ocratic interval which lives the sloping of populism up to the coup 
d 'etat from 64 and survives up till 67.

The uprising of the art market, as well as the primary 
support structures for this art and the echo of this internation
alization, with the opening of new art museums (MASP 1947, 
MAM-RJ 1948, MAM-SP1948, MARGS 1954) and the Biennial 
of S.Paulo since 1951, settle a greater complexity in the nation- 
al and Southern artistic field, so that they come closer to the 
global interchange of the US and European production. 
Nevertheless this complexity, one could invoke Gramsci (1984), 
there was a live of intellectual people and artists who gathered 
regularly which knew, discussed, understood each other and fell 
in love with its knowledge and with the known object.

And of the tridimensional area, what is to be said? 
Sculpture in Rio Grande do Sul then, besides the mentioned tra- 
dition, had at the Arts Institute, as preceptor, Fernando Corona, 
who had become master of the masters in detriment of a self 
artistical development, as well as his pupils Cristina Balbão and 
Dorothea Pinto da Silva and, more recently, Carlos Tenius, who 
experienced his first steps of his sculptoric conception, appear- 
ing later on. We have still to mention the isolated presence of 
Vasco Prado, who is pictured as paradigm of a Southern moder
nity, always prudent, which should follow without risks the inno- 
vation facing a pure and eternal beauty, as adverted Ângelo 
Guido or would like Oscar Boeira, his master and friend. This 
prudence made hesitant propositions be postponed at the 
breaking of the desired academical codes.

Som título, 1991 
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other appeared decisive. They were as latent seeds, plastic 
thought to be interpreted, almost signs apprehended in sleeps 
and dreams (as he himself affirms) in some eventual sparse 
public apparition, ruminated esthetically and searched up to 
the definitive vision rising; a new poetics to be conceived. It is 
when appeared its first indications in Women and Hiroshima, 
both in bronze of 1960, still with new forms; soon after, the real 
figures in iron, junk and wood, of this same date continuing in 
his Warriors, Prophets, male and female figures, Groups, then 
the Bulls, Survivors and all kind of ort, unfolded in prototypes 
as production of his metallurgical and hybrid casting, plain 
personal creation, according to what he casts and founds, with 
this stigma, the sculpture modernity of Rio Grande do Sul.

It was proved that it was true that these local artists, 
endowed with personal myth, did not be content to be mere 
pedants but repositories of elementary passions inserted in the 
context, aesthetic link that produces the large forms, bringing 
them to light and universalizing them through definition. In rela- 
tion to the mentioned Southern authors, this was the most pro- 
ductive period for art and culture in Rio Grande do Sul, propi- 
tiator of big names and big events.

The Southern tridimensionality was in fact waiting for 
an artistic weapon in order to catalyze to this language an 
offensive position to promote the waited turn and operate the 
brake up to the effective actualization, "pari-passu" to the 
impulse of Iberê Camargo. Is fulfilling this expectation that 
Francisco Stockinger rises presenting since the beginning his 
erected forms, containing the tension and the paradox of his 
hero - anti-heroes, Symbol to demarcate our boundaries, not to 
miss the habit, but mainly new sculptoric boundaries, new for 
that time in the region and in the country, maybe in the world.

If for Gasset the clearness is the kindness of the 
philosopher, we may paraphrase him saying that in Stockinger's 
case, this source achieved by the new used practice is the kind
ness (ironic and opposite) of the sculptor. We want with this to 
do the apology of the environment as conclusive to make possi- 
ble all his artistic journey and emphasize the credit in this pro- 
ceeding, a supreme doing that originates the form. This allows 
him to understand and to evidence the possibilities of this self 
specific linguistics and powerful to render the promotion up to 
that status that Herbert Read (1970) attributed to the sculptors 
effectively modern: fidelity to the environment, trust in the tools 
and new sense of the sculptoric values originated from it. It is 
because of this vertical adoption of the environment that all 
intrinsically questions of the new sculpture are freed. The envi-

If we consider our aesthetic action, the field of paint
ing makes history earlier and effectively has more tradition, 
since it started modernity in the forties. At that time, settles by 
visual experiences in already done retinas with names as 
Waldeny Elias and his contemporaries which not only under
stood this revival but adjusted it to a localized experience which 
provokes at us a cultural identity. Following, it seems to us that 
the sixties and its time as well as its temple "the free atelier of 
the Town Hall of Porto Alegre" (at that time at the Tramway 
Station at Praça XV), a model of a new proposal from which 
were born the formal answers for this new demand of emotion- 
al sources of emotions, behaviors and desires, which arose from 
the emerging society asking for formulation. It was no coinci- 
dence that this place and space, to shelter in the years of 60

Confirms, as the poet would like to and as it is con- 
venient to the artist, the extinction of any mark of the original 
by the transgression, that in the south up to that moment was 
mixed with adhesion and was translated in the artistical forms 
as obstruction to what was new as a threat.

Francisco Stockinger arrives in Porto Alegre coming 
from Rio de Janeiro in 1954 and, contrary to the hexogen move-

.

78 79



Sem título, 1965 
bronze
63 x 11 x 9 cm 
col. do artista

Sensibility and squeeze

Blanca Brites

To Francisco Stockinger art was always a possibility 
to think mankind. This possibility shows itself in his work, be it 
through criticai squeezing or by materialization of sensibility.

In his artistic cartography, he always was linked to 
the principies of modern sculpture, transposed by artists like 
Henry Moore, Giacometti and Brancusi, artists who worked 
consciently the connection of space and time. As Rosalind Krauss 
says: "one of the outstanding aspects of modern sculpture is the 
way how conscience of its practitioners is shown, that sculpture 
is a way of expression particularly placed between the connec
tion of repose and movement, between captured time and the 
elapsing of time. And from this tension, which defines the 
condition of sculpture itself, is from where comes its great 
expressive power"1.

ronment starts to be the work that reduces any referent to a 
dense sculptoric whole, difficult to transit (sometimes unexistent) 
between the inside and the outside in an always torturing friction 
(sometimes virtual) between the internai and the externai, once 
that one is the other. Totality. It is in this grave and dense unity 
that connotes and denotes at the same time and that have only 
to do with the matters of the sculptoric languages, where the 
big renovation trump are placed. Once that for Stockinger the 
environment is the language, it ends to submit any semantical 
notes that are valuable for him - ethical, existential, social, 
religious - to the ones coming from this technical environment, 
that starts to give continuity by casting, to the previous 
discontinuity of the inexistent work. Illumination.

sculptoric doing and that start to characterize his production of 
till now.

Impossible not make a reference to the regional char- 
acter adopted in his work, if we take the subject as index. 
Nevertheless, we are not able to see this reference to the 
regional as indication in the forms. To verify this lexicon in the 
language (and only in it, the rest is extralinguistic), a quite com- 
plex visual operation is necessary, even tenuous and precise, in 
such a way that effective traces appear in the sculptoric for- 
mings in order to demonstrate the manifested presence of a 
new sense. It is less the village in the world than the world in 
the village; the prototype precedes the kind of irreversible form, 
not opening gaps in the compact of the sculptoric proposal, in 
order to install acculturated sculptoric microprocesses. Having 
this in mind, it is important to mention the intention of Vinicius 
de Moraes (1959) on his play Orfeu da Conceição (well remem- 
bered by Carlos Diegues) by pretending Hellenize the hill of Rio 
de Janeiro due to its intent; an undiscussable settlement about 
the passion, going directly to the myth, to the paradigm and to 
the prototype, only then to the type.

Francisco Stockinger emphasizes visually the passion 
among us, passion and compassion in pure State, in natura, as 
it is convenient to this inaugural sculptoric State, in the right 
proportion (or not), founder and at the origin.

There lays the surprising and the new, how at the 
beginning of this journey he does not know the tradition and 
introduces the rupture far from artistical movements of that 
period or the adoption of formal local resources. Therefore there 
is no reconcilement, only innovation. Or redemption.

Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil. Francisco 
Stockinger, sculptor, not only locally, but effectively modern 
because of all the pointed characteristics, is not anymore, 
according to Read (1970), a restaurateur as the sculptors of 
that time were, to be an originator in the most basic sense of 
the word.

