
Tradução

Este é um vídeo da série OnLine “Bloomberg TateShots”, 
apresentada uma vez por mês e focada na arte moderna e 
comtemporânea.
   A edição número 6 apresentou um artigo sobre o trabalho 
inovador do artista plástico brasileiro Helio Oiticica chama-
do Parangolés.
   Confira abaixo uma transcrição para o português dos co-
mentários do sobrinho do artista.
O endereço original do vídeo é: 
http://www.tate.org.uk/tateshots/episode.jsp?item=11306

PARANGOLÉS

César Oiticica Filho: 

Helio Oiticica foi um artista Brasileiro que começou a pintar 
nos anos 50. Ele então tomou as cores das pinturas nas pare-
des das galerias e museus e trouxe para este espaço, através 
do Parangolés. Parangolés é um trabalho que você pode ve-
stir, mais conhecido pelas capas, pois as capas que as pessoas 
vestem para dançar, para a performance e é um trabalho que 
funciona muito bem com o corpo.

O que você verá aqui é o modo como ele trouxe essas cores 
dos objetos para a vida das pessoa. Em 1964 Helio foi para 
a Mangueira, que é uma favela na cidade do Rio de Janeiro 
e ele começou a dançar samba com os dançarinos que eram 
apenas os negros naquela época. E então ele levou esta ex-



periência para seu trabalho e com o Parangolés ele convidou 
estes dançarinos para vestirem as capas e dançarem com elas 
num grande museu, numa exposição. Entretanto a entrada 
deles não foi permetida e eles ficaram do lado de fora dan-
çando com a bateria e todo o pessoal da Mangueira. A vida 
era bem chocante naquela época.

Aqui em Londres temos a Escola de Samba, a Escola de Sam-
ba de Londres. Há dançarinos daqui e eu acho isso muito 
bom. É incrível e pessoas normais que querem participar des-
ta exibição, deste evento, têm sido convidadas a participar. 
Quando as pessoas executam Parangolés elas estão movendo 
as cores. Eu acho que a lição mais significativa do Parangolés 
é o espírito de liberdade pois quando você começa a brincar 
você transforma-se numa espécie de criança e então começa 
a descobrir a liberdade da alma através deste trabalho, o que 
é incrível.
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