


.

Ao apresentar a mostra de escultura de Francisco 
Stockinger, antecipando a comemoração dos seus 20 anos 
de atividade artística, que se completam em setembro dêste 
ano, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, pretende iniciar 
um trabalho de valorização do que de mais expressivo há na 
arte do sul do país, ao mesmo tempo que continua preocu
pado em promover o maior e melhor intercâmbio possível 
com os outros estados. Visando resultados positivos neste 
terreno, evitando tôda parcialidade artística, valorizando to
das as tendências atuantes em nosso meio, êste órgão da 
Divisão de Cultura se prepara para promover, em abril uma 
mostra coletiva dos nossos artistas, que depois de selecio
nada pelo Professor Walter Zanini, Diretor do Museu de Ar
te Contemporânea da Universidade de São Paulo, será leva
da, em agosto, ao Museu bandeirante. È bem possível que 
esta mostra percorra ainda outras capitais brasileiras.

No que respeita à arte do nosso passado, realizar-se-á, 
em data ainda não prevista, uma exposição com grandes 
painéis fotográficos de Léo Guerreiro das esculturas de São 
Miguel das Missões. Também uma «Retrospectiva da Gra
vura no Rio Grande do Sul: de Weingartner aos nossos Dias» 
está sendo planejada, objetivando reunir o labor dos grava
dores gaúchos, numa tomada de consciência de quanto já se 
fêz neste importante setor artístico, entre nós, neste século. 
Além disso, outras exposições individuais de artistas nossos 
estão projetadas, como é o caso de Suely Anna Kelling e 
de Regina Silveira, já definitivamente acertadas.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul espera poder 
realizar ainda outros esforços durante êste ano, como por 
exemplo o 1" Salão Farroupilha de Artes Plásticas, criado 
recentemente por lei aprovada pela Assembléia Legislativa 
com o que deseja expressar a sua confiança e o seu estí
mulo aos que se dedicam ao trabalho artístico neste Estado.

CARLOS SCARINCI 
Diretor do MARGS
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CRISBAL — 1965
FERRO SÔBRE MADEIRA — 127 ems



Sendo eu que me recrio, agônico, pedaço a pedaço, louco de es
forço, indago pressuroso à ventania no contato frio do meu escudo se 
dessa estrutura se projeta uma semente no ventre do Universo...

Então a súbita revelação: tudo é outrora, o sonhado, e sonâmbulo 
mergulho em águas provindouras.

O carrilhão da Infância anuncia o Guerreiro-Pródigo.
Eu recém-nascido, quero regressar aos antigos aquedutos, e que 

o meu segrêdo seja o amanhecer das guerras eternizando a Vida que pal
pita tão cheia de olhos e rodas fantásticas, antes que a noite desça in
finita sobre mim.

Sou Ulisses forrado de cicatrizes sugando futuros pressentidos e 
conjuras sufocando o grito. Colho os corações abandonados nas estradas 
e me revisto das pedras arrancadas aos escombros do mundo.

Com olhos desnudos ouso espaços inacessíveis, indício que sou o 
rumo de mundos confundidos.

Chagado e escarificado no debatimento das tormentas, açoitado pe
lo inexistente, gemente criatura no seio das contradições, surpreendo-me 
aos gritos no inferno povoado das ruas: — A Vida é uma sinceridade. O 
homem é um animal fantástico, etc.

No meio do caminho o Drástico intercepta toda energia ilusória: 
o amor começa a ver, o destino a ouvir, o tempo despede o carrasco.

Exorcizo espectros.
Preciso sempre persistir — reamanhecida louvação — no fogo que 

forja o amor mineral, o amor animal, o amor vegetal.
Abandonado, debruço-me longos séculos obscurecendo a paisagem, 

encantamento de cadáver de ferro lunar se decompondo em signos men
sageiros.

A FALA DO GUERREIRO

PARA FRANCISCO STOCKINGER

<
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i Um bater de bronzes da terra ao infinito, e toda a paisagem de olhos 
pousados na eternidade viva da criação — acaso foram criados por brin
cadeira?

Mas que sopro existe em mim, como vento despenhando grávidos 
frutos das antigas árvores?