In the national context, we mentioned the well known 
artist Bruno Giorgi, since he was also fed by the same moderni- 
ty, which carne from the above referred artist and went through 
the same theoretical and formal bases, as Stockinger did.

To reflect about the appeal that Francisco 
Stockinger's work demand us, is already to have went through 
the first contact, always joyful and provoking. It means also, to 
advance with a searching look, seeking for something still in 
the invisible region. In this course, remains the first impulse, 
which dominates the observer's eye, which is recognized at the 
magnetizing point, that can be identified in the suspension 
space, existing between the work and the observer. Real space 
and/or imaginary, it does not matter.

In this sense, work and observer maintain each one 
its autonomy, but are irremediably linked by the magnetic field 
rendered by art.

It is within this new acquired environment that he 
actuates his formation/conformation, perceiving in the 
sculptoric material (mainly in the Survivors) the equivalents of a 
dramatization of the plastic elements (or human) that seem to 
discuss - through the overload , excess, abuse, disturbance - who 
is who or where one generates the other in the new invention of 
this art: the constructui if its apparent poetical invariant. In this 
disturbance this artist is created, our modernity founded and 
other continuities soon established. Tradition.

His sculpture proposal, continuing as we saw so many 
technical and thematic alternatives, starts to support all the 
acquisitions in the form and content that consciously chooses. 
Gives place to the materiais of the most variable origins and the 
appropriation of objects (junk, plastics, lids, horns, bones) up to 
that moment discriminated of the canonical universe of the 
major art of our Southern system. He remodels the concept of 
erudition, making bear the established notions of that time, a 
subversion of this order, transforming it nevertheless still more 
comprehending and solemn.

It is worthwhile to remember Merleau-Ponty, who 
says that every work of art constructs the observer who admires 
it, as well as it reacts to the eyes of the observer, process which 
is identifiable at Stockinger's work. Therefore, the gerund is the 
necessary time to the condition of the work existence, because 
it maintains itself conditioned to the being done.

Passing from the observer’s eye to the materiality of 
the work, one may observe that there is a category of artists, to 
whom the material is fundamental to conceive a piece of art. 
One may say that sculptors are the most marked ones by the 
intimacy with the material, once they fuse form and concept, 
answering to modernity's call. Working with various materiais 
as iron, marble, bronze, Stockinger kept himself loyal to materi-

With the poetics proposal of the seventies, having 
the Stones (marble, granites, basalt, onyx) as the center, he 
refers them as counterpoint - now geometric and organical - to 
reestablish the balance of the initial arrogance, to the distur
bance that comes before peace; classicism. And even on these 
Stones, or among them, always submissive to the suggestions of 
their own mineral nature - pacified passions, overbounding for
mal strawy instincts, or not sufficiently registered or discounted, 
which insist to appear. They create a production (Stones, 
Warriors, Monuments, Bulls, Flowers, Survivors, etc.) altering his

Founds here the sculpture of Rio Grande do Sul, 
casting a means and a forms, through which sculptoric scrip- 
ture he was able to express, as the poet said, at the same time 
the brightness and suffering of the world, everything that 
seduces him and causes indignation and therefore makes him 
eternal. Francisco Stockinger is ours. We are his.
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ais he elected, which shows his connection to modern tradition. vokes our passivity. It is in this way that Stockinger, by showing 
us his Gabirus, makes us conscious of our passivity, when facing 
their existence. It is by inertness, as if the Gabirus would not 
carry revolt, aggression, uprising, that Stockinger strikes us; 
through disenchantment, hopelessness of the figures, he takes 
us to an involvement and questioning more individual. A ques- 
tion is placed: How such inhumanity is achieved? What have we 
done or what haven't we to allow its existence?

the sensation that the artist emphasizes with the material. "All 
our experiences about the plastic forms of the objects are done 
at origin by the touch. Be it a hand touch, be it a glance 
touch".5

Bronze, privileged material by this artist, is constant 
in his passage, and it started to be an indicator and allied in the 
materialization of his plastic intention. To Stockinger, bronze 
answers by the figuration, once that the abstraction remains in 
principie, but not by principie, reserved to marble. It is not, obvi- 
ously, to appraise one material over another. Bronze has as qual- 
ity the possibility for: ‘Flown between two casting molds, one full 
and the other in negative, bronze appears as a second skin 
placed over an original form. A more or less thin skin with pati
na or left as it is, with its rugosity, its nuances, its thickness" 2.

This relation of the material - bronze, which when 
adhering, also acquires the models form, serving equally to, 
through the direct look, examine the "duality of skins: the formal 
and the conceptual", both identifiable in the series of works, as 
"Guabirus" 3 and the "Female Figures ", carried out in the last 
five years. These works leads our incursion through Francisco 
Stockinger's most recent production.

The joint exhibition of these two series, exemplifies 
the duality of parallel approaches: the strength and the sensi- 
bility. On one side, we may observe that Xico emphasizes the 
existential content of the "dwarfish men" of empty glance and 
on the other, he points out the pleasure of the resting, slender 
and serene female figures.

The mentioned Female Figures are full of a noble 
sensuality, visible at the body's position and pose, emphasizing 
that the bareness is only a complement to this sensuality. The 
bronze skin is wrinkled and sufficiently worked to sweeten the 
material and to create surfaces to which the light incidence 
always brings new possibilities of visual touches. These figures 
also hold again a anatomically complete body, meaning that 
Stockinger abandons the stylization that has so strongly 
marked his work. Nevertheless, it has to be mentioned that 
these actual female figures continue full of a stockingerian 
identity, if compared to the "Mermaid of 1969" of iron and 
wood and the elongated bronze figure of 1995, these are of the 
same dynasty.

Stockinger materializes in bronze the 27 figures, 
which build up a mix of Gabirus family, obscene figures which 
surpass all sense of individual and social bashfulness. The 
obscene, tells us Otilia Arantes ( ), referring to a theater 
metaphor used by Baudrillard: " ...obscene is that what can not 
be seen because it is voted naked, without secret, the immedi- 
ate devouring. (....) Obscenity is the plain kingdom of the sur- 
face." This is the obscene, the obliteration of scene; once every- 
thing is exposed, in its cheapest way. The shamelessness in its 
most literal meaning, eliminating even the libido in its basic 
acceptation, while impulse to life and to creation. At the 
Gabirus all is shown, everything is revealed, nothing is saved. 
Misery is its life sense. Absolute misery. Obscene is also our 
inertness, which allows such an situation. And above all, that is 
what Stockingers Gabirus accuse

Sem título, 1985
bronze
29,5 x 20,5 x 15 cm 
col. particular

Considering that the "Female Women", in their 
dimension at the limit of the human scale, - conserving their 
lightness - these can be disposed in groups that without a 
common narrative, dialogue among themselves, through the 
same plastic resource. The dialogue with the spectator is a 
primordial condition.

These figures also were exhibited in urban public 
spaces and, although they were not be conceived for this purpose, 
certainly they won a new conceptual in these conditions.

In these figures, the manifested vitality is saliented 
not only by the meaning, but by the forms themselves, full of 
soft movement. The enchantment by facing life, in its most sim- 
ple manifestations is what is presented.

However, this group of mothers, kids and old people, 
attached to life by the only act of breathing, have a material 
plasticity that acts upon us, so much by their social injure, as 
much by their expressive strength. Stockinger refigures, the 
image with another plastic, to "figure" Guabirus situation, In 
this group exist figures which lost its face identification, being 
this way almost on the limit of a human being.

The denunciation do not let the individual indífferent, 
motivates him, but does not force him to struggle against such 
hopelessness. Maybe the biggest stimulation be the possibility 
of individual commitment with an utopia manifested in the daily 
life. Post-modernity consequences that, if partially eliminated 
the big dream, did no take away the dream desire ... Certainly, 
Stockinger will be showing his malicious laugh, saying that his 
commitment is his sculpture and his cactus cultivating!

Stockinger, as already indicated, shows parallely two 
human being views, that are conjugated the differences and 
similarities. Simultaneously to his Gabirus, he also articulates the 
poetics of the Female Figures. These last, with calm gestures and 
situations of trivial simplicity, stimulate the pleasure senses, 
showing that the simple act of breathing may contain the 
pleasure of existing.

