Stockinger: mestre também
nas artes gráficas1
José Francisco Alves
OmaisimportanteescultordahistóriadoRioGrandedoSuléoaustríaconaturalizado
brasileiro,FranciscoAlexandreStockinger(Traun,Áustria,1919).Onosso“Xico”,érelevante
relembrar,tambémsetratadeumdosprincipaisartistasnacionaisdopós-guerra.Oquepoucos
sabem,égraçasasuaorigemcomodiagramadorechargistaqueelefezocaminhoinversode
sua geração: emigrou do Rio de Janeiro para Porto Alegre, em 1954.
Àépoca,XicotrabalhavanacapitalfederalcomochargistaepaginadornojornalÚltima
Hora,2depropriedadedeSamuelWainer.Nessevespertino,haviaumgaúchoquefaziaestágio,
VitórioGheno,queestavaadquirindoexperiênciaparaumnovojornalemPortoAlegre.Numdos
encontrosentreambos,XicobrincoucomGheno:“Mearranjaumempregoqueeuvoulápara
oSul”.Porincrívelquepareça,opedidofoilevadoàsério;empoucotempo,Stockingerrecebeu
umtelegramaparaseapresentaraomatutinoporto-alegrenseAHora,3cujasprimeirasedições
saíram em novembro de 1954.
De lá para cá, Xico constituiu uma
trajetóriaimportantenaimprensagaúcha.Até
junhode1956,trabalhounoAHora,quando
sedemitiu,conjuntamentecomGildaMarinhoeoutros,emsolidariedadeaosdiretores
afastados(JosuéGuimarães,JoãoMaiaNeto,
etc.).Depoisdealgumtempofazendocartazes de preços para a antiga loja “Acessórios
SãoJoão”,períodonoqualtambéminiciou-se
naxilogravura,XicofoichamadoporRoberto
XavierparatrabalharnaCompanhiaJornalísticaCaldasJúnior.NoextintojornalFolha
da Tarde, além da presença diária, possuía
tambémumapáginainteiranocadernoFolha

Caricaturadeumjogadordefutebol(FolhadaTarde.
década de 1960).

Charge/caricaturadeXico,retratandoopróprio(Folhada
Tarde. década de 1960).

Esportiva. Seus principais alvos eram a dupla
grenal,apolítica,aspersonalidadeseosassuntos pulsantes do cotidiano. Em certa ocasião,
umpolíticomordeuStockingerparamostrarque
tinhamaisdentesdoqueacaricaturaquelhehavia sido feita.
Essa sua extensa produção gráfica
nunca havia sido pesquisada, até quando foi
reunida,nofinaldoanopassado,namostraUm
LaboratóriodeImprensa:aartegráficadeXico
Stockinger.Estaexposiçãosedeuemvirtudede
Xicoserohomenageadodo14ºSalãoInternacionaldeDesenhoparaaImprensa,4numaidéia
quepartiudaCoordenadoradeArtesPlásticas
daSMC,AnaPettini.UmLaboratóriodeImprensaabrangeuquaseduasdécadasdeatuaçãodo
mestre na imprensa (1954-1972), nas áreas de
Cartum,Charge,Caricatura,HistóriaemQuadrinhoseIlustraçãoEditorial,pormeiodeoriginais
efac-símiles,dasdiversasfasesdesuatrajetória
neste campo.
Praticamentedurantetodaessafase,
esta era a sua “profissão” de carteira assinada:
desenhistadeimprensa.Aomesmotempo,entre as décadas de 1950 e 1960, como escultor
egravador,Xicopaulatinamentecomeçouaser
reconhecidocomocelebridade,emnívellocal
enacional,participandodeimportantesexposi20

Charge sobre as relações de Cuba e EUA (Folha da Tarde. década de 1960).

ções.Emcurtoperíodocomogaúcho,oartista
foieleitocomopresidentedaAssociaçãoRiograndensedeArtesPlásticasFranciscoLisbôa,
a “Chico Lisboa”, em 1956. Naquela eleição, a
idéia era que Josué Guimarães fosse o presidente da entidade, pelo fato de ser chargista
e desenhista (além de paginador) no A Hora,
junto com seu parceiro Stockinger. Os dois
tambémfaziamnojornal,a“quatromãos”,5a
famosacoluna“DiáriodePortoAlegre”(quehaviasidocriadaporJosuéanosantes,tendose
tornadosensaçãoefeitodeleovereadormais
votado da capital gaúcha, em 1951). Como
certos artistas locais não aceitaram o fato de
JosuéGuimarãesserconsiderado“artista”,por
nãoreconheceremachargecomoexpressão
artística, houve reação contrária. Xico então
e JK. Charge/caricatura sobre a Frente
assumiu essa tarefa, pois também já era co- CarlosLacerda
Ampla (Folha da Tarde. outubro de 1966).
nhecidocomoescultor.Sobsuainiciativa,como
presidentedaChicoLisbôa,foiorganizadaa1ªMostradeCaricaturasdePortoAlegre,em1957,
naPraçadaAlfândega;nadamais,nadamenos,doqueovirtualembriãodopróprioSalãoInternacionaldeDesenhosdeImprensa,quefoicriadoem1993,pelaCoordenaçãodeArtesPlásticas
da Secretaria Municipal de Porto Alegre.
Atésetembrode1972,quandoXicosedesligoudotrabalhoemredaçãonaCaldas
Júnior,parasededicarexclusivamenteàproduçãoartística,suaatividadedemaiordestaque
emjornalfoidechargistaecaricaturista,maséimportanteregistrarqueeletambématuoucomo
colunista de humor e de arte.
Oímpetoquevemosnooriginaldesenhistaéomesmoqueobservamosnoconsagrado
artista:oaguçadohumore,aomesmotempo,apreocupaçãocomajustiçasocialeosofrimento
humano,tãovivamenteplasmadosnosseusGuerreirosenosSobreviventes,símbolosdistintivos
entre os maiores de sua arte.
Notas:
1.OpresentetextoéumaversãoampliadadoartigoStockingerCartunista,publicadonojornal
Zero Hora, em 21 de outubro de 2006, Caderno Cultura, pág. 8.
2. Desde o final da década de 1940, Xico vinha trabalhado com charges, caricatura e histórias
emquadrinhos,emrevistaspulpfictioncomoOCangaceiroeContosMagazine,tambémnoRio
de Janeiro.
3. O primeiro jornal com reproduções em cores, no Rio Grande do Sul.
4. Realizado na Usina do Gasômetro, entre 24 de outubro e 3 de dezembro de 2006.
5. Revista do Globo, Porto Alegre, 12 nov. 1955, pág. 32.
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