Quem despiu as colinas,
Fossilizou as aranhas,
Abandonou as amadas,
Como plantas sensitivas de flores cerradas?
Difícil reinventar coisas antigas: olhos de riacho de águas de mel; 

passos desnudos de guerreiros marchando enquanto vindo, do fundo da 
infância, com suas alimárias noturnas.

Forjas ardendo, e essas mãos de Hefesto desvendando em urros, fer
ros e tumultos o segrêdo de bocas espreitando outros sangues, outras so- 
lidões: tempo e carvão queimando para nos conhecer.

Agarro pelas crinas o aturdimento a rondar estranhos achados, o 
abismo vagando em brisas entre o mundo guerreiro e a indigente realidade.

Planto a guerra que move o mundo, que muda o homem.
Incendeio o canto, o pão da terra, todo o pranto. . .
Ressurreição, depois do longo caminho das trevas.
Converto em santo clarão e dura guerra tudo o que toco — bronze 

que lava a alma e expulsa a Morte na dissenção do Ser, sangue que fer
ve e fala o compromisso do mundo em meio a tanta voz mal-afogada.

Sou a morada ungida pela espada das transformações, porque em 
mim fecunda toda a seiva do mundo — que eu falo com a voz de todos 
e todos .falam, por mim, escudo da mesma forja, espinho da mesma rosa.

Danças e andanças.
O vento fecunda bocas ovaladas de espanto.
Mundo a vislumbrar, vejo-me olhado. Forma ardilosa de predes

tinação à revolta.
Em relampejos de dor, sei que nada existe além ou em torno à 

Obra, e apavorado consinto-me e semeio a solidão brotando eterna como 
um mêdo grande e atormentado.



Eis-me aqui novamente renascendo ao rumor dos deuses inventados:
Bronzeo homem de garras aduncas a criar um destino bêbado de 

sonhos, a encher o coração de pandemônios doidos.
Ruídos, balbucios, pressentimentos, como sinfonia de receios, aguar

dam o primeiro estremecimento da madrugada — o gesto que descortina 
a Vida, a revelação da natureza, o caminho para o reino brumoso do Destino.

Assumo o mistério.
Sou a consciência do primeiro desabrochar das plantas.
Eis o nascimento do mundo emergindo florestas viscosas e ventres 

sombrios: o povo em cena, pai-pedro, a roda da vida alentando cora
ções famintos, meu túmulo de pedra me contemplando branco de orvalho.

Já posso ter na alma um presságio de Ferrabrás, e em meus re
mendos de ferro o amplexo de envolver os fantasmas que me assombram.

"COISA TERRÍVEL É UM HOMEM LOUCO DE RESSURREIÇÕES".

APRESENTAÇÃO

Notava Werner Hofmann ao estudar a escultura de nosso tempo
que os que se agarram à expressão dos "ideais sublimes' a transpor pa
ra a pedra ou para o bronze têm de se refugiar no "destêrro grego

referia que tal possibilidade de retardar a evolução das formas, pa-
encontrar

, mas,
nao
ra uma escultura atual, poderia mesmo no "destêrro grego" 
elementos de sugestibilidade bastante ao esfôrço da escultura de hoje. 
Queremos nos referir ao segrêdo perdido do período arcáico, que

apogêo do micênico, o "estágio de transição" de que nos fala
se se

guiu ao
Arnold Von Salis, de tão pobres insinuações. Mas mesmo assim é nêle

Paulo Roberto do Carmo que florescem essas "metamorfoses das plantas, que pouco a pouco, mas
desenvolvendo até produzirem formações cadaincessantemente, se vao

mais completas", e assim o arcáico não pode ser considerado umavez
decadência após o micênico, embora receba a transfusão das informa- 

orientais mais distantes, e egípcias, mais próximas.çoes

Hofmann fêz seu estudo da escultura como seqüência do da pin- 
é um modo menos morfológico de considerar a eclosão dastura, o que

obras de arte, do que encontramos em Henri van Lier, quando põe ex
pressamente a correlação da estatuária no plano da arquitetura. Inequi- 

das artes constitui-se sempre escultura quando come-

V
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ordenar seu primeiro refinamento: o degráu é uma escultura, a sim-ça a
bologia da pirâmide fica a meio caminho entre a arquitetura e a escul
tura, e até agora certa arquitetura menos funcional, como acontece 
Brasília, dá predomínio ao plástico-escultural.

