
Galeria Tate de Londres expõe a arte de Hélio Oiticica 
 
Instalações foram criadas nos anos 60 pelo brasileiro, falecido aos 42 anos em 1980. 
Exposição fica em cartaz até o dia 23 de setembro. 
 
A londrina Tate Modern, que se orgulha de ser a galeria de arte contemporânea mais visitada 
do mundo, está lentamente se abrindo à arte da América Latina, o que se verifica com a 
recente exposição do brasileiro Hélio Oiticica.  
 
Intitulada "Hélio Oiticica: The body of colour", que fica exposta até 23 de setembro na Tate, 
continua atraindo milhares de visitantes, que admiram as instalações criadas nos anos 60 pelo 
brasileiro, falecido aos 42 anos em 1980.  
 
Oiticica, que era bailarino por formação, teria certamente admirado o inovador espetáculo "The 
fight" ("A briga"), criado pela Tate por Humberto Vélez, de 42 anos, que misturou mais de 100 
boxeadores com bailarinos da companhia de dança Flawless e com a música de um grupo de 
rap formado pelo MC Assassin.  
 
Essas duas manifestações "mostram que a Tate está abrindo suas portas a outras regiões, que 
está se abrindo à América Latina", disse Vélez à agência de notícias AFP.  O inusitado trabalho 
de Vélez com cem boxeadores locais do sul de Londres surgiu de suas experiências no Panamá 
e em Manchester, onde se radicou há 10 anos.  
 
"The fight" foi o ápice de uma série de oficinas multidisciplinares que realizou o artista 
panamenho nos últimos meses, em relação com a grande exposição consagrada a Hélio 
Oiticica, fundador do movimento de vanguarda tropicália.  
 
"Espero que meu projeto e a maravilhosa exposição de Oiticica seja um chamado de atenção 
aos artistas de outras regiões que estão fazendo muitas coisas, e que é bom dar visibilidade a 
eles e equipará-los a artistas da Europa e dos Estados Unidos."  
 
"São portas que começam a se abrir a artistas latino-americanos, mas é só um começo. Há 
certo interesse pela arte latino-americana, mas eles - as galerias, os museus, inclusive a Tate 
- ainda não conhecem muito. Resta muito a fazer." 
 

Divulgação 

 
Hélio Oiticica com as obras Bólides e Parangolés em seu estúdio no Rio de Janeiro, em 1965 (Foto: Divulgação) 
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