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É autor de diversas obras e conjuntos 
escultóricos no espaço público, no Brasil 
e exterior. Em Porto Alegre, destacam-se 
peças como as instaladas nos Parques 
Marinha do Brasil (1997) e Moinhos de 
Vento (1995), além dos painéis da Praça 
Dom Sebastião (1972), que decoram o 
respiradouro do Túnel da Conceição.
Juntamente com a escultora Eloisa 
Tregnago, é autor de uma das 
esculturas públicas mais famosas da 
cidade, instalada desde 2001 na Praça 
da Alfândega: Carlos Drummond de 
Andrade, em pé, lendo para Mario 
Quintana, sentado em um banco.
Em seis décadas de produção, realizou 
dezenas de exposições individuais, 
além de ter participado de outras 
dezenas de mostras coletivas, em 
instituições do país e do exterior.
Morreu aos 89 anos, em 12 de abril 
de 2009, no domingo de Páscoa, 
enquanto dormia. O funeral teve lugar 
nas Pinacotecas do MARGS, instituição 
cuja trajetória acompanha a do artista 
desde sua chegada ao Estado, em 1954, 
mesmo ano de criação do museu.

Nascido em Traun, na Áustria, em 
7 de agosto de 1919, Franz Alexander 
Stockinger criou-se no interior rural 
de São Paulo, para onde a família 
de imigrantes (pai austríaco, 
mãe inglesa e irmã mais velha) 
se dirigiu ao chegar ao Brasil, 
no começo dos anos 1920.
Com a separação dos pais, ao fim 
da mesma década, acompanhou 
a mãe em sua mudança para a 
capital paulista, onde viveria até a 
adolescência. No Colégio Mackenzie, 
foi aluno de Anita Malfatti, ainda sem 
saber que havia sido uma artista 
decisiva do modernismo no Brasil, 
uma remanescente da Semana de Arte 
Moderna de 1922. À época, seu interesse 
maior ainda eram as caricaturas de 
Belmonte e os gibis de “Flash Gordon”. 
No Rio de Janeiro, para onde se mudou 
em 1937, habilitou-se como piloto de 
avião, realizando um sonho da infância. 
Tentou se alistar na 2a Guerra Mundial, 
mas foi impedido de voar por ser 
estrangeiro. Interessou-se então por 
meteorologia, tendo se tornado técnico 
e trabalhado para a aviação.
Iniciou-se em escultura nos anos 1940, 
com o escultor Bruno Giorgi, de quem 
frequentou o ateliê. Logo passou a 
conhecer o ambiente intelectual, 
artístico e boêmio do Rio, tendo 
convivido com nomes fundamentais 
na fixação da arte moderna no Brasil, 
como Emiliano Di Cavalcanti, Flávio de 
Carvalho, Iberê Camargo, José Pancetti, 
Marcelo Grassmann, Maria Leontina, 
Milton Dacosta e Oswaldo Goeldi.
Nesse início de carreira, destacou-se por 
receber diversos prêmios, como no 53° e 
54° Salão Nacional de Belas-Artes (1948 
e 1949), além do Io e 3o Salão Nacional 
de Arte Moderna (1952 e 1954).
Em 1954, já casado e com dois filhos,

Além de artista, destacou-se por sua 
atuação como liderança cultural e 
agente do sistema artístico. Foi um dos 
fundadores do Atelier Livre da Prefeitura 
de Porto Alegre (1961) e presidente da 
Associação Rio-Grandense de Artes 
Plásticas Francisco Lisboa (anos 1950 
e 70). E também um dos primeiros 
diretores do MARGS, de 1963 a 64, 
voltando ao cargo em 1967, quando 
acumulou a direção da Divisão de Artes 
do Departamento de Cultura do RS.
Em 1974, submetido a cirurgia cardíaca, 
foi recomendado a fazer repouso, o 
que o levou a se envolver com a cultura 
dos cactos, a ponto de se tornar um 
reconhecido estudioso e colecionador 
(é responsável pela identificação de 
pelo menos duas espécies).
Nos anos 1980, ministrou cursos no 
MARGS com um colega e amigo, o 
artista Vasco Prado.
Participou com grande presença da 
Ia Bienal do Mercosul, em 1997.
Nas celebrações de seus 70 e 80 anos 
(em 1989 e 1999), ganhou exposições 
individuais no MARGS.

