
A INVENÇÃO DA COR: MAGIC SQUARE #3 
CCBB Brasília apresenta obra-instalação inédita  

de Hélio Oiticica 

3D Magic Square #3                                                                                                                                       Foto: Objeto Sim Projetos Culturais
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Helio Oiticica  
Foto: Divulgação / Objeto Sim 

Os jardins do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília 
estão se transformando num verdadeiro museu a céu 
aberto. A Invenção da Cor: Magic Square #3 é o terceiro 
Magic Square existente no mundo, o segundo aberto à 
visitação pública – o outro está instalado no Instituto 
Inhotim, onde é obra ícone desde a inauguração. Uma 
obra integra a coleção particular. Magic Square #3 de‐
verá se tornar um novo cartão postal da capital brasi‐
leira e poderá ser visitado gratuitamente. 
 
Um labirinto construído ao ar livre, pintado com cores 
fortes, que transporta a arte para fora do ambiente das 
galerias e museus e propõe uma vivência integrada à 
natureza e à urbanidade, transformando o espectador 
em cocriador. Esta poderia ser uma definição do Magic 
Square, obra que sintetiza o pensamento de Oiticica.  
 
Sinônimo de invenção, Hélio Oiticica foi um artista que 
rompeu os limites do quadro, transpondo a tela para o 
espaço ambiental e propondo a integração com o es‐
pectador como participante ativo da obra de arte. Para 
ele, a arte ganha sentido na relação com o ser humano 
e deve ser vivida, experimentada, usufruída.  
  
O Magic Square #3 é uma obra que cria planos de cor 
luminosos, formando ambientes para serem percorridos 

e experienciados pelo visitante, a partir da pintura e de 
materiais como concreto, granitina, vidro e alvenaria.  
  
Com seus trajetos labirínticos integrados ao ambiente ex‐
terno, o Magic Square #3 dá sequência ao pensamento do 
artista a respeito do que ele chamou de “arte ambiental”: 
na obra‐instalação nada é isolado e a percepção e a expe‐
riência sensorial têm papel relevante. Como originalmente 
os Magic Square foram concebidos para ocupar a área ur‐
bana, a obra‐instalação de Brasília está situada no gramado 
do CCBB, próximo à cerca que faz limite com a Ponte JK e 

seu trânsito contí‐
nuo. Ali, a poética 
de Oiticica pode di‐
alogar com a cidade. 
  
A Invenção da Cor: 
Magic Square #3 é 
o primeiro passo 
para HÉLIO OITICICA 
| DELIRIUM AMBU‐
LATORIUM, uma ex‐ 
posição retrospec‐
tiva do trabalho do 
artista, com curado‐ 
ria do premiado cu‐

Obra de 200 m² foi construída a partir de instruções detalhadas deixadas pelo artista  
e poderá ser visitada nos jardins do CCBB. Segunda Magic Square aberta ao público  
no mundo, a instalação faz um convite ao visitante para penetrar em seus labirintos  
e compor um percurso pessoal
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rador e pesquisador Moacir dos Anjos, que deverá 
chegar ao CCBB Brasília em 2023. A obra‐instalação é 
uma realização do Centro Cultural Banco do Brasil 
Brasília, a partir de iniciativa da Tuîa Arte Produção, 
com coordenação e direção executiva de Bruna Neiva 
e consultoria do Projeto Hélio Oiticica. A Invenção da 
Cor: Magic Square #3 tem o patrocínio da BB DTVM. 
  
MAGIC SQUARE 
Artista que é símbolo e inspiração do movimento Tro‐
picalista, Hélio Oiticica (1937‐1980) marcou a história 
da arte mundial com seu trabalho experimental, per‐
formático, presente em instalações, pinturas, escul‐
turas e ações, que influenciaram artistas plásticos, 
músicos, pensadores. 
  
Hélio Oiticica rompeu com a arte bidimensional, su‐
perando o quadro e dando início ao que ele chamava 
de “exercício experimental de liberdade”. Desse processo 
surgiram, dentre outros, os Penetráveis, como revela a 

entrevista registrada por Ivan Cardoso, na Folha de São 
Paulo, em 16 de novembro de 1985: “Para mim, foi 
uma abolição cada vez maior de estruturas de signifi‐
cados, até eu chegar ao que considero a invenção pura. 
'Penetráveis', 'Núcleos', 'Bólides' e 'Parangolés' foram 
o caminho para a descoberta do que eu chamo de 'es‐
tado de invenção'. Daí é impossível haver diluição. Não 
se trata de ficar nas ideias. Não existe ideia separada 
do objeto, nunca existiu, o que existe é a invenção. Não 
há mais possibilidade de existir estilo, ou a possibilidade 
de existir uma forma de expressão unilateral como a 
pintura, a escultura departamentalizada. Só existe o 
grande mundo da invenção".  
  
