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RESUMO 

Esta pesquisa versa sobre o processo de criação do artista Hélio Oiticica, destacando 
e analisando a preocupação deste artista com o estabelecimento de um espaço de fruição 
estética em suas criações e a adequação ou não das montagens expográficas de sua obra. 
Enfocamos a montagem da obra Cosmococa, permanente na Galeria Cosmococas, no 
Centro de Arte Contemporânea - Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, para 
exemplificar as tensões encontradas entre o processo criativo, o projeto do artista e a 
atuação do receptor como participador da obra.  

Para o desenvolvimento da pesquisa analisamos o percurso de Oiticica para destacar 
como ele caminhou para um entendimento de produção em arte que incluísse o espectador 
e, portanto, passou a ter papel importante em sua produção garantir um espaço específico a 
ser experienciado pelo espectador de sua obra. Estabelecido esta leitura sobre as obras de 
Oiticica examinam-se diversos aspectos da montagem permanente da obra Cosmococa no 
Instituto Inhotim para discutir a adequação ou não das mesmas ao projeto do artista 
referente ao espaço criado para a experienciação. 

A pesquisa se desenvolveu através do método científico dedutivo de conceitos 
teóricos inferidos a partir da bibliografia existente sobre as obras de Oiticica, bem como as 
entrevistas realizadas com o artista e escritos de sua autoria. Também fez parte importante 
do desenvolvimento da pesquisa a visita técnica à Galeria Cosmococas no Instituto Inhotim. 
 

Introdução 

Visitando a Galeria Cosmococas no Instituto Inhotim encontram-se salas de 

cinema que fugiam dos padrões estéticos de apresentação e interação dos cinemas 

convencionais. A maneira como o público sentia-se envolvido com as 

apresentações, agregavam significados que ultrapassavam a visualização para uma 
interação interna e corporal.  

 Essa pesquisa busca entender e discutir a intenção do artista e os caminhos 

utilizados para alcançar o ápice da participação. Para isso, analisamos todo o 

processo criativo artístico e a constante busca pelo receptor da obra que adquire um 

papel de participador. Envolver arte e vida sempre foi o foco de Hélio Oiticica e a 

criação de Cosmococas possibilitou a plena interação intelectual, visual, corporal e 
sensorial. 
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 Refletir sobre a obra e a montagem da Galeria Cosmococas do Instituto 

Inhotim possibilita identificar se as obras deste artista continuam sendo expostas de 
forma que possibilitam a interação sensorial do expectador.   

Objetivos 

Revisão crítica do percurso do artista, com atenção especial aos seus escritos 

sobre arte além de suas criações artísticas. Durante esta etapa do trabalho também 

se objetiva rever o termo espectador de obra, avaliando se este é o termo adequado 

para o visitante das proposições estéticas de Oiticica, quando este propõe a 

superação da arte vista como objeto com finalidade estética e, portanto, passa a 
estabelecer um espaço específico para a fruição e recepção estética.  

Refletir sobre o processo de musealização da obra Cosmococa de Oiticica, 

com este objetivo enfocamos a montagem permanente na Galeria Cosmococas, no 
Centro de Arte Contemporânea - Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. 

Metodologia 

A metodologia deste trabalho envolverá o estudo do processo criativo de 

Hélio Oiticica, através de revisão bibliográfica sobre a fortuna crítica do artista, 

inclusive os textos de sua autoria.  

Com foco na integração do público com o obra, desde a percepção estética 

sensorial (individual) até a suprassensorial (coletiva), analisamos o percurso artístico 

iniciado com a exploração de formas geométricas na arte concreta até as últimas 
montagens do artista. 

Estudamos bibliografia acerca do processo cenográfico na montagem e 

recepção estética da Galeria Cosmococas, permanente no Centro de Arte 

Contemporânea - Instituto Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais, para tecer 
reflexões e conclusões. 

Além disso, a pesquisa se estende a uma visita na Galeria Cosmococas, 

para pesquisa in loco e coleta de materiais, como registros fotográficos e material 
usado no espaço museal como mediador entre o público e a obra. 

 



  3 

Desenvolvimento 

1. Processo Criativo de Oiticica: em busca do participador. 

Participador foi o modo como Hélio Oiticica classificou o espectador de suas 

obras, pois, sem essa participação, a obra não existe. A experiência estética quando 

proporcionada pela pintura, exige do receptor uma atividade interior. A proposta do 

artista parte de ampliar essa atividade também para o corporal, Oiticica começou o 
percurso artístico na busca pela integração com o público.   