The State of each one of the sets - Gabirus and 
Female Figures - remains, in spite of the use of the same mate
rial, bronze, used in a similar way: different in shape, one group 
exhibiting the inert and the other the vital; distant when they 
result in enchantment and disenchantment. In both named 
examples Stockinger explores rough and tactile surfaces, result- 
ing from material fused to form.

Sem título, 1981
bronze
17 x 40 x 22 cm 
col. Flávio dei Mese Francisco Stockinger belongs to an artist group to 

which we have always looked forward to pay deference, without 
meaning submission, but that by the metaphorical gesture we 
could repay to what his work gives us, adding to this the sim
plicity that life has taught him and which he shares with every- 
one.

Artist imbued with strong social conscience, familiar 
to him since the battles of his warriors and survivors, keeps him- 
self alert to react against injustice may it come from where it 
comes, If at the mutilated and survivors he explained the social 
revelation, reinforced by the excessive load of materiais, as 
bones, wood, hooked on iron, now at Gabirus and Female 
Figures, Stockinger uses only bronze as action weapon. NOTES

1 - KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo, Marins Fontes, 
1998, p.6.

2 - MEREDIEU, Florence de. Histoire Matérielle & Immatèerielle de Fort moderne. 
Paris, Bordas, 1994, p. 103.

3 - Guabiru: (From the Tupi wawi'ru, 'that devorates de provisions'); storehouse 
rat; black rat; brown rat; unskillful being. Novo Dicionário Aurélio.

4 - Arantes, Otilia B. Fiori.O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo, 
Nobel - Edusp, 1993, p. 48.

5 - KRAUSS, Rosalind. Passages - Une histoire de Ia sculpture de Rodin à Smithson. 
Paris, Macula, 1997, p. 152.

The maturity takes him to a more reflexive social 
approach; now this one is more prudent if compared to the 
explicit social approach of the seventies, which were other 
times. Nevertheless the point of view continues bruising, and 
takes to a refiguration on a social way as in a visual one. 
Refiguration of social situation conjugates olso a new interpre- 
tation of necessities (or strategies) of acting in other molds, 
accompanying the requests and conditions of a new situation.

The group of these figures causes impact and pro-

The plastic refiguration, produced by Stockinger, gives 
value/ distinguishes the tactility in these Female Figures - when 
the material usage allows the senses fusion, transforming vision 
into a tactile glance. The effect, making us experience by vision

Sem título, 1985 
bronze
19 x 16 x 16 cm 
col. particular
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Drawings / Stone Designs - The forms thot the artist elaborates (let us think 
again of the stone): they are previously defined; the stoneblock 
defines it, or doesn't, the form to be created; the veins, draw
ings, textures can or cannot alter the original drawing - the 
same happening to the porosity, the kind of brightness obtained 
after the polishing, etc. Therefore, the forms are considered not 
only after they are ready, but in their coming to be.

In this text, it will be tried to analyze specifically 
the. Francisco Stockinger's sculptoric stone work in its instau- 
ration process. This presupposes to start by some aspects of 
the course of this work.

placed within a general "abstraction" concept, there are speci- 
ficities that differ from one work to the other. But, what matters 
now, is to reflect about the meaning of the denominations due 
to its material within the trajectory of the sculptor's works - 
what makes us think, simultaneously, about the figuration / 
abstraction matter in this trajectory.

It is like if, at intervals, this matter would arise. 
Perhaps the non-figurative forms perform a roll of repose, of 
interregnum. According to the artist, working on the Gabirus, 
for instance, created a certain tension, because of the subject 
itself. 7 Elaborating simultaneously another kind of form, with- 
out being engaged with any kind of cause, only with material 
and formal matters, maybe ailows not only the relax, but the 
return to certain basic sculpture subjects, besides the thematic 
ones.

Icléia Borsa Cattani

Operation nr. 1 - With the hand' I model the clay, 
material of great plasticity that folds guidable at the pressures 
of my fingers; I add or withdraw material, handle, mold; the 
forms rise of the plastic relation of my hands with the material. 
From the created clay forms, I create molds and I cast in bronze, 
or leave the images in plaster.

Operation nr. 2 - With my tools I hew off the stone. 
It resists to my strokes. I remove splint by splint, what is part of 
its body to me is excess: material that I have to get rid of in 
order that my form arises. I have already drawn this form in a 
little book that I have for this purpose. Now, in front of the com
pact stoneblock (marble, granite, basalt) I meditate, calculate, 
measure. Any excessive rough-hewing can compromise the work 
I plan to create.

TRAJECTORY

íStockinger’s work characterizes itself by the abun- 
dance and variety. Although the sculpture appears since the 
fifties as an expression mean (initially together with the 
gravure), the artist has varied the material he uses and the 
forms he creates throughout the times (and still nowadays). It 
interesting to observe that he kind of divides his work: mean- 
while the bronze, iron, wood and other material sculptures are 
figurative, the stone forms are abstract. It is a significative 
process: the material he uses seams to condition or, at least, 
lead the formal devices that will be created.

Stockinger's stone sculptures have several significa
tive formal proposals, that deserve a more detailed analysis. 
They are: the folds, the duality of the full and of the empty, the 
integration and/or aggregation of forms, the contrasts between 
the polished material and the rough material and the relation 
sculpture - body.

í

These two operations are familiar to most sculptors. 
Miguel Ângelo has established, in a radical way, the difference 
between both, when questioned by Benedetto Varchi about 
what would be sculpture:

'By sculpture I understand that which is done by a 
process of subtraction (per forza di levare): what is done by a 
process of adding (per via di porre - or be it, the molding) is 
more similar to painting". (Wittkower, 1989, p.129)

For many artist, the qualitative difference estab
lished by Miguel Ângelo between the two Creative processes is 
irrelevant. Nevertheless, remains the poetic distinction. Because 
the poetics reflects the conditions the work is done, the work 
being done.2 This involves some elements:

Sem título, c. 1980 
mármore e granito 
36 x 21 x 13 cm 
col. particular

FOLDS

Another substantive matter: the stone, as sculptoric 
material, appears in an intermittent form in the trajectory of the 
artist work 4. There is a first important set exposed in 1968 - 
1969: "Paisagens Lunares" (Moon Landscapes), as he calls 
them. From then on, whenever he works with stone, the artist 
creates abstract forms, as would the material be the designa- 
tion that ailows to return to another kind of drawing, the non- 
figurative drawing.

Francisco Stockinger began to create marble sculp
tures similar to plannings in the seventies. In the following 
decade, he executed a work series in which coexisted two con- 
tradictory principies: a geometric form (cylinder, cone, rectan- 
gular) which, in its center or at one of the extremities, present- 
ed an excrescence, in form of multiple folds, as if it would have 
been violently compressed and as if it would been made of a 
malleable material. Here are important elements:

f

This hypothesis is confirmed by to significative factors:

- The artist says that, generally, with stones "he 
does not know in the first moment what is going to be created"; 
5 it is the stoneblock that will tell him, with its physicality. From 
this on, he creates small but volumetric drawings, of strong 
sculptoric character. These drawings will define the sculpture. 
The artist emphasizes that he only accomplished preparatory 
drawings for his stone sculptures 6.

- These sculptures, in a generally speaking (with 
exception of 'Moon Landscapes"), are not named. The bronze 
works or those of scraps, of many different materiais, receive 
the names that, generally, designate the thematic series: 
Survivors, Warriors, Bulls, Gabirus.

- The contraposition of the geometric defined form, 
of perfectly clear outlines, to this "irregular"form, mass of com- 
pression or in expansion.

í
- The artist and his proceedings: how he does his 

choices; how he defines the materiais; how he creates the forms, 
how is his relation to the material (how is his hand to hand rela
tion to the material); what are his reactions to the works dimen- 
sions and the space that surrounds them; what is his relation 
with time: creation time, execution time; time to go away and 
return to look again (and eventually modify, correct, add some- 
thing). At last, important matter at sculpture, how happens the 
execution of the works: with assistants, with machines, with 
molds, with tools, etc.