O termo Penetrável foi cunhado por Hélio Oiticica como 
forma de sugerir a relação ambiente x espectador. Um 
espaço penetrável é aquele que pode ser atravessado, 
aberto e transitável. Em um momento inicial, em 1960, 
o artista projeta uma pequena estrutura em formato de 
cabine com painéis de madeira modulares, pintadas na 

Grande Núcleo                 Foto: ebiografia / Reprodução Parangolés                      Foto: ebiografia / Reprodução

B8 Bólide Vidro 2  
Foto: Enciclopédia Itaú Cultural / Reprodução                                                                                                                                 
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cor amarela, atraindo o espectador a vivenciar e 
fruir o espaço planejado, com a possibilidade de 
movimentar os painéis, onde a escolha do desloca‐
mento das paredes de cores vibrantes pode instituir 
outras formas de desvendar a obra. Nele, o visitante 
deixa de ser um agente passivo para ser um espec‐
tador ativo e adentra no pensamento de Oiticica, de 
que um trabalho artístico só poderá acontecer com 
a existência do corpo por inteiro. 
  
Os Magic Square começam a ser desenvolvidos 
entre 1977 e 1979. O título procura contemplar os 
dois termos "quadra" e "praça", traduzidos para a 
língua portuguesa, simbolizando um lugar para ser 
público. Os Magic Square trazem como proposta 
uma interação do público, que permite ao especta‐
dor se locomover pelo labirinto construído ao ar 
livre, com materiais distintos, possibilitando diver‐
sas experiências sensoriais ao caminhar entre os 
enormes espaços. 
  
HÉLIO OITICICA 
Um dos maiores expoentes da arte contemporânea 
brasileira, Hélio Oiticica iniciou sua carreira estu‐
dando com Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna 
do Rio de Janeiro. Escreveu seu primeiro texto sobre 
artes plásticas em 1954, e desde então o registro es‐
crito de suas reflexões sobre arte e sua produção 
tornou‐se um hábito. Em 1955, integrou o Grupo 
Frente, participando de exposições com trabalhos 
de linguagem construtiva. Ligou‐se posteriormente Helio Oiticica                                           Foto: Divulgação / Objeto Sim 
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ao Grupo Neoconcreto, tomando parte nas mostras  
realizadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O 
artista integrou a representação do Brasil na Exposição 
Internacional de Arte Concreta, organizada por Max Bill 
em Zurique, e esteve presente nas coletivas de van‐
guarda Opinião 65, Opinião 66 e Nova Objetividade 
Brasileira, expondo ainda na Bienal de São Paulo (1957, 
1959 e 1965) e na Bahia (1966).  
  
Logo abandonou os trabalhos bidimensionais, incursio‐
nando por novos domínios, como seus Núcleos e Pene‐
tráveis, para chegar em seguida à arte ambiental. 
Surgiram assim, de 1965 em diante, suas manifestações 
com os Parangolés, estandartes, tendas, entre outros. 
Todas essas experiências foram então objeto de uma 
exposição efetuada em 1969 na Whitechapel Gallery, 
em Londres. Em 1970, Hélio Oiticica mudou‐se para 
Nova York, onde recebeu uma bolsa da Fundação 
Guggenheim e participou da mostra Information, orga‐
nizada pelo MoMA. Viveu nos Estados Unidos até 1978, 
quando então regressou ao Brasil, iniciando a última 
fase de sua carreira. 
  
Após seu falecimento, foi criado, em 1981, o Projeto 
Hélio Oiticica, destinado a preservar, analisar e divulgar 
sua obra, dirigido por Lygia Pape, Luciano Figueiredo e 

Waly Salomão. Entre 1992 e 1997, o Projeto HO reali‐
zou uma grande retrospectiva, apresentada em Ro‐
terdã, Paris, Barcelona, Lisboa, Mineápolis e Rio de 
Janeiro. Algumas das mais importantes instituições de 
arte do mundo, como MoMA – Museum of Modern Art 
de Nova York, o Tate Modern em Londres e o Museum 
für Moderne Kunst de Frankfurt, na Alemanha, pro‐
moveram mostras individuais de Hélio Oiticica, ao 
longo das últimas décadas. 
 
SERVIÇO 
Helio Oiticica 
A Invenção da Cor: Penetrável Magic Square #3 
Centro Cultural Banco do Brasil Brasília – jardins 
Até 7 de maio de 2024 
De terça a domingo, das 09h às 20h30 
SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília, DF 
Informações: (61) 3108‐7600 ou pelo e‐mail 
ccbbdf@bb.com.br 
ENTRADA FRANCA 
Site: bb.com.br/cultura 
Ingressos: eventim.com.br 
Facebook/ccbb.brasilia 
Twitter/ @ccbb_df 
Instagram/ccbbbrasilia 
Youtube/ Bancodobrasil

Magic Square #3                                     
Foto: Objeto Sim 
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