Oiticica iniciou sua trajetória artística com Ivan Serpa junto ao Grupo Frente, 

fundamentado nas teorias de Ferreira Gullar e nas experimentações de Lygia Clark. 

Explorava as formas geométricas, influenciado pelas vanguardas europeias e 
inspirado principalmente pelos artistas Malevich e Mondrian. 

As formas limitadas de expressão passaram a inquietar o artista e a arte 

concreta cedeu espaço para o neoconcreto. As figuras apresentadas na sequência 

dos Metaesquemas começaram a sofrer abalos, ganhando movimentos. Hélio 
Oiticica passou então do estado da Pintura para a Invenção.  

Nas obras Bilaterais, Relevos Espaciais e Núcleos as formas e cores saltam 

do quadro para se tornarem placas de madeira pintadas suspensas por fios. Surge 

uma mudança no conceito de arte que até então se baseava na pintura, escultura e 

desenho e neste novo conceito, o espectador é ativo, ele percorre a obra, circula 
entre as placas para obter uma visão completa. 

Oiticica considerou essa participação ainda não absoluta, devido à 

estaticidade das formas, Hélio procurou outras formas e criou os Bólides 

transformando a cor em pó, para ser tocada, e criou os Penetráveis. Agora o 

receptor penetra no campo de ação, criando significações e sentido corporais. 

Formas e cores ganham vida com o corpo nos Parangolés. Em Tropicalha, Éden e 

Ninhos o artista vai mais além, é possível explorar todos os sentidos por meio da 

vivência na obra. 

O espectador não é condicionado a um movimento ou seguir um trajeto, tem 

liberdade para a participação, ele é quem articula entre os elementos criados pelo 
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artista, integra a obra, faz-se criador. Nesta etapa, a experiência é individual, busca 

encontrar a si mesmo.  

O artista vai mais além quando propõe as participações em coletivo, a 

passagem do sensorial para o suprassensorial. Quando considerou inviáveis as 

categorias estéticas que as vanguardas brasileiras impunham limitando as 

invenções artísticas e sentiu-se reprimido pela ditadura, Hélio Oiticica mudou-se 

para Nova York. Neste período que se estendeu por sete anos criou projetos de 

revitalização de suas obras, escreveu inúmeros textos e cartas que foram publicados 

gradativamente. Aprofundou suas pesquisas nas áreas de fotografia, som e cinema. 

Desenvolveu em parceria com o cineastas e escritores as Cosmococas, com o 
objetivo do participador vivenciar também o cinema através de salas interativas.     

Com o lema "Museu é o Mundo" e eliminando qualquer conceito sobre a 

arte, Hélio Oiticica conseguiu integrar arte no cotidiano. Criticou os museus e 

galerias que traem os artistas expondo suas obras de forma não condizente com a 

intenção do autor, omitindo sua essência. Para Oiticica, a arte não deveria tornar-se 

um mero produto a ser comercializado ou apenas um objeto da expressão estética. 

Oiticica afirmava que a Arte é vida. 

2. Cinema Sensorial: vivencia experiencial. 

Durante os sete anos que morou em Nova York em constante comunicação 

com os artistas e a arte brasileira, Hélio Oiticica estendeu suas pesquisas para a 

fotografia, som e cinema. Foi grande o seu interesse pelo nomeado “Cinema 

Marginal”, categoria de filmes produzidos pelos cineastas Ivan Cardoso, Julio 

Bressane, Neville D’Almeida entre outros. Ao contrário do “Cinema Novo” com 

dilemas intelectuais, tais filmes abordavam temas como drogas, sexo e corpo, 

causando impacto na percepção do espectador. Também eram exibidos sem uma 
narrativa e com sequencias de imagens aleatórias.  

Oiticica identificou nesses filmes a possibilidade de ampliar a participação do 

espectador. Com o objetivo de expandir a experiência de ir ao cinema, 

proporcionando sensações e situações de participação, o artista cria projetos 
denominados “quasi cinema”.  



  5 

Visando integrar público e obra desde o início do seu processo criativo, nesta 

fase Hélio Oiticica identificou nos filmes sem narrativa a capacidade do espectador 

interagir também de forma conceitual. As projeções aleatórias de imagens, sem uma 

sequencia lógica para expor uma história, possibilitavam eliminar a passividade do 

público, que através do potencial receptivo cria seu próprio filme e tem capacidade 

de escolha.  

O receptor da obra/filme passa novamente a ser classificado como 

participador que vivencia o momento e adquire significados para a vida sem ser 

condicionado a um comportamento específico. Sofre transformações internas e tem 
autonomia criativa. 

