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El color en sus cuadros es sobrio, a menudo apenas una grisalla 
ricamente matizada, generando con ello una atmósfera luminosa y 
poética, no exenta de melancolía en la mayoría de sus realizaciones. 
Pero se trata de una melancolía que invita a la contemplación gozosa 
del bello espectáculo, lleno de sugerencias, que el artista  genera en los 
espacios ficticios que crea en cada una de sus obras. Invitando al 
espectador a adentrarse en ellas, recreándolas según sus propias 
vivencias. 

 
Conclusiones 
La obra pictórica de José Corrales constituye uno de los más 

destacados ejemplos de la pintura realista contemporánea, habiendo 
alcanzado unos niveles de perfección técnica como ningún artista 
sevillano contemporáneo ha logrado. La calidad de su creación artística 
y su innegable influencia en el desarrollo del Realismo sevillano 
contemporáneo, lo hacen acreedor a un estudio en profundidad de su 
obra; tarea que en la actualidad lleva a cabo el autor de esta 
Comunicación. • 
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3.31 Oiticica em relação a Malevich e Stella – Para 
pensar o monocromo 

Katia Prates* 
 

Resumo. Este artigo trata de algumas concepções que constituem o monocromo na arte 
visual. Partindo da análise das idéias antagônicas que Malevich e Stella desenvolveram a 
respeito de suas pinturas monocromáticas, é possível reconhecer que ambas encontram-se 
presentes na experiência da cor proposta por Oiticica em sua série monocromática 
‘Invenções’.  
Palavras-chave: monocromo, Oiticica, Malevich, Stella, cor. 

 
Abstract. This article deals with some conceptions that constitute the monochrome in 
visual art. From the analisys of the antagonic ideas that Malevich and Stella developed 
about their monochromatic paintings, it is possible to aknowledge that they are both present 
in the experience of color proposed by Oiticica in his ‘Invention’ monochromatic series. 
Keywords: monochrome, Oiticica, Malevich, Stella, colour. 
 

 
Introdução 

O plano monocromático autônomo no campo da arte visual carrega 
uma intensa carga de subjetividade, posto que é área aberta a diferentes 
abordagens, pensamentos e interpretações devido a sua ampla entrega 
ou total obliteração em relação ao observador. Indagar sobre seu 
funcionamento é sempre retornar à sua origem, ao propósito do artista 
que a produziu.   

O artista brasileiro Hélio Oiticica (1937-1980) realizou pinturas 
monocromáticas entre os anos 1959 e 1962 na série intitulada 
‘Invenções’. A partir este trabalho, Oiticica viria a realizar as obras 
pelas quais é mais conhecido, como as séries ‘Núcleos’, ‘Penetráveis’ e 
‘Parangolés’. Nestas séries subseqüentes, ele radicalizaria as 
descobertas criativas que ‘Invenções’ lhe trouxe. Estas descobertas se 
referem à cor e sua dinâmica e força, no que ele considerou ser um 
evento que não somente implicaria o espaço, mas também o tempo. 

                                                      
* Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Artista visual, doutoranda em Poéticas 
Visuais. Entre os locais de suas exposições individuais estão: Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, Centro Cultural São Paulo, Museu de Arte Contemporânea/Rio Grande do Sul, 
FUNARTE/Rio de Janeiro. 



Actas do I Congresso Internacional CSO’2010, Lisboa 27 e 28 Março 2010 

234                                        ISBN: 978-989-8300-06-5 

Para investigar o potencial que pode abrigar o pensamento criativo 
sobre uma área monocromática, trago duas abordagens opostas entre 
si que, no entanto, encontram-se entrelaçadas nos propósitos da série 
‘Invenções’ (1959-1962) de Oiticica. Trata-se dos antagônicos 
pensamentos que envolvem as pinturas suprematistas que Kasimir 
Malevich (1879-1935) executou no final dos anos 1910 e as telas 
minimalistas de Frank Stella (1936) realizadas no final dos anos 1950.  

 

 

Figura 1. Kasimir Malevich (1917) Quadrado branco sobre fundo branco, óleo sobre tela, 
79,5 cm x 79,5 cm, Museu de Arte Moderna, Nova York. 
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1. Para pensar o monocromo 

A área plana com uma única cor aparece no mundo das artes visuais 
com exibição da pintura Quadrado preto suprematista do pintor russo 
Kasimir Malevich em São Petersburgo em 1915, época de intensa 
efervescência cultural na Rússia, momento que antecede a transição do 
czarismo à revolução socialista que se estabeleceu em 1917.  

Através de suas pinturas monocromáticas, Malevich já não busca 
mais que o plano da tela represente o mundo, mas que o evoque 
misticamente e, mais do que isso, torne perceptível a dimensão 
metafísica de onde emana a revelação do nada. ‘No vasto espaço do 
repouso cósmico atingi o mundo branco da ausência dos objetos, que 
é a manifestação do nada revelado’ (Vallier, 1986, p. 123). Esse nada 
não seria uma inexistência ou um vácuo, mas seu oposto: plenitude e 
amplidão onde todos os objetos tornam-se vibrações em existência 
primordial.  

