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No contexto do ano do 
Brasil em Portugal, che-
ga ao Museu Berardo 
uma exposição retros-
petiva com assinatu-
ra de Hélio oitiCiCa, 
(1938-1980) figura cha-
ve na vanguarda brasileira dos anos 70. o artis-
ta, que morreu com apenas 43 anos, conheceu 
um reposicionamento internacional 
aquando da realização da sua pri-
meira retrospetiva em França (1992), 
por CatHeriNe daVid, diretora do 
Jeu de Peume e, posteriormente, 
curadora da Documenta X. a mos-
tra seguiu para roterdão, sevilha, 
Mineapolis, rio de Janeiro e, final-
mente, lisboa, onde foi acolhida pela 
Fundação Calouste gulbenkian.

assim, para o público portu-
guês, este será o segundo encontro 
com oitiCiCa, mas agora sem o exo-
tismo do desconhecido que a sua obra 
paradoxal levantava, à data. Hoje é 
um artista estudado com dimen-
são internacional que sobrevive 
aos discursos de uma "Arte re-
lacional", que nessa época des-
pontavam em França, a partir 

de obras de deleuze e guatarri, onde, por ve-
zes, o trabalho de oitiCiCa parecia assentar como 
uma luva. 

o artista começou a sua carreira integrado 
no movimento neo-concreto brasileiro através do 
questionamento do ilusionismo da representação 
na pintura. Cedo explorou o quadro enquanto ob-
jecto, indo até aos seus limites, passando para o 
seu reverso, até criar composições em que este 
passava a fazer parte de uma construção habi-
tável, nomeadamente em grande Núcleo (1960-
66). esta atitude enquadra-se numa contestação 
ao estatuto das obras de arte e aos circuitos da 
sua consagração.

 desta forma, a contestação, as políticas 
museológicas e a sala branca a que as obras es-
tavam confinadas, levariam oitiCia a dizer que o 

“Museu é o mundo”. 
o objetivismo e a 

relação do artista com 
o real estabelece pon-
tes com as vanguar-
das, mas, no entanto, 
ao contrário de artistas 

minimalistas, como Carl aNdré ou doNald 
Judd, que tinham uma perspetiva muito formal 

do objeto de arte, o artista brasileiro 
mantém uma organicidade que ad-
vém da sua observação das favelas. 

Mesmo que a escultura de Carl 
aNdre possa ser atravessada, ainda 
assim continha a ser um objeto con-
figurado num espaço enquanto a sé-
rie de peças designadas Penetráveis 
(1967) por oitiCiCa, são espaços ha-
bitados com materiais diversos, des-
conexos, sem obedecer a qualquer 
tentativa de estetização, tal como 
observava nas favelas onde todas 
as construções básicas obedecem a 
uma ordem prática de sobrevivência.

também em Bólides (1965), 
um conjunto de peças de peque-
na dimensão, podemos ver aglo-
merações de materiais encon-
trados ocasionalmente, onde se 

repete, mais uma vez, a observação de objetos re-
alizados nas favelas a partir de dejetos. 

Foi ainda através observação de rituais 
do animismo africano, praticados nas favelas, 
que oitiCia contactou com a dança e se serviu 
dela para criar uma das obras mais originais, os 
Parangolès (1964), obra constituída por paneja-
mentos ou telas animadas por um corpo que as 
veste. Por esse processo a obra ganha uma dimen-
são desmaterial que, nas palavras de oitiCiCa, 
“deriva de uma desinibição intelectual e de um 
processo de livre expressão". 

desta forma, o artista investiu numa rituali-
zação da sua obra cuja dimensão dionísia demonstra 
ser absolutamente contrária à opção apolínea do 
minimalismo americano, à época tão preeminente.

(1)Hélio Oiticica
texto — Francisco Vaz Fernandes 

Hélio Oiticica, Miro de 
Mangueira com bandeira, 

1964. Foto Desdemone Bardin.

Tropicália, PN2 e PN3, 
1967. (Penetraveis)

Exposição dos Parangolés: Capa 21 
Xoxoba, Capa 5 Mangue, Capa 18 Nirvana, 

Capa 16 Guevarcália. Foto MHKA.

You Must arte
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