mudou-se para o Rio Grande do Sul 
ao encontrar trabalho no jornal 
A Hora. Na imprensa de Porto Alegre, 
foi diagramador, caricaturista, chargista 
e ilustrador, passando ainda pelo 
jornal Folha da Tarde, no qual manteve 
atuação até os anos 1970.
Naturalizou-se brasileiro, oficializando 
Francisco em lugar de Franz. Por 
volta dos 40 anos, passou a lidar com 
as restrições da perda de audição, 
comunicando-se pelo restante da vida 
com a habilidade de quem lia lábios 
com desenvoltura.
Depois de um período dedicado ao 
desenho de imprensa e comercial, 
passou à gravura, ampliando sua 
atuação profissional, e logo constituindo 
uma importante obra em xilogravura 
(gravura com matriz em madeira).
Retomou a escultura nos anos 1960, 
quando ganhou projeção nacional com 
seus “Guerreiros” em bronze e depois 
em ferro e madeira, tendo a seguir 
participado de edições da Bienal de SP. 
Em 1960, foi premiado no Salão de Arte 
Cristã no MARGS e também realizou 
a primeira das diversas exposições 
individuais que apresentaria no museu 
ao longo da carreira.
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Aclamado como um dos mais consolidados referenciais da arte do 
Rio Grande do Sul, Francisco Stockinger (1919-2009) é também um 
dos mais importantes escultores do Brasil. Hábil desenhista e artesão, 
esculpiu em gesso, madeira, metal e pedra, trabalhando também com 
desenvoltura em gravura, desenho, ilustração, charge e caricatura.
Nos anos 1950, mudou-se do Rio de Janeiro para Porto Alegre, 
tornando-se uma personalidade fundamental do cenário cultural. 
Stockinger teve um importante papel como agente do sistema da arte, 
engajando-se em causas coletivas à frente de instituições culturais 
como o MARGS, o Atelier Livre e a Associação Chico Lisboa.
Ao lado de Iberê Camargo e Vasco Prado, formou o tripé de maior 
projeção da arte moderna gaúcha. Com séries escultóricas como os 
afamados “Guerreiros”, iniciada nos anos 1960, foi figura decisiva na 
fixação de valores modernos no Rio Grande do Sul, consolidando uma 
vertente de matriz expressionista. Também estabeleceu um fecundo 
diálogo entre a tradição da arte ocidental e os temas regionais, 
emprestando à sua obra um sentido coletivo e universal.
Com esta exposição que celebra o centenário de nascimento de 
Stockinger, o MARGS afirma o compromisso com a nossa história 
artística, para que a relevância de um grande artista seja recolocada e 
não se apague da memória coletiva. Ao apresentar a quase totalidade 
das obras do artista pertencentes ao acervo do MARGS, onde está bem 
representado, esta exposição ainda reúne um significativo número de 
peças de acervos públicos e coleções particulares. Resulta disso um 
conjunto altamente expressivo e representativo da produção do artista.
Stockinger obteve consagração ainda em vida, como atesta a extensa 
fortuna crítica, teórica e histórica encontrada nos inúmeros textos, 
catálogos, livros e exposições a ele dedicados. Reconhecendo se tratar 
de um artista já legitimado e amplamente abordado, esta exposição se 
assume mais panorâmica do que retrospectiva, tendo sido organizada 
segundo estratégias que procuram oferecer compreensão e legibilidade 
frente a uma produção tão extensa quanto diversa em suas etapas. 
Reforçam a opção por esse viés os diversos textos de mediação 
apresentados no espaço expositivo, com os quais se procura situar 
e contextualizar a obra e a trajetória do artista.
Ao assinalar e afirmar a importância de Stockinger, o esforço é tomar 
o seu centenário de nascimento, e os 10 anos de sua despedida, 
como um momento oportuno para se difundir o seu legado. O intento 
é proporcionar um reencontro com uma produção tão conhecida 
e aclamada, e sobretudo oferecer uma experiência intensa e 
enriquecedora a um público mais amplo e não totalmente familiarizado 
com a importância de sua obra e vida, notadamente as novas gerações.