em

Seria melhor seguir porém um critério mais independente para a
em interrelações, poisarquitetura, a pintura e a escultura do que pensar 

estamos sempre diante de artistas que dos seus programas, de sua con-



cepção, de sua imaginária, arrancam dados para os materiais — e num 
caso como o de Jacob Epstein temos, ao mesmo tempo, um artista da sim
plificação expressionista, quanto um criador de soluções de pormenor bar- 
roco-expressionista; liga-se tanto ao cubismo quanto ao expressionismo. 
Não é o caso da lealdade mais dinâmica pela recorrência à força dos rit
mos, que encontramos em Barlach, e sempre expressionista na simplicidade 
das linhas, formando a flama de seus conjuntos, grandiosos mas menos 
monumentais do que no autor de "Let there be sculpture'', pelo menos na 
direta comparação intervalada apenas por semanas, nos últimos meses 
de 1961, quando vimos a exposição de Barlach em Colônia e a de Epstein 
em Londres, na Tate Gallery. A escultura dos dois mestres, um recém- 
desaparecido, outro, Barlach, morto em 1938, poderia sem dúvida ser pos
ta em confronto — o desempate caberia ao inglês Chadwick, o homem da 
vida vigilante.

E para falar do caso de Francisco Stockinger, como uma das gra
ves expressões do "estágio de transição" em que vivemos, como Chad- 
wick, bem para cá dos abstracionismos, Hofmann poderia também ter ra
zão, pois raramente um escultor esteve tão próximo de um pintor quanto 
o nosso artista do sul, se dispuzéssemos de um elenco suficiente das obras 
de Graham Sutherland, para estabelecer certos confrontos. Mas, Stockin
ger se restringe bem mais. Suas formas palpitam na contemplação que 
reclamam, pois não são monumentais senão apenas simples esculturas, 
encaminhando soluções para a problemática dessa difícil arte em nosso 
tempo, e assim nela, pela primeira vez, talvez, encontraremos a marca 
direta do tecido na carne do bronze, da renda mesma, num aproveita
mento parecido ao da polimatérica de Prampolini, quando "antes" do da- 
daismo fazia figurar retalhos de pano, de bordados, de telas, sôbre as 
suas pinturas, exorbitando a colagem dos papéis pintados, que começara 
nos quadros de Braque.

E queria Ruskin que a arte da escultura não se puzesse em evi
dência pelos pormenores, e começamos logo pelo pormenor. Escapava 
ao crítico a prioridade dada à vista, como agora ocorre na descida aos 
planos invisíveis das coisas, o que em Goethe, presciência do expressio
nismo, já se indicara, quando êle dizia que se precisava revelar o invisí

vel, e Cézanne procurava, no seu modêlo da montanha de Saint-Victoire, 
perquirir o mineral dessa topografia para poder melhor pintar. . . 
cultura, então, a fremência da matéria é o primeiro contacto com a 
gem, e Stockinger em sua formulação de alquimista, de demiurgo, conce
be a figura e todo o seu revestimento numa adequação que o fogo vai, 
obedientemente, repetir — nada fica ao acaso, senão que, quando, ao
final, o gesto se ultima, é na limagem de um excesso que se opera a de
finição corretiva.

Hoje, então, a morte de Giacometti nos coloca diante de um escul
tor que é vizinho também de Stockinger, ambos vizinhos de Germaine 
Richier. . . E aquela espécie de vibração da superfície de todas 
culturas de Stockinger, êsse revestimento, se acha numa só crispação das 
esquálidas silhuetas de Giacometti. A ‘ regularidade, neste, obedece ao 
sentido despojado de sua simbologia do filiforme, enquanto a fixação nas 
esculturas de Stockinger de elementos “adequados" não possui regulari
dade pois não haveria adequação, e sendo adequado não poderia, êsse
modo de fazer, ganhar a gratuidade expressionista de Richier.