Em parceria com o cineasta Neville D’Almeida, Hélio Oiticica cria uma 

sequencia de experiências de quase cinemas explorando o suprassensorial. Com 

diferentes elementos e apelos sensoriais, o público torna-se participativo e vive 

experiências durante a exibição de slides e trilhas sonoras. Nasce o Blocos de 

Experiências in Cosmococa – Programa in Progress.   

3. Cosmococa: uma experiência sensorial 

Blocos de Experiências in Cosmococa – Programa in Progress, nasce em 

março de 1973 da inquietude do artista Hélio Oiticica e do cineasta Neville 

D’Almeida com relação ao cinema narrado e a passividade do receptor. Trata-se de 

um conjunto experimental em desenvolvimento contínuo que permite a abertura ao 

participador. O cinema tradicional cede espaço para salas interativas que constroem 

uma relação sensorial com o tempo e espaço. Simultaneamente, o espectador 
vivencia sensações. 

Foram criados nove blocos de Cosmococas, denominados CC. Neste trabalho 

focamos os cinco primeiros blocos, criados em parceria com Neville e que possuem 

montagem permanente no Centro de Arte Contemporânea – Instituto Inhotim, em 
Brumadinho, Minas Gerais.  

As sequencias de slides acompanhados de trilhas sonoras retratam artistas 

inspiradores e reconhecidos por Oiticica como criadores de obras únicas. Luis 

Buñuel em CC1 Trashiscapes, Yoko Ono em CC2 Onobject, Marilyn Monroe em 

CC3 Maileryn, John Cage em CC4 Nocagions e Jimi Hendrix em CC5 Hendrix-War. 
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São retratados em livros, jornais e capas de discos, sobre os quais foram 

adicionados o pó branco da cocaína.  

Muitos foram os conceitos criados sobre a utilização da droga nas imagens, 

nos dias atuais ainda encontramos controversas. Em 2003, a Galeria Fortes Vilaça 

na capital paulista expos fotografias gigantes com as imagens utilizadas nos slides 

das Cosmococas e Neville D’Almeida em entrevista afirmou “Hoje, quando as drogas 

são causadoras de violência e morte, muitos pensam em apologia. Não tínhamos 

compromisso com a droga, mas com a arte. Essa substância tinha um sentido um 

pouco diferente do que tem hoje. Tínhamos uma premonição de que a cocaína era 

um veneno que ia infestar a sociedade americana”. O que se pode afirmar é que a 
cocaína das Cosmococas não faz referência à violência e ao tráfico.  

 Oiticica em seus inúmeros textos teoriza o uso da droga como símbolo de 

resistência ao governo dominante americano. O pó branco é usado sobre as fotos 

como uma maquiagem, que o artista chama de “mancoquilagem”, junção de Manco 

Capac - deus da mitologia Inca que deu ao seu povo a folha da droga para curar a 

fome e incapacidade mental – e maquiagem. Proporciona irreverência ao artista que 

não se agrupam com o sistema apenas informativo e intelectual do Cinema Novo.  

Também cita a fase branco sobre branco de Malevich, fazendo referência a cor da 

cocaína, um estágio de esgotamento que todo artista deve passar para superar suas 
criações. 

Com o propósito de expandir a experiência e vivenciar o cinema, o artista 

propõe em Cosmococas imagens, música elementos que possibilitam a interação do 

participador. Em CC1 Trashiscapes, slide Luis Buñuel, o púbico pode acomodar-se 

em colchonetes e é convidado a lixar as unhas, como se estivesse “se lixando” para 

a situação, ao som do baião de Luís Gonzaga. CC2 Onobject, slides de Yoko Ono, 

oferece ao visitante um chão de espuma grossa, com almofadas grandes em 

diversos formatos geométricos que podem ser manuseadas, trilha sonora também 
de Yoko Ono e toques telefônicos. Em CC3 Maileryn, slides Marilyn Monroe, o chão 



  7 

 de areia é coberto por uma lona, possibilitando sentir as oscilações, coberto por 

bexigas amarelas e laranjas, com trilha sonora peruana de Yma Sumac. CC4 

Nocagions, slides e trilha de John Cage, oferece ao visitante uma piscina para entrar 

e assistir a projeção. E em CC5 Hendrix-War, slides e trilha de Jimi Hendrix, o 
espectador pode flutuar em redes e relaxar.       

As Cosmococas aguardaram três décadas para serem efetivamente 

concretizadas. A primeira montagem foi realizada em 1992, Roterdã, Holanda. No 

Brasil, em 1994, foi montada a CC5 Hendrix-War na Galeria São Paulo, capital. Em 

2003, na Pinacoteca de São Paulo, foram montados em conjunto quatro dos blocos 

realizados com Neville, que na época exclamou durante a exposição a sua 
indignação com a demora na concretização do projeto.  