- The presence, beside right angles, of plane sur- 
faces and of delimited forms of an "undefined”, "uncertain", 
"baroque" element.8

These formal contrasts create a kind of "dynamic 
contradiction" between opposite principies, that create a per- 
manent and intense tension (pg. 85).

11 Other works (pg. 32) show round forms reminding 
fungus or cactus, in which the folds are better integrated, com- 
posing a whole in which the stone mineral quality (in this case, 
the white marble) creates a counterpoint with the organical 
appearance of the forms. It is interesting to establish a relation 
with the artist's cactus and shell collections; while the first have 
this fat, compact forms, of sculptoric volume, the second are

- The material of which the work is done. Let us think 
of the stone sculpture: its resistance to the strokes (or its plas
ticity); its mass (the original stoneblock)3; its color (and its veins, 
spots, "mineral drawings"); its original and the bright it acquire 
after the polishing: its grain

On the other hand, the stone series are named mar- 
bles or, more generically, stonesS. The material starts to desig
nate the ontological content of the sculptures. Nevertheless, 
there are strong formal differences. Although all of them can be
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placed in a limitrophe universe, between the organic and the 
mineral. Maybe the artist establishes, even involuntarily, a rela- 
tion between these forms of the natural world and those that he 
extracts from the stone nature.

without pedestal. This work has its place on a support, table, 
counter, In this piece, a marble rough piece is placed at the cen
tral gap. If, at the previous work, seams to have two sculptures 
in synergy, in this one there is a dialogue between the work and 
its material: material in coming to be, that passes to the status 
of work by the artist's gesture, that place it within the work, or 
maybe that place it framing the rough material. By any means, 
it is the emptiness, in the emptiness and by the emptiness that 
these dialogues happen. As if this would be an element that 
allows to go beyond the work, to reflect about the sculpture 
while form in the space.

FULL - EMPTY

There are works in which the emptiness interact with 
the fullness, creating contrasts that evocate some important 
moments of the sculpture of the XX century. This interaction evo- 
cates the Chinese culture, in which "the emptiness is not, as one 
could suppose, something empty and inexistent, but an element 
dynamic and actuating" (Cheng, 1991, p.45) The Occidental art 
comes close, many times, in the XX century, to this concept, 
moreover at the sculpture. It is the case, for instance, of the 
work of Henry Moore. Francisco Stockinger sculpture also oper- 
ates this approximation. According to Cheng, the emptiness 
"introducing, in a certain system, discontinuity and reversibility, 
allows to the units that compose it, surpass the rigid opposition 
and the development in a single sense and offers at the same 
time the possibility of a totalizator approximation of the uni
verse by men".

INTECRATION - ACCRECATION

In many cases, we can observe that the artist inte- 
grates in a same stoneblock (in a same corpusj different forms 
that dialogue / opposes among themselves. It is the case of 
some works already mentioned with folds next to geometrical 
forms. In opposition, there are some works with emptiness 
already mentioned. In opposition, in other works, the forms are 
aggregated, composing loose units, only or superposed, being 
able to be separated. This aggregation principie is present on 
the basalt sculpture, accomplished around 1996: three works of 
small dimensions. One recalls partially the matter of the central 
emptiness: in part because, in opposition to the other marble 
works in which this matter is present, here it is almost a rough 
stone, with polishing only next to the opening. In front of this 
form, there is another, egg-shaped, polished. The other two 
works are composed by rough stones, vertical, of irregular form 
but that are almost rectangles. Only both superior surfaces are 
polished and, on them, eggs of the same stone are placed. 
These two sculptures establish an ambiguity, since the rough 
forms, rectangular, could be confounded with pedestais. These 
elements, united by aggregation, create a dialectics about what 
is the work, what are its limits, what integrates it and how inte- 
grates it: the sculptor proposes, from the works themselves, a 
metalinguistics questioning.

Francisco Stockinger's works in which this relation 
appears possess commonly round forms, forming ellipses or 
irregular circles, in which the holes are normally placed quite 
central; they accompany, partially, the outline of the work (with
out imitating it). They create a tension between what is in and 
what is out of the sculpture, reminding that it dialogues active- 
ly with the space in which it is placed.

These forms allows the observer to see "through": 
through the sculpture itself, but to something that receives a 
new meaning due to its presence, be it a part of a wall or a 
piece of a landscape. These simultaneously start to make part 
of the work (be within) and remain out of it. This movement, 
also, gives a new meaning to the work's relation with its sur- 
rounding. It is interesting to observe that, meanwhile the sculp
tor does not uses habitually pedestal for his compact and verti
cal forms, this is used in almost all works in which the matter of 
emptiness appears. It is as these would need a traditional ele
ment in the Occidental art history to confirm its legitimacy while 
sculptures (pg. 28).

It is interesting to do a counterpoint with the sculp
tures created with junk: while in these the artist integrates dif

ferent materiais, in the stone works he only aggregates forms of 
the same material. As if the diverse needed to be united and the 
same could be unfolded.

Sometimes, the emptiness are partially filled.

Here we have two examples: first, a work of huge 
dimensions, a cylinder of the same stone surpasses the central 
gap, circular, of the bigger form. Independently of the phallic, 
erotic suggestion, we have an opposite form to the other, as 
would they be two independent sculptures, in synergy; as would 
the internai space have to be filled, no matter how, in order to 
maintain its status of mass in the space. The second example 
brings different characteristics: it is a work in small dimensions,

POLISHED - ROUGH

The basalt works, with aggregated elements, bring in 
themselves a duality between the polished stone and the stone 
let in a more rough State. This aspect has been a constant in his 
most recent works. As if the artist would like to establish a dia

logue between his work (polish) and the rough material that is 
transformed by his hands. As if he would like, also, to attract the 
attention of the observer to the physicality of the work. This is

Sem título,1999 
mármore 
125 x 74 x 23 cm 
col. do artista
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The seduction of a disturbing surprise.

Maria Amélia Bulhões

maybe related to the previous theory, about the importance of 
the material (stone) and its direct relation to non-figurative 
forms. To leave rough material next to well finished forms, is to 
revindicate the weight, the density, the body and the symbolic 
importance of the material. Because, if clay, plaster and bronze 
can have non-connotative origins, the stone is extracted from 
the earth in defined places, composes a finite geological patri- 
mony, in many cases makes part of the human history ond of 
the art history. It is significative that the artist declares enthu- 
siasm that certain marble "comes from the same carrier that 
Miguel Ângelo has used in Carrara ...". Therefore, the material 
already has its self-value. Let it evident in its rough form, per- 

, haps means the artist's humbleness: the material in itself is 
worth of dialoguing with the created forms, deserves to 
pose with them a single piece of work.

the artist wouldn't be questioning the aura of the work. Do we 
perceive in the same way a sculpture created only to be 
observed and others on which we may sit down?

But simultaneously, these last instaurate new possi- 
bilities of dialogue with our bodies: they are sculptoric bodies, 
no doubt, but at the same time, bodies of welcoming.

"All essential things of art have always appeared from the most 
profound feeling of the mystery of our existence"

Beckmann

A disturbing surprise1 emanates of a significative 
piece of the works - the "Warriors" the "Bulls" and, mainly, the 
"Survivors" - that, in the group of Francisco Stockinger's produc- 
tion, are dedicated to the work of violence. They are figures that 
loose their members, being reduced to rough torsos, whose cov- 
ering, like teared and resewed skin in metallic crust, like an 
armor, oppress the alive element (the tree) held within itself. 
They allow to perceive a conflict in the plastic structure by linking 
the rudeness of the marks at the surface (wounds and scars) to the 
members mutilation. It might be that the violence is not the "sub- 
ject", but its visual presence is, with no doubt, the mute witness 
of a repression.

NOTES

1 - In the beautiful text called 'Elogio da mõo' (Hond's proise), Henri Focillon 
writes: 'The hond is action; it tokes, it creotes and, sometimes, one may say that 
it thinks." Focillon, 1983, p.127). This sentence seems to be specially pertinent in 
relation to artists and, perhaps even more, in relation to the sculptors: their hand 
seems to 'create', 'live' and 'think' the form they elaborote.