Em es-
íma-

as es-

Verificamos, então, que a propósito de Stockinger estamos traba
lhando com um método comparativo-indireto, que não se faria eficiente 
se não tivéssemos em mente abandoná-lo, depois de tantas referências, 
para chegar ao nosso escultor em sua singular conceptiva e execução, 

largo destas considerações mais de uma vez incidimos.em que ao

Francisco Stockinger pertence a uma geração que veiu depois de 
toda a dinâmica dos futuristas, quando Richier já aproveitara a deforma-.

esquálida de Lehmbruck, emprestando-lhe essa fatuidade de asperi-çao
dão, de farpas esmagadas a acompanharem os ritmos do corpo — há no 

exercício da escultura de Modigliani, de permeio, um acento pareci-raro
do; o pintor, admirável de sensualidade nos seus ritmos adelgaçados pa
ra o longilíneo, no tratamento com a pedra, de uma testemunha que o 
viu trabalhando na Cité Falguière, era com o cinzel direto no talhe que 
buscava a antiga serenidade. Só a esqualidez é sua.



gem entrevista nas esculturas de Stockinger essa imagem inúmeras vêzes 
obedeceu à asa em vôo sobre o fôgo, mais duma vez se tornou imagem 
imaginante que é uma fonte aberta na linha, na forma, na fremente epi- 
derme, e então contemplativamente tereis ali o instante de plenitude da 
obra de arte.

Stockinger, artesão do fogo, dispondo-se a travar a batalha deci
siva e cotidiana com o elemento que, sendo como recorda Valéry, o maior 
inimigo é-lhe também "agente essencial", encontrou numa inventiva feliz 
meios de se fazer respeitar em sua invocação ao fogo. Sei e vi várias 
das tentativas de Stockinger na pedra que êle mesmo buscou no chão de 
sua área, mas em nenhuma sua grandeza se acha tão bem quanto nesse 
embate em que suscita o fôgo como ajudante. E não me furto às palavras 
do mestre francês, essa precisão de Valéry, em qualificar a dignidade das 
artes do fogo: ". . .Mas tôda a vigilância do nobre artesão do fogo, tudo 
o que sua experiência, sua ciência do calor, dos estados críticos, das tem
peraturas de fusão e de reação lhe fazem prever, deixam imensa a nobre 
incerteza. Os dados não abolem nunca o Acaso. Sua grande arte per
manece dominada, e como santificada, pelo risco".

* Longinquamente, uma reverberação nictzscheana põe a sua aura 
sobre a temática — a mulher é a mãe, o homem o guerreiro. E a linha 
vertical na quase totalidade dos casos, quando não há uma tensão de ges
to ou de luta, é a que informa êsses corpos ocupando o espaço, ali onde 
nada havia, onde o demiurgo implanta o acidente, faz a irrupção do guer
reiro ou de sua companheira, "o brinquedo mais perigoso" (Nietzsche), 
e com êsses figurantes da tragédia forma estas fontes a serem jamais in
terrompidas. . . Na plenitude dêsses instantes então encontraremos não 
apenas indicações silenciosas, mas algumas que bem clamam no seu si
lêncio, quando rompem as correntes e nos falam da liberdade. Pois tôda 
a conceptiva de arte que leve por diante a fé na possibilidade criativa do 
homem é sempre boa condutora da liberdade; para ela não há o intan
gível. E quando Stockinger, através de seus bronzes e de suas correntes 
quebradas nos fala da liberdade, êle não está deitando manifestos sec
tários nem pensando em formas sociais ou políticas que marquem uma ho
ra do quadrante. Aqui, ajuntava Romain Rolland a sua definição de arte: 
"Tôda arte verdadeira, tôda grande arte é revolucionária: porque ela é 
a pioneira que conduz consigo o fôgo incorruptível, o olhar livre, na flo
resta das mentiras, nas trevas da natureza e do espírito". Deve-se ao ar
tista conceder todo o quadrante. . . Êle está no tempo, governa-o e go
verna-se à sua necessidade de fazer-se uma imagem presente-futuro aos 
contemporâneos.