A ESTIRPE DOS GUERREIROS }
Personagens rijos, forjados a metal, madeira 
e fogo, os “Guerreiros” são esculturas nada 
serenas. Ao contrário, impressionam pela 
força expressiva de sua contundência 
afirmativa e mesmo agressiva.
No começo dos anos 1960, depois de um 
período dedicado às artes gráficas, Stockinger 
retomou a escultura. Começou a fundir em 
bronze em casa e, nesse processo experimental, 
desenvolveu formas que o levariam a elaborar a 
estirpe em torno da figura mítica do guerreiro.
A seguir, passou a trabalhar os “Guerreiros” 
com troncos de árvore e peças metálicas 
soldadas, desenvolvendo um inventivo processo 
construtivo, que configura a sua mais notável 
contribuição para o campo da escultura. 
Responsável pelo reconhecimento nacional 
do artista, a estirpe dos “Guerreiros” 
participou ainda da consolidação de um 
novo campo escultórico no RS. Tais figuras 
logo foram vistas como expressão do lado 
agressivo e heroico do gaúcho e exaltação 
da resistência às opressões e à ditadura 
militar. Ao mesmo tempo, a linhagem dos 
“Guerreiros”, a que se somam figuras 
como profetas, sentinelas, touros, 
cavalos e personagens femininas, 
conferiu a Stockinger uma assinatura 
única, sendo também a mais extensa 
vertente de sua produção.

ARTE IMPRESSA
Stockinger trabalhou na imprensa 
nos anos 1950 com diagramação, 
ilustração, caricatura e charge. Atuou 
primeiramente na imprensa do Rio de 
Janeiro e, a partir de 1954, em Porto 
Alegre, no jornal A Hora, cuja oferta de 
emprego motivou sua transferência com 
a família para o Rio Grande do Sul. 
Stockinger passaria depois pela Folha 
da Tarde, mantendo-se com presença 
constante na imprensa gaúcha até o 
começo dos anos 1970.

Francisco Dalcol
Diretor-curador do MARGS 

Doutor em Teoria, Crítica e História da Arte



DRAMA SOCIAL E EXISTENCIAL
Ainda no final da década de 1950, Stockinger passou a praticar gravura. 
Assim como no trabalho na imprensa, também procurava um modo de 
manter a si e a família.
Dessa experiência, ficou notabilizado por uma importante produção 
em xilo (gravura impressa a partir de 

matriz de madeira), manifestando 
Mk já aí forte pendor tanto à 

consciência social como às 
vertentes expressionistas.

Contudo, a produção em 
gravura de Stockinger não se 

V valeu das intensidades da expressão 
W para uma dramatização documental 
f da vida. Por outra via, abordou o 

drama social coletivo pela chave 
do conflito existencial, a partir 
de personagens excluídos e 
marginalizados da sociedade, 
tanto urbana como rural, a exemplo 
de pobres, boêmios, prostitutas 
e abigeatários.

HUMANISTA E UNIVERSAL
Ao longo da extensa carreira, 
desenvolvida entre os anos 1940 
e 2000, a produção de Stockinger 
sempre apontou para o lastro da 
tradição artística ocidental.
Mais precisamente, para a 
revalorização da escultura 
primitiva sugerida por grandes 
mestres europeus, filtrada por 
um viés humanista e por uma 
figuração livre. Entre essas 
referências figuram como 
incontornáveis escultores a 
exemplo de Alberto Giacometti, 
Aristide Maillol, Auguste Rodin, 
Constantin Brancusi, Henry Moore, 
Jean Arp e Marino Marini.