2 - 'The poetics object is not so much the establisher nor the established work, 
but the established procedure'. (Passeron, 1989, p.130)

3 - Wittkower says that 'the sculptor work begins before the sculpting work itself 
- starts with he marble block selection". (Wittkower, 1989, p. 4)

4 - This return' to a material and to a certain kind of form, with yeors of inter- 
val, places a specific modality of time relation, within the poetics subject.

5 - Interview granted to the author on July 1st, 1999. All declarations of this text, 
attributed to the artist, without source indication, make part of this interview.

6 - Again, the subject of time is placed: the preparing time, the pregnancy time 
of stone pieces differs in this preparatory stages from the time of other materiais 
sculptures.

com-

SCULPTURE AND BODY

To run away from the modernity controlled visuality, 
by the traumatic effect of the grotesc was, and continues to be, 
a risky adventure. Stockinger assumes this kind of risk with his 
metallic residuais that are inscribed against the metaphisical 
pretentions of art, by the accumulation of surfaces, as an inven- 
tory potentialy infinite of the dejection possibilities. Estethical 
possibilities, but also significative. Very easily could the artist be 
influenced by a decorative reinstatement, to please the public 
that does not want to find at art the pain of its daily life. To 
maintain the tension between eros and tanatos, was not easy, 
but he does it in a singular way using the natural attraction that 
the surprise offers. A fascinating and fear feeling towards the 
surprise of something known (human figures, horses and bulls) 
is presented suddenly in a unexpected and obscure way.

The "Warriors" appeared in 1964, when the artist, 
working then as a cartoon drawer for a local paper, tried new 
experiences in order to give more volume to his bronze sculp

tures. He himself casted the bronze,being even thus very expen- 
sive to the economical standards of someone still out of the art 
market. It is good to remember, that the artist lived in Porto 
Alegre, a city that still nowadays has an incipient contemporary 
art market, and that in those times was even more disarticulat- 
ed from the national circuits and, besides, he could be considered 
then a beginner in the artistic field. Francisco Stockinger studied 
sculpture with Bruno Giorgi, in Rio de Janeiro, from 1947 to 
1950, but still was completely unknown either there or here.

Trying to enlarger vertically his pieces, he introduced 
an alternative material, easier to obtain: pieces of wood trunk.

Sculpture is, in its traditional definition, a body in the 
space.9 Created body that dialogues in different forms with 
what is surrounding it. Body that gives new meaning to its 
rounding, gives it a new dimension, not only physical, but sym
bolic. The space where the sculpture is inserted becomes, auto- 
matically, another. From space, it is transformed in locus - place. 
Place of ourselves projection and of the others.

Francisco Stockinger creates sculptoric bodies. In 
stone, besides the already mentioned forms, there are others 
that should be mentioned:

sur-

7 - He says: 'I thought about the condition of that poor people and became 
because of this situation that I began to feel ill. Then, I had to stop and do something 
else'. Angélica de Moraes declares that more

so angry

then twenty years ago, Stockinger had 
already referred to stones as 'warriors repose'. (Stockinger, 1987, p.116)

8 - The fold, in these works of Stockinger, seems to be able potentially to multiply 
to the infinite. Is what authorizes to understand it as 'baroque' element, in the 
sense
tity of the Baroque and of the fold, it is necessary to show that the fold continues 
limited in the other cases and that in the Baroque it knows o liberation without 
limits, whose conditions are capable to be determined. The folds seem to leave 
their supports, tissue, granite and cloud, to enter into a infinite concurrence" ... 

The same traces, taken in their vigor, have to show the Baroque specificity and 
the possibility to extend it out of their historical limits, without arbitrary exten- 
sion"... (Deleuze, 1991. p.58)

9 - Obviously, out of this definition are all the proposals classified as sculptures 
that from the sixties widened their limits. Rosalind Krauss analyses this matter in 
the "A escultura no campo ampliado’ ( The sculpture in the enlarged field)

attributed by Gilles Deleuze: 'If we pretend to maintain the operatory iden-

- The forms with vertical predominonce, cylindrical, 
created in marble or granite. Its verticality reminds the own 
human figure representation. Its cylindrical form, massive, evo- 
cates totemic images, or columns. They can also be compared 
to huge erected phallus - that emphasizes its archaic form char- 
acter, primordial, as it is found in symbolic representations of 
primitive societies. In any of these possible meanings, there is 
the human body evocotion, while Symbol, or sign (pg. 38).

Nowadays, Stockinger is creating forms that invites 
our body to a direct contact. He comes back to a kind of "gar- 
den furniture", created some years ago; from those basic ele- 
ments and immediately recognizable (chairs, benches, tables), 
creates more complex works, of forms that not always reveal, at 
first sight, their possibility of "utilization". Created in marble, 
massive, of round lines, they are sculptoric bodies that, howev- 
er, offer the possibility of utilization. We may discuss whether
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Sem título, 1963 
ferro e madeira 
205 x 25 x 25 cm 
col. Nelson Jungbluth
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The first experiences were in wood and casted bronze, however 
the fitting difficulties of this last quickly made him try another 
solution: casted iron. The junk material also offered, as the 
wood trunk, the advantage of a reduced cost. Nevertheless, 
with this technical resorce, he obtained more then a measura- 
ble result in terms of work dimensions. Through it, Stockinger 
was able to break with the valid tradition of the figurative sculp- 
ture, based on carving or on molding, inserting the new inter- 
national tendencies that used as constructive resources the col- 
lage and the residual surface superposing.

After the Warriors, carne the Horses and the Bulls, 
also rescued from the cultural universe of the region and treated 
equally on the same stylistic matrix. These figures differently from 
the Warriors, whose strength axis is vertical, hold an internai 
tension in expansion, giving them a visual monumentality quite 
beyond of their measurable dimensions. An interior contention 
has reinforce its violence by the surface treatment, which simillar 
to wounds unfolds itself in crosts and holes.

where they searched for new contacts and opportunities in the 
art market, and Rio de Janeiro, where he accomplished his artis- 
tical formation. Besides, his concern of his in maintain close 
links to the axis Rio - São Paulo was a quite differentiated atti- 
tude in relation to most of the artists of Rio Grande do Sul of 
that time. In a period in which this axis was the dinamic center 
of national art, this mobilization was an important factor in his 
professional development.

The most interesting of these works, besides of 
course the stylistic renewal of that time, is the incorporation of 
elements of strong psychological power. They recall certain 
ancestral forms, signs of a primordial origin. As would men, by 
the hands of the artist, be reborn, not out of clay but of wood, 
in a contemporary rebirth, that incorporates the residuais of a 
mechanized world. These images also represent the facing of 
the animal human with technology, remiting consequently to an 
imagetic of cientific fiction, which in the sixties still questioned 
the technological conquers that frighten people with its quick 
advances.

Sem título, 1966 
ferro e madeiro 
85 x 17 x 13 cm
col. Pinacoteca Aido Locatelli - PMPA

Francisco Stockinger found with his warriors, horses 
and bulls, a slice of work quite good accepted in the art envi- 
ronment, either by the vanguards of the new figuration, as well 
as by the regional figuration conservatives, His forms are inspi- 
rated by the english contemporary sculputre, which in that 
moment already exhibited its power with names as Henry 
Moore and Kenneth Armitage, The combinated use of the mate
riais, wood and casted iron, with his accumulation process, also 
got him close to the formal contemporary environments, sur- 
passing the regional traditions of molding and carving. So, he 
introduces, in a certain way, the local sculputre in the interna- 
tional modernity, incorporating the Pop poethics with the junk 
material, which was each time more present in his composition.

Surprising the author himself, these works were very 
welcome by the public. Perhaps because these small warriors 
recall ancient myth of the local culture. The "gaúcho", a hero of 
the "Pampa” (region of Rio Grande do Sul), a mixture of free soul 
and strong body, endured figure, continued always in the sym- 
bolic universe of this region. With the foreigner view, from 
whom is arriving, Stockinger is able to work this myth out with 
a poetics free of the stylistic stigmas of a regional tradition.