* ■

s

Há vários modos de chegar à obra de arte — instante de plenitude 
— mas aquele referido na última palavra da citação de Valéry, o risco, 
transporta-nos a uma porta, um pórtico, o portal da aventura, que tem ca
minhos sem parada e induz a tôdas as audácias da imaginação, onde, 
como no verso célebre de Apollinaire "o mistério em flor se oferece àquele 
que o quiser colher". Nesses "extranhos domínios" é que Stockinger sur
preende, no achado feliz ou no acaso atroz, estas formas de sua temática 
reconhecível em exemplos que hoje incluem a sua marca aventureira, 
indiferente aos padrões que o antecederam, mais disposta a estabelecer-se 
num repertório confirmado em tôdas as suas faces, do que numa simples 
incursão no tempo, em experimentações, em propositadas configurações, 
que levam a displicência do efêmero. Não querem porém bafejar-se de 
eternidade; terão a duração que tiverem pois que esta escultura, como o 
dissera Valéry na sua previsão e verificação, não quer e não pretende a 
abolição do Acaso.

De tal maneira, estas esculturas de Stockinger nos impõem o seu 
mundo de formas criadas livremente com a ajuda do fôgo, pois êle se fêz 
um artesão do fôgo, e o metal se funde para que um bordado permaneça 
na superfície de uma carnação, gravado; o metal se funde para que o 
prazer do movimento quebre as correntes; funde-se o metal para que as

O artesão do fogo, que há em Stockinger, maneja certamente a 
sua soma de probabilidades, dispõe-se a perder tudo se seu ajudante, o 
fôgo, não o acompanhar na transfiguração precedida. Mas pode e sem
pre leva consigo esta hipótese de conseguir tôda a fulguração da ima-



formas fiquem aquilo que na imaginária do artista era apenas um degrau 
de sonho.

Tal maestria dominadora de elementos, da lava fervente à solidifi
cação fria da forma, fêz de Francisco Stockinger o escultor que devemos 
admirar em suas mil maneiras de expressão. Um expressionista, um fi
gurativo — nêle perduraram as invariantes das artes plásticas e visuais 
de nosso tempo. Como expressionista e como figurativo não recua, não 
procura fuga. Enfrenta o problema, resolve-o. Confesso que estas consi
derações retiraram sua autoridade não da atenção e do amor com que 
acompanho essa escultura, senão delas mesmas, de sua projeção no es
paço, de sua fôrça lúcida e feliz. Procurei apenas dar aqui a transcrição 
das reverberações.

:
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Geraldo Ferraz
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BRANCA — 1953
GESSO PATINADO



títulos das obras

METAL E MADEIRABRONZE

1 — Herói 15 — Homenagem à África

16 — Liberdade

17 — Arqueiro

18 — Rei

2 — Retrato
3 — Banhista
4 — Rendeira
5 — Lrinceza

19 — Primavera6 — Debutante
7 — Caminhando 20 Casal «20»

21 — Crisbal8 — Lanceiro
22 — Amazona9 — Euforia

10 — Missioneiro 23 — Homenagem a Bruno 
Giorgi11 — Mulher

24 — Zumbi12 — Homem
13 — Repouso
14 — Figurinha

V

25 — Penélope

26 — Líder
*

LANCEIRO — 1965
BRONZEHOKOS1IIMA — 1960

BRONZE 37 cm45 cm



DADOS BIOGRÁFICOS meiro prêrrio no Salão de Ar
te Cristã, organizado pelo 
Museu de Arte do RGS.

1961 — Expôs junto com Marcelo
Grassmann na Galeria São 
Luiz de São Paulo. Recebeu 
o primeiro prêmio de escul
tura no Salão de Belo Hori
zonte. Participou da VI Bie
nal de São Paulo.

1962 — Expôs individualmente na
Galeria São Luiz de São Pau
lo e junto com Marcelo Grass
mann na Petite Galerie do 
Rio ae laneiro. Recebeu o 
primeiro prêmio no Salão do 
Rio Grande do Sul. Selecio
nado para participar da Bie
nal de Carrara.

1963 — Recebeu pequena medalha
de ouro no Salão Paulista de 
Arte Moderna. Primeiro prê
mio © medalha de ouro no 
Salão Paranaense. Participou 
da VII Bienal de São Paulo.

1964 — Expõe em Porto Alegre sob
patrocínio do Instituto Cultu
ral Brasileiro-Alemão. Expõe 
na Galeria de Arte São Luiz 
de São Paulô.