Se pouco a pouco foi se 
afirmando com maior interesse 
uma opção pelo grotesco 
na produção escultórica de 
Stockinger, também pode-se 
perceber uma forte tendência 
a procedimentos diversos e 
inventivos envolvendo acúmulos 
de massa e figuras cada vez mais 
longilíneas, a exemplo das suas 
“Magrinhas” e outras personagens, 
sobretudo as femininas.
Ao se valer a seu modo desse 
aspecto primitivo, arcaico e 
ancestral, Stockinger alcançou 
uma obra que significa por sua 
dimensão humanista e universal.
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REPOUSO E ABSTRAÇÃO
Sobre a produção escultórica em pedra, Stockinger costumava dizer 
que se tratava do “descanso do guerreiro”. De fato, são esculturas 
serenas e silenciosas, que enfatizam o apelo à contemplação. 
Convidam ao deleite da beleza lírica e poética, mobilizando uma 
sensibilidade própria à forma e à matéria, e também ao que pode 
haver de prazer e sensual no resgate desses sentidos.
Esculpindo em pedra, Stockinger não mais acrescenta nem molda, 
apenas subtrai o excesso. Há volume e cor, mas também ausência.
A narrativa e o comentário da realidade social dão lugar à opção 
pelo silêncio, da arte como objeto em si.
Se em metal Stockinger carregou sua escultura de certa gestualidade 
expressionista, na pedra foi mais leve e depurado, ao combinar 
formas esféricas lisas com superfícies rugosas, áreas cheias com 
vazias, estabelecendo um jogo entre luz e sombra, peso e rigidez. 
Aqui, o artista deixou-se guiar pela operação de reconhecer na 
forma bruta da matéria a sua vocação, encontrando assim a via de 
uma abstração informal, ainda que não totalmente isenta ao tema, 
uma vez que ao menos 
três são recorrentes: os 
lunares, as colunas e os 
drapeados. E entre os 
materiais privilegiados, 
figura o mármore, com 
sua presença ancestral 
na história da arte.

DENÚNCIA DA MISÉRIA
Nos anos 1990, Stockinger recobrou as cargas 
de um comentário social mais explícito em sua 
produção. Sensibilizado pelas notícias da fome 
e miséria que teimavam a chegar do nordeste 
brasileiro, concebeu as figuras dos “Gabirus”, 
os seus seres nanicos, expressivos do 
drama humano que persiste a recair 
sobre as populações menos favorecidas.
Como modo de denúncia, Stockinger procurava 
intencionalmente chocar com suas impactantes 
peças fundidas em bronze, que também já 
apontavam, uma vez mais, para a aproximação 
com algo do grotesco presente em sua produção. 
Com os “Gabirus”, Stockinger novamente tomava 
parte nos fatos da realidade social, participando 
dos problemas que acometem o homem em sentido 
universal, como se a escultura se colocasse a ele 
como um modo de ver e refletir sobre o mundo.
Na carreira do artista, a série dos “Gabirus” marcaria 
com peso sua presença na 1â Bienal do Mercosul, em 
1997, integrando a “Vertente política” desta edição.
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O Ministério da Cidadania, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
a Secretaria de Estado da Cultura do RS e o MARGS apresentam

STOCKINGER100 ANOS
CURADOR

Francisco Dalcol
CURA DOR A-ASSISTENTE

Fernanda Medeiros

• *

O MARGS e a AAMARGS agradecem a todas as instituições e 
colecionadores que participam desta exposição emprestando 
obras, assim como a todos que de diferentes formas colaboraram 
e somaram esforços para a realização desta homenagem a 
Stockinger. É graças a esses apoios e parcerias que este projeto 
com realização própria do museu se torna possível.

VISITAÇÃO
Até
24.11.2019

ABERTURA
07.08.2019 

18h às 21 h
MARGS - PINACOTECAS

Museu de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS
Praça da Alfândega, s/n9 - Centro Histórico - Porto Alegre, RS - Brasil 
Terça a domingo, lOh às 19h. Entrada gratuita

ASSOCIE-SE
Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Site: www.margs.rs.gov.br/aamargs
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