Warriors on horsebacks and bulls became compan- 
ions and personal sign of this sculptor. A sign that he sometimes 
try to escape, but that follows him as a haunting shadow, be it 
because of the market pression that he conquered, be it 
because of his inconcious persistence3. Therefore, it is almost 
impossible to speak about Francisco Stockinger without coming 
to this production, so important in quantitative terms, as well as 
in qualitative terms. With them the artist won most of his prizes 
and his fame. We can say that these works constitute a funda
mental reference of his whole production. Even dated, they con
tinue in a certain way to symbolize the artist, allowing almost 
an identification of himself with his characters. Figures that are 
opposed to all idealization, kind of champions of social refor- 
mations, recalling heroes of war tradition at the social imagi- 
nary. With their dilacerated bodies and resewed in metal, they 
remind also the inhuman of the social fights. In an oppression 
period, facing political movements that agitated the country, to 
speak about the hidden, of what can not be spoken of, he shows 
the material in its brutality. He wants to witness the civilized vio
lence, that one that we see in the other but we deny in ourselves 
and that art is able to bring to light in a sublimated way.

Stockinger's heros are lords of the archaic and of the 
futuristic, interruptin for instances the passing temporality. They 
hold the desire of stoping time, that drains everyday and that 
art can fixate with its mythic figures: the legendary warriors, 
centaurs and minotaurs that the artist recovers of the disperse 
memory of many far moments. These is perhaps one of the 
secrets of the attraction that these pieces have on the specta- 
dors. This mixture of future and past that indicates to a stoping 
of time, to the promised art eternity. Here the sublime and the 
hold a rigid principie of equivalence, evidenced on the subject 
of the totemic figures. As the author himself says 'the stones 
are the warrior's repose" and the warriors are the artist's vio
lence. Controlled, it is producing sense, in the metal fragmen- 
tation, in its relation with the wood contortions and in the total 
and unit volume an internai structure is not necessary, allowing 
that all attention is led to the surface, where the formal conflicts 
are established.

These works were developed in parallel to an emer- 
gent tendency and with which they maintain some contact 
points. The artistical movement called New Figuration was orig- 
inated in France, during the sixties, with the criticai support of 
Pierre Restany, exploded in Argentina with names as Antoni 
Berni, Deria, Noé and De Ia Veja and strongly reverberated in 
Rio de Janeiro with Grerchman, Antonio Dias and Vergara 
among others. Even though, in genneration terms, Francisco 
would not be integrated to this group and also never declared 
addiction to the movement, there are an identity of concepts, of 
formal conceptions and of criticai attitudes. His works come 
very close to the poetics adopted by the New Figuration, be it 
because of the appropriative proceeding in using industrial 
trunk, be it because of the addoption of a constructive method 
based on accumulation.

With his "survivors", created from 1975 on, underthe 
impact of Vietnam war news, Francisco went deeper in working 
violence. In this moment, the indignation of the artist-man 
reverted against the war cruelty in men world. A far war, where 
is possible to identify more clearly the surpassing of all limits. 
The figures that he creates then start form the same construc
tive proceedings of the previous ones - wood and casted iron 
junk -, but added with bones and red ink. In a mixture of human 
and animal forms, showing open wounds, they are of a strong 
visual violence, almost an abjection.

'There is in abjection one of the violent and obscure 
revolts of the being against what threaten him and that seems 
to come from the outside or from the inside in an exorbitant way, 
placed next to possible, tolerably and thinkable side by side. 
There it is, quite near but unassimilatable. This requires, excites, 
fascinates the desire that, nevertheless, does not let to be 
seduced"4. The violent revolt - against the destruction of the 
human being by the human being at war - which is at the origin 
of abjection, made Stockinger create his survivors. Afterwards, 
also intolerable was the threat of his own death, that haunted 
him during the time of his heart surgery. The artist, then, sym- 
bolized his indignation in a "survivor-warrior" that, as he himself,

Perhaps the representational character of his works 
withdraws him from the principies defended by Pierre Restany. 
Nevertheless, approximates them the fact that more then there 
is represented (warriors, horses or bulls) what is really important 
is the plastic opperation, which make his forms work in the 
estethics destruction of the figure and of its mithics2.

In any way, Francisco Stockinger's insertion or not in 
the movement is not the fundamental for the comprehension of 
his work. In Rio Grande do Sul, the New Figuration does not 
play a very strong roll, once that the streams of abstractions, to 
which it was opposed and to which it does its differential, here 
did not have much power. In a certain way, the figuration du
ring the sixties continued hegemonic as it had always been. 
However, Francisco Stockinger with his works used to connect 
ties between the local figurative tradition and the international 
vanguards, also establishing relations between São Paulo,

90
91



i

Sem título, 1991 
ferro e madeiro 
239 x 70 x 40 cm 
col. Justo Werlang

Sem título, 1963 
ferro e madeiro 
183 x 52 x 33,5 cm 
col. particular

i

- operated its saphena - having at its iron perforated torso plas- 
tic tubes, exposing in one of its legs an bloody bone. The uneasy 
abjection, leaving bare his fragility.

The public does not accept so easily the plastic result 
obtained and the "survivors" constitute a little deviation at the 
whole of his production. This because maybe the artist had 
allowed himself to go deep into hell, in a trip so hard to himself 
than to the expectator. Nevertheless, Kristevo observes "The 
abject and the abjection are in this case my protection. Traps of 
my cuiture."5 So, believing that art is prisoner or its ancient 
catartic function, continuing, after all, a social order agent, we 
can say that this grotesque figures perform their task. and the 
artist assumes his taks, creating these deformed and grotesque 
figures, that, at the same time, frigthen and protect.

As Walter Benjamim6 affirms "Nothing is a cuiture 
document without being at the same time a barbarity docu- 
ment". Therefore, Stockinger’s work, that works out violence, is 
also a human barbarity document because of the wars and 
exploration. They serve to the social critics project that the artist 
imposes to himself. Perhaps this is the cause of the fatigue he 
says he feels after the work is accomplished. It is not easy to 
face the humanity demons that are, intrinsically, projections of 
our own individual demons. In all their cruelty, the?e works can 
be inscript in an esthetics that allows the return of the 
depressed. An esthetics that invoques constantly an offensive of 
the plastic forms against all kind of easy consolation, an esthet
ics that creates a crisis in the artistic field itself.

destruction is quite evident, Francisco Stockinger's works con
tinue daring in their facing with violence. It is impossible to hide 
that it is there, even hidden under subjects of an archaic or 
regional mythology. This cruelty, part of an animal humanity 
and that many of us have difficulty in accepting.

The seduction of a disturbing surprise that is emanat- 
ed from these works comes from the ambiguity of being, con- 
comitantly, adhesion and repulse power. Desires of life and 
death are manipulated symbolically when the artist, full of fire, 
is consumed in the work accomplishment. The total surrender to 
the designs of a possible human essence captures the expecta
tor, making him also partner of this adventure. Like the fire that, 
at the same time frightens and attracts, the pictured violence 
on the images makes evident the power of the known / unknown 
that frightens and seduces.

t

*

NOTES
1 - This term is used from the development given by Freud in the text "The 
Stronger". In this text basicolly is explored the phenomena by which the strange 
comes from something familiar that was repressed and that art offers more pos- 
sibilities to create strange sensations than real life. So, the artist has the power 
peculiarly directive upon the spectator, that adopts a passibe attitude in relation 
to the experience of the real, but let him selve be conducted by the effects of "fic- 
tion".

2 - Referring to the destruction subject of the figure and its mythic, see Didi- 
Huberman.

3 - In several interviews, the artist refers that many times he was urged to create 
warriors and he resisted . But, considering the artist's actual economical conditons 
we may say that when he does it, it is surely more than a market request.

4 - KRISTENA, Julia. Pouvoirs de I 'horreur, Paris, Seuil,1980 pg 9

5 - opus citi pg 10

6 - BENJAMIN, Walter. in L'Informe, pg.48

Why then the public receives so well and with all that 
possession desire the warriors, horses and bulls images in their 
seducing strangeness?