1965 — Integra, côm 3 esculturas, a
exposição de arie brasileira, 
que participa do "Salão Com
paração" esta exposição é le
vada posteriormente a Lisboa 
e Praga.
Participa, com 5 obras, da 
VIII Bienal de São Paulo. 
Expõe na Galeria Lakar de 
Porto Alegre.

Brasileiro naturalizado, nasceu na 
Áustria em 1919; veio para o Brasil 
com menos de 3 anos de idade. En
tre 1947 e 1950, estudou escultura 
com Bruno Giorgi no Rio de Janeiro. 
Em 1954 mudou-se para Porto Alegre.
1948 — Participou pela primeira vez

do Salão Nacional de Bolas 
Artes, Divisão Moderna, rece
bendo medalha de bronze.

1949 — Recebeu medalha de prata
no Salão Nacional de Belas 
Artes.

1951 — Recebeu diploma de Alto Mé
rito, no Salão Câmara Muni
cipal do Distrito Federal.

1952 —- Nomeado membro de júri do
Primeiro Salão Nacional de 
Arte Moderna.

1954 — Recebeu medalha de ouro no 
Salão Câmara Municipal do 
Distrito Federal.

1957 — Primeiro prêmio em escultu
ra e primeiro prêmio em gra
vura no Salão Câmara Mu
nicipal de Porto Alegre.

1959 — Expôs individualmente xilo
gravuras na Bibliotçça Muni
cipal de Salvador, Bahia.

1960 — Expôs individualmente no Mu
seu de Arte do Rio Grande 
do Sui, Recebeu o primeiro 
prêmio de escultura no Pri
meiro Festival de Artes Plás
ticas, organizado pela Divisão 
de Cultura. Recebeu o pri-



OPINIÕES DA CRÍTICA

"Trata-se de um escultor de grande possibilidades, numa terra e 
num momento caracterizados pela ausência de bons escultores. Prestem 
atenção em Stockinger, porque, ou muito nos enganamos ou deste artista 
(em vertiginosa ascenção) ainda se falará muito.

José Roberto Teixeira Leite 
"Tribuna da Imprensa" 21-11-1962

"...entrega-se à ela (escultura) com tal paixão e violência que a 
transforma em linguagem das mais expressivas."

Augusto Rodrigues
"Última Hora" Rio, 30 de agosto de 1961

"... e finalmente, há Francisco Stockinger, o mais "souple" o mais 
criador dos espíritos apresentados nesta exposição (Exposição de Arte Bra
sileira promovida pelo Itamarati). Para lá de seu simbolismo ("Liberda
de" grito do homem que vence a sua crise de pensamento, "Guerreiro" 
e "Alvorada", em que tôdas as formas e emoções parecem germinar num 
corpo de mulher) há que distinguir neste escultor a originalidade e o triun
fo de uma idéia fundada na mais pura escola italiana.

M. A.

“Diário de Notícias", Lisboa 1-6-1965
HOMENAGEM Ã BRUNO GIORGI

FERRO SÔBRE MADEIRA E PLÁSTICO 
— 13S cms —



"...Chegou aqui como artista laureado em salões oficiais. Já tinha 

o nome feito, como popularmente se diz. Sua escultura era diferente, mui

to diferente daquela que hoje esculpe. Tivera um mestre, Bruno Giorgi, que 

eu considero o maior escultor do Brasil. A escola de Stockinger estava cer

ta e suas obras, belas esculturas por certo, primavam pela técnica, de

senho e conteúdo. Luta em Pôrto Alegre para realizar algo de novo que 

nada se pareça ao passado. Consegue ser primoroso gravurista, pondo a 

escultura de lado simplesmente porque não tinha dinheiro. Como verdadei
ro artezão, aprende a fundir em bronze, ele mesmo, as esculturas que mo

dela. Passado tempo, Stockinger fica pôrto-alegrense, e a luta pela exis

tência faz dêle um guerreiro.

presente e do futuro. Na encruzilhada radical em que se encontra a hu

manidade de hoje perdem sua distinção as épocas, pois a presença da des

truição total, da guerra de todos contra todos, rompe o tempo cronológico 

na sua artificialidade para dar lugar a um terrificante tempo humano que - 
a civilização da técnica tanto se esforçou por ocultar. Voltamos a ser ho
mens de uma idade do metal, com músculos e nervos tensionados, vestidos 

apenas com os fragmentos de tecidos lacerados, que testemunham em nós 
o passado de todas as gerações.