A Galeria Cosmococas, no Centro de Arte Contemporânea - Instituto Inhotim, 

em Brumadinho, Minas Gerais, foi construída em 2009 e 2010, com 835 m2 de área 
construída (Anexo – Fig.1). 

  

Resultados  

Durante todo seu processo criativo, Hélio Oiticica baseou-se em pesquisas e 

adquiriu domínio absoluto sobre sua produção. Os inúmeros registros escritos 

tornaram-se mais uma de suas formas de expressão. Textos e obras se completam 
possibilitando o pleno entendimento conceitual artístico.  

 A análise da fortuna artística de Oiticica evidenciou, desde o princípio, a 

atuação do espaço estético como perceptivo e a valorização participativa do público 

de sua obra. Para o artista, a arte deve eliminar qualquer conceitualização, deve ser 

experienciada e integrar significados. Desde o rompimento com a pintura, 

experiência visual, até atingir a total sensoriedade, o público torna-se executor que 

vivencia a obra e passa a ter poder de escolha. Assim, transforma a passividade da 

recepção em conceito e movimento. Torna-se participador.  Sendo propositor das 

próprias ações. O participador dinâmico não é condicionado ou motivado de forma 

determinada, completa o significado da obra com a sua participação isenta de 
quaisquer premissas.  
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 A Galeria Cosmococas do Instituto Inhotim, apresenta na área central das 

salas um breve texto descritivo (Anexo - Fig.2) da obra e seu processo de criação. E 

na entrada de cada sala, apenas a descrição com o nome, data, elementos que as 

compõe e trilha sonora (Anexos - Fig.3, 4, 5, 6 e 7). Portanto, não há imposição para 
o visitante dançar ou utilizar os elementos.  

 O visitante da galeria recebe apenas a instrução de retirar os sapatos na 

entrada, para preservação das obras. Quando entra em CC 2 e pisa em espumas, 

ou em CC3 em areia, o participador pode ser induzido a se jogar e rolar, devido a 

receptividade o material, mas não é ordenado a isto. Assim como dançar ao ouvir as 

trilhas sonoras das salas. Em CC4, além da sala principal com a piscina, o 

participador conta com um vestiário que não o condiciona a se trocar para vivenciar 

a obra, é opcional entrar na piscina. O visitante participador da Galeria Cosmococas 

continua vivenciando a obra sem ser condicionado a isto, o propósito do artista Hélio 
Oiticica. 

Considerações Finais 

Para Hélio Oiticica “Pureza significa que já não é possível o conceito de “arte 
pela arte”, ou tampouco querer submetê-la a fins de ordem política ou religiosa”.  

Sem o participador a arte não se completa. A arte apenas contemplativa que 

não agrega significações ao receptor e carrega apenas conceitos estéticos, perde 

sua essência e pureza. A obra de Oiticica deve ser vivenciada para elevar a 
proposta da relação arte e vida.  

Entendemos que o projeto Cosmococas foi substancialmente respeitado na 

musealização realizada no Instituto Inhotim, pois o participador, como chamava 

Oiticica, ainda não recebe instruções de como fazer para interagir, mas foram 

realizadas adaptações ao espaço da galeria que interferem na recepção da obra. 

Uma delas é a edificação construída em Inhotim que agrega as diferentes CC 

(1,2,3,4,5) em um único edifício, condicionando a percepção. Outra alteração no 

projeto inicial é a apresentação das imagens, que antes era feita através de slides o 

que garantia uma velocidade e ruído específico do aparelho de projeção, hoje as 

imagens são projetadas de maneira digital sem barulho e de forma mais dinâmica, 
favorecendo a diversão nesta galeria. 
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O fato é que a visita à Galeria Cosmococas no Instituto Inhotim nos 

proporciona acercar ao universo de Hélio Oiticica, alterações no projeto do artista 

foram observadas, mas não inviabiliza a experienciação, principalmente no tocante, 
a não imposição ou orientação ao participador. 
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ANEXOS 

 

 
Fig. 1- Planta aérea técnica. Galeria Cosmococas, Isntituto 
Inhotim. 

  
 
Fig. 2- Texto central explicativo localizado no centro da 
Galeria Cosmococa. 

 
Fig. 3 – Ficha técnica CC1. 

 
Fig. 4 – Ficha técnica CC2. 

  
Fig. 5 – Ficha técnica CC3.  

Fig. 6 – Ficha técnica CC4. 

 
Fig. 7 – Ficha técnica CC5. 

 

 