Maybe because they, at the same time work out vio
lence, they also dominate it. A possibility of domination through 
art, which the expectator identifies in these works and by which 
he allows to be involved. Maybe the artist does not try inten- 
tionally to make pain endurance more easy, but he does it more 
sublime and, therefore, more bearable. Be it in his first experi- 
ences with warriors, centaurs and minotaurs, in which the view 
of dilacerated bodies is still slight and the form is still quite 
structured, be it in the survivors, in which the formal structure
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Chronology

Francisco Alexandre Stockinger

Division of Rio Grande do Sul, Porto Alegre - 
Sculpture Ist Prize.
Solo Exhibition of Gravure. Art Museum of Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre.
Christian Art Salon. MARGS - Art Museum of Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre - 1 st Prize.

1961
XVI Municipal Salon of Fine Arts, Belo Horizonte - 
Sculpture 1 st Prize,
Exhibition with Marcelo Grassmann. Art Gallery of 
São Luiz, São Paulo.
VI International Art Biennial of São Paulo, São Paulo. 
Founder and first director of the Free Atelier of the 
Municipal City Hall of Porto Alegre.

1962
Solo Exhibition at the Art Gallery of São Luiz, São 
Paulo.
Exhibition with Marcelo Grassmann. Pettite 
Gallery, São Paulo.
Art Salon of Rio Grande do Sul, Porto Alegre - 
Sculpture Ist Prize.
Carrara Biennial, Italy - Representing Brazil.

1963
I Salon of the City of Porto Alegre - Sculpture 1st 
Prize.
XII Modern Art Salon of São Paulo, São Paulo - 
Gold Medal.
XXI Fine Arts Salon of Paraná, Curitiba - Gold Medal. 
Installation of the bronze sculpture "Dona 
Veridiana" at a public park in São Paulo (SP). The 
piece was ordered by the ambassador Assis 
Chateaubriand.
VII International Biennial of São Paulo, São Paulo.

1964
Solo Exhibition sponsored by ICBA / Goethe 
Institute, Porto Alegre.
"Brazilian Art Exhibition" in Europe, Itamaraty 
patronage - invited ortist.
Solo Exhibition at Art Gallery São Luiz, São Paulo.

1965
Solo Exhibition at Lakar Gallery, Porto Alegre 
Comparison Salon, Brazilian Art Exhibition. Paris, 
France, itinerating to Lisbon and Prage,
VIII International Art Biennial of São Paulo, São Paulo. 
Solo Exhibition, celebrating his twentyyears of artis- 
tic activity. MARGS - Art Museum of Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre.

1966
I National Fine Arts Biennial, Special Room, BA - 
Acquisition Prize.
Solo Exhibition of ceramics and sculptures. MARGS - 
Art Museum of Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Sculptures and Drawings Solo Exhibition. Bonino 
Gallery, Rio de Janeiro.
"Nowadays Art in Rio Grande do Sul"- MARGS - Art 
Museum of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
XXIII Fine Arts Salon of Paraná, Curitiba - Acquisition Prize.

1967 - Brazilian Modern Sculpture, Casa de La 
Paz, México City, México.
Director of the Arts Division of the Culture 
Department of the Education and Culture 
Department of Rio Grande do Sul.
Director of MARGS - Art Museum of Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre.

1968
Solo Exhibition, Mirante das Artes Gallery, São Paulo.

1969
Commemorative Exhibition. "Fifty Years of Life". 
Portinary Galley, Yazigi Institute, Porto Alegre.

1970
Solo Exhibition of Marble Sculptures. Documenta 
Gallery, São Paulo.
I Visual Arts Salon. Federal University of Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre.
Solo Exhibition. Mirante das Artes Gallery, São Paulo.

fourteen brazilian artists selected by the City Hall of 
São Paulo, within the project "Art at the Park",

1979
Creates sculptoric paneis for Flávio Del Mese 
Audivisual Studio, Porto Alegre.
Creates marble piece, offered by the president 
Figueiredo to the Prime-Minister Trudeau, Canada.

1980
Commemorative exhibition "Celebrating Xico 
Stockinger". Commerciol Center Art Gallery of 
Porto Alegre, Porto Alegre.
Sculptures Solo Exhibition. Bolsa de Arte de Porto 
Alegre, Porto Alegre.
Monography by Maria Amélia Garcia, Blanca Brites 
e Mônica Arregui.
Monography concurrence, MARGS - Art Museum of 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
I Small Bronze Fair. Municipal Culture Center,
Porto Alegre.

1981
Inaugural Exhibition. Tina Presser Gallery, Porto Alegre.
Solo Exhibition. Aktuell Gallery, Rio de Janeiro.
Out of Doors sculpture, II Summer Festival of 
Guarujá, Guarujá, SP.

1982
Collective Exhibition "One Century of Sculpture in 
Brazil". MASP - Art Museum of São Paulo, São Paulo, 
during the publishing of the book "One Century of 
Sculpture in Brazil" by Pietro Maria Bardi.

1983
Erotic Art Exhibition, together with Vasco Prado.
Tina Presser Gallery, Porto Alegre.
Sculpture Solo Exhibition. Ponto d'Arte Gallery, 
Santana do Livramento, RS.
Collective Exhibition "Gaúchos Sculptors". Skultura 
Art Gallery, São Paulo, during the publishing of the 
book "Contemporary Sculptors of Rio Grande do 
Sul" by Armindo Trevisan,

1984
V Ceramics Salon of Paraná, Curitiba - Member of the jury.

1985
Marbles Solo Exhibition. Art Gallery Paulo 
Figueiredo, São Paulo.
Exhibition "Brazilian Art Distinctions". MASP - Art 
Museum of São Paulo, São Paulo - Invited artist. 
Creates the trophy "RBS for a city ," to celebrate dis
tinctions at the Week of Porto Alegre, Porto Alegre. 
Marble and Onyx Sculptures Solo Exhibition. Tina 
Presser Gallery, Porto Alegre.
XVIII International Art Biennial of São Paulo, São 
Paulo - Invited artist.
Tridimensional Art Panorama. MASP - Art Museum 
of São Paulo, São Paulo. Special participation. 
Ministers Sculpture course with alive model, togeth
er with Vasco Prado. MARGS - Art Museum of Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre.

1986
Undergoes a second coronaiy operation, in São Paulo. 
Organizes the commemorative exhibition of the 80 
years of Bruno Giorgi, MARGS - Art Museum of Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre.
Published the book "Stockinger". Livraria Cultura 
Editora / Editorial Aword, edition sponsored by 
MARGS - Art Museum of Rio Grande do Sul and

Companhia lochpe de Participações, with support 
of Fundação Pró-Memória/MINC.
Publishing of the book "Stockinger" at Fine Arts 
School in Rio de Janeiro, Art Gallery Skulltura in 
São Paulo and Cambona Gallery in Porto Alegre.

1987
Solo Exhibition - bronzes. Bonino Gallery, Rio de Janeiro. 
Solo Exhibition - bronzes. Millan Gallery, São Paulo. 
Solo Exhibition - bronzes. Gesto Gráfico - Gallery 
and Art School, Belo Horizonte.
Solo Exhibition - marbles. Paulo Figueiredo Gallery, Brasilia. 
Solo Exhibition - bronzes. Ida and Anita Gallery, Curitiba. 
Solo Exhibition - bronzes. Bolsa de Arte of Porto 
Alegre, Porto Alegre.

1988
Solo Exhibition - marbles. Alencastro Guimarães 
Gallery, Porto Alegre.
Collective Exhibition, during a visit of journalists of 
the german magazine "Kunst Kõln", Tina Zappoli 
Gallery, Porto Alegre,

1989
Solo Exhibition, celebrating the 70 years - flowers in 
painted iron. Tina Zappoli Gallery, Porto Alegre.
Solo Exhibition, celebrating the 70 years - bronzes. 
MARGS - Art Museum of Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
Collective Exhibition, celebrating the 70 years,
Group ofVila Nova. Art Space Irma Koliver, Porto Alegre. 
Collective Exhibition, I Latin-American Fine Arts 
Meeting. Tina Zappoli Gallery, Porto Alegre.

1995
April Salon, Fortaleza. Honored Artist.
Solo Exhibition "Gabirus" - small bronzes, of the 
inauguration of Xico Stockinger’s Gallery. Casa de 
Cultura Mário Quintana, Porto Alegre.
Solo Ehxibition - Flowers. Cezar Prestes Arte Gallery, 
Porto Alegre.