Na carne metálica das figuras de Stockinger encontramos todas estas 

sábias indicações. As texturas elaboradas ao fogo e ao ácido na dura epi- 

derme brônzea corresponde à natureza do metal, que as ostenta como con

decorações à sua resistência à violência temporal dos elementos.

Não há nada aí de decorativo. Tudo funciona coordenado pela idéia 

plástica da grandeza vertical das massas, que impõem uma presença hu

mana magestosa. Os volumes imensos, monumentais, erguem-se severos 
apesar da escarificação dolorosa, aceitando o tempo verdadeiro, o tempo 

da luta, o tempo da guerra pela sobrevivência, pela dignidade de ser ho
mem.

. . . seu talento criador sintetiza o expressionismo da forma mais sim

ples, portanto, a mais difícil. Inventa os guerreiros com suas inquietações 

plasmadas nas figuras de mulher que êle reclina. É uma espécie de auto- 

retrato, onde o guerreiro nada tem do herói das guerras fratricidas, e tudo 

da luta pela existência, pacificamente encerrados como estão em roupagens 

que parecem sacos, simples de forma e ricas de conteúdo onde o grito exi

ge um lugar ao sol..."
Carlos Scarinci

“Correio do Povo" (maio 1964)Professor Fernando Corona 
“Correio do Povo" maio de 1964

"O setor da escultura brasileira modificou-se nos últimos tempos 
com a atuação de Francisco Stockinger. Ao invés de permanecer naquela 
tendência retórica ou simbolista que predominava antes das bienais, êle 
se familiarizou com tôdas as possibilidades artesanais e estéticas para en
tão impor a sua maneira pessoal. Primeiro, quer na Galeria das Folhas, 
quer na Galeria S. Luís e na Bienal, apresentou experiências maciças

"A escultura de Francisco Stockinger mergulha pois suas raízes num
devolver uma imagem perene dopassado originante da Cultura, para nos 

homem ocidental. Sua modernidade está desde logo garantida porque é

a partir desta tragédia absoluta que podemos compreender o sentido do no



teor expressionista da Germaine Richier: pequenas estátuas antropomór- 
ficas nascidas de labaredas e ácidos, com efígies e atitudes de duendes.

Já agora porém, no fundo dum quintal que tem muito de oficina 
com foles e bigornas, Stockinger trabalha em ferros, madeiras e bronzes, 
buscando uma formulação mais característica. Resultam peças maiores, 
longilíneas, oblongas, com hieráticas configurações humanas de guerrei- 

bárbaros promanando do reino vegetal e mineral. Valoriza-lhes as su
perfícies com aplicação de textura e fragmentos de máquina. Não se tra
ta contudo, de uma população restrita de robôs em congresso de "pop art"; 
o efeito é duma torêutica vanguardista, criada por um escultor que, ciente 
de todas as técnicas, está habilitado a atingir o auge de sua vocação- 
mensagem mediante técnica pessoal de excelente desenvolvimento."

FRANCISCO STOCKINGER possue obras nos seguintes museus:

Museu Nacional de Belas Artes, Museu de Arte Contemporânea da Uni

versidade de São Paulo, Museu de Arte Moderna do Paraná, Museu de 
Arte de Belo Horizonte e Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

ros

Relação de alguns colecionadores particulares:

José Geraldo Vieira 
"Folha de São Paulo" 1965 S. R. S. Hafers, de Nova York, Oscar Carlos Pécora, de Buenos Aires, 

Ernesto Wolf, M. Nemiroski, Severo Gomes e Bernardo Golfarb, de São 

Paulo. Jorge Lagarrigue Montt, Renato Brogiolo, Fábio Ribeiro de Oliveira 

e Fred B. Sill, do Rio de Janeiro, Ruben Knijnik, A. C. Benincá, Gen. Amaro 
da Silveira, Patrick Hwa e Lauro Sturm, de Pôrto Alegre.
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