1996
Inaugurates the work "Lunar Landscape" awarded at 
the Competition Urban Art Space, promo-ted by the 
Municipal Secretary of Culture of Porto Alegre, at 
Parque Moinhos de Vento, Porto Alegre.
Itinerant Solo Exhibition "Passage Rites - Female 
Nudes" - huge bronzes - Cultural Center Banco do 
Brasil, Rio de Janeiro, RJ; Cultural Center Recoleta, 
Buenos Aires, Argentina; MASP - Art Museum of 
São Paulo, São Paulo, SP; At the gardens of 
Moinhos de Vento Park, Porto Alegre, RS; 
Montevideo Park, Porto Alegre, RS; National 
Theater Cláudio Santoro, Brasília,DF; Metropolitan 
Museum, Curitiba, PR.
Solo Exhibition of small bronzes. Art Gallery 
Skultura, São Paulo.
Solo Exhibition "The Artist Atellier", by the opening 
of the X Art Festival. Municipal Culture Center,
Porto Alegre.

1997
Solo Exhibition - Small Bronzes. Cezar Prestes Artte 
Gallery, Porto Alegre.
Mercosul Biennial - room next to "Political Stream", 
Porto Alegre.
Mercosul Biennial - Sculptures Garden - sculpture 
installed at Parque Marinha do Brasil, Porto Alegre. 
Culture Ministry - Personality of the Year Award - 
São Paulo.

1998
Celebration of the 20 years of foundation of Atelier 
Livre de Porto Alegre, when the piece "Celebrating 
Vasco Prado" was inaugurated, in front of the 
Municipal Culture Center building, Porto Alegre.

1999
Solo Exhibition - Stockinger - presented simultane- 
ously celebrating his 80 years, Porto Alegre,
Cultural Center of Gasômetro - bronzes of huge 
dimensions.
Municipal Culture Center - stone sculptures.
MARGS - Art Museum of Rio Grande do Sul - flow
ers, small bronzes, terracottas, iron and wood.
MuBE - Brazilian Sculpture Museum, São Paulo, SP 
Collective exhibition celebrating Francisco 
Stockinger's 80 years.
Sculpture of Rio Grande do Sul according to a mas- 
ter - APLUB Cultural Center, Porto Alegre.

*

1919
Is born in Traun, Áustria, on August 7.

1921
Emigrates to Brazil, Santo Anatácio, São Paulo. 
1929
Settles in São Paulo and studies at Mackenzie 
College.

1937
Moves to Rio de Janeiro and enters the "Aeroclube 
do Brasil".

1939
Transfers to the Brazilian Air Navigation and 
attends a course of air-navigation by instruments. 
Graduates in meteorology, at the first university 
group in the country.

1946
Starts studies at "Liceu de Artes e Ofícios do Rio de 
Janeiro".

1947
Introduced to Bruno Giorgi, in Rio de Janeiro, starts 
to work at his studio up to 1950.

1948
National Salon of Fine Arts, Modern Division - 
Bronze Medal, Rio de Janeiro.

1949
National Salon of Fine Arts, Modern Division - 
Silver Medal, Rio de Janeiro.

1950
Collective Sculpture Exhibition. Museu Nacional de 
Belas Artes, Rio de Janeiro.

1951
Salon of the Municipal Chamber of the Federal 
District, Rio de Janeiro - High Merit Certificate.

1952
I National Salon of Modern Art, Rio de Janeiro - 
Member of the Salon and Award Jury.

1954
III National Salon of Modern Art, Rio de Janeiro - Salon 
of the Municipal Chamber of the Federal District, Rio 
de Janeiro - Gold Medal.
Moves to Porto Alegre. Starts his xilograph works and 
to diagram for newspapers, as well as caricatures.

1956
Naturalizes as Brazilian.
Elected president of the Fine Arts Association of Rio 
Grande do Sul Francisco Lisboa, reelected other 
two times (in 1957 and 1958).

1957
Salon of the Municipal Chamber of Porto Alegre - 
Gravure 1 st Prize.

1959
Xilographs Solo Exhibition. Small Gallery of the 
Public Municipal Library, Salvador.

1969 - I Festival of Fine Arts of the Cultural

1972
Solo Sculpture Exhibition. Bonino Gallery, Rio de Janeiro.

1973
"Fine Arts Global Personality" - Prize granted by the 
newspaper "O GLOBO", Rio de Janeiro.

1974
Undergoes a cardiac operation in São Paulo; a hep- 
atitis post-operative forces him to repose. Starts to 
cultivate cactus, activity that he is an authority in 
Latin America.
Creates the trophy of the III Publicitary Art Salon of 
Rio Grande do Sul.
Creates de trophy "Prize Laitano Island".
One of the ten guests for the Ist Sculptor Meeting 
Commemorative to the Sesquicentennial of 
Aleijadínho, Ouro Preto, MG.

1975
Special Guest at the Artistical Ceramics Exhibition, MARGS 
- Art Museum of Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
Smal Sculpture Biennial, Budapest, Hungarian - 
Brazilian representative.
Creates "Correio do Povo Trophy", to award the 
finalists of the III International Festival of Chorus,
III Visual Arts Salon, Federal University of Rio 
Grande do Sul - Jury Member.
Ministers Bronze Sculpture Course, Lost Wax 
Process. Creativity Center - Curitiba.

1976
Solo Sculpture Exhibition. Art Gallery of Brazil 
House, Rome, Italy.
Creates "Strassburger Trophy" for the State Animal 
Exhibition, Esteio, RS.
Ministers Stone Sculpture Course. Creativity Center, 
Curitiba.

■a

1990
Solo Exhibition. Gestual Gallery, São Leopoldo, RS.

1991
Solo Exhibition. Pelotas, RS.
Solo Exhibition. Tina Zappoli Gallery. Porto Alegre.

1992
Solo Exhibition. The Gallery, São Paulo.
Solo Exhibition. Art Space, Passo Fundo, RS.
Solo Exhibition. Municipal Culture Center, Caxias do Sul, RS. 
Exhibition with Iberê Camargo. Cachoeira do Sul, RS. 
Collective Exhibition "Contemporary Art - South 
Distinctions" Cultural Space Edel. Porto Alegre.

1993
Collective exhibition "6 Gaúcho Sculptors". Drebet 
Gallery - Brazilian Embassy in Paris, France. 
Exhibition with Arcangelo lanelli and Antonio 
Henrique do Amaral. Bolsa de Arte de Porto 
Alegre, Porto Alegre.
Inaugurates sculpture created at a public place in 
Quito, Equator, invited by the Municipal 
Government of that city.
Collective Exhibition "The Body and the Work". 
Cultural Space Edel, Porto Alegre.

1994
Receives the title of Honorific Citizen of Porto 
Alegre. City Hall of Porto Alegre.
Solo Exhibition. Escritório de Arte da Bahia, 
Salvador.
Itinerary Solo - bronzes. Organized by Itamaraty, 
through the cities of Quito and Cuenca, Equator, 
Bogotá, Colombia and Caracas, Venezuela. 
Biennial Brazil XX Century. Fundação Bienal de 
São Paulo, São Paulo.
Collective Exhibition "Dialogues". Cultural Space 
Edel, Porto Alegre.

1977
Drawings, Sculptures and Multiples Solo Exhibition 
at Oficina de Arte , Porto Alegre.
Film produced by Oficina de Arte, Porto Alegre. 
Documentary (27 minutes) "About Warrior Living", 
created by "Grupo Câmera 8", Porto Alegre.
IV Visual Arts Salon, Federal University of Rio Grande 
do Sul / National Art Foundation - FUNARTE - 
Member of the selection and award jury.

1978
Sculptures Solo Exhibition. B-75 Gallery, Rio de Janeiro. 
Creates an iron and wood sculpture as a gift of 
President Geisel to the German President during his 
visit to the Federal Republic of Germany.
Creates the "Krônica" Trophy, award of the Press 
Association of Rio Grande do Sul to the journalistic 
distinctions of the year.
Creates sculpture installed at Praça da Sé. One of the
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