Ao pintar um quadrado branco sobre uma superfície também 
branca (Figura 1), há a anulação da superfície como imitação da 
realidade e sua instauração como área onde a concepção da forma é o 
caminho para a percepção do âmago das coisas. “Este, afirma 
[Malevich], é o ponto onde aspira chegar, pois só nesse ponto, no 
‘nada revelado,’ é possível ultrapassar o real e pôr a nu o que o 
transcende” (Vallier, 1986, p. 109). Para ele, a pintura existe além de si 
mesma como uma espécie de acesso que pode modificar o modo de 
apreender o mundo. 

Durante as décadas de 1950 e 1960, Frank Stella (Figura 2) fez parte 
de um grupo de artistas estadunidenses – os minimalistas – que tinha 
um interesse muito pontual ao executar suas obras: eliminar delas 
qualquer tipo de representação e até mesmo de referência. Para Stella, 
a pintura monocromática demonstrava a pura materialidade da tinta e 
da tela sob ela, propondo uma arte visual destituída de transcendência 
em trabalhos de formas simples e geométricas e materiais cotidianos. 
Em entrevista realizada em 1966, o artista nos fala da pintura como 
coisa:  

Minha pintura é baseada no fato de que só aquilo que pode ser visto nela está 
nela. É realmente um objeto. Qualquer pintura é um objeto e qualquer um que se 
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envolva nisso suficientemente, ao final terá que encarar a natureza de objeto 
daquilo que está fazendo. Ele está fazendo uma coisa (Stiles, 1996, p. 120). 

 

 
Figura 2. Stella pintando em seu estúdio, New York (c. 1960). 

 

Para Stella, a tinta é boa na lata. “Tentei manter a tinta tão boa 
quanto estava na lata” (Stiles, 1996, p.120). Intocada, a tinta é boa em 
todo seu conteúdo de funcionalidade, como função pura. Na lata, 
conserva suas condições ideais: está pronta para servir ao uso 
massificado sendo útil para cobrir superfícies em paredes, portas, 
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automóveis. Nesse caso, não estaria em foco o ideal utilitário dessa lata 
de tinta e aquele mundo cotidiano não se tornaria parte do tema dessas 
obras?  

 

  

Figura 3. Hélio Oiticica (1959) Invenção n. 2, 30cm x 30cm, Coleção Cézar e 
Claudio Oiticica, Rio de Janeiro. 

 
Suprematismo e Minimalismo usaram a matéria como objetivo; o 

primeiro, ao desejar dissolvê-lo em energias incorpóreas; o segundo, ao 
ambicionar afirmá-la como existência plena e total. Ambos 
movimentos artísticos tiveram a intenção de colocar em foco 
elementos que cumprem funções fora do campo da arte e absorvê-los.  
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Esses dois argumentos tão diversos encontram-se simultaneamente 
no pensamento que envolve a série de pinturas monocromáticas 
Invenções (Figura 3) do artista brasileiro Hélio Oiticica. Realizada entre 
1959 e 1962, esta série despertou em Oiticica uma apreensão mais 
aguda sobre a cor e é a partir dela que ele vê surgir um evento ‘espacio-
temporal’ (Oiticica, 1986, p.16) na pintura. É, assim, com a ocorrência 
de um fluxo no tempo que se dará a experiência do plano 
monocromático. Para Oiticica, a cor passa a ter uma materialidade 
orgânica, um corpo. “[A cor] tende a se ‘corporificar’; torna-se 
temporal, cria sua própria estrutura, que a obra passa então a ser o 
‘corpo da cor’” (Oiticica, 1986, p.23). É do encontro entre o corpo 
vibrante da cor com o também vibrante corpo do observador que se 
dará o embate da pintura com o mundo onde se encontra, seu espaço e 
seu público. Não se trata de uma fisiologia, mas de complexidades que 
abrangem as possibilidades intrínsecas de apreensão do visível e do 
sensível.  

Frente à pintura de Malevich deveria haver uma bifurcação entre o 
acontecimento fora da tela e aquilo que é proposto pela pintura. O 
observador estaria em contato com dois estados, o da vida cotidiana e 
o do nada revelado. Por outro lado, frente às telas minimalistas, a pintura 
deveria evitar que o observador tivesse qualquer distanciamento de sua 
principal característica: sua concretude de coisa. 

No entanto, Oiticica oferece tanto a ultrapassagem do objeto – pela 
experiência viva – quanto a implacabilidade daquilo que ele é: cor. Para 
Oiticica, a pintura se instauraria na corrente incessante do tempo, 
como um corpo tão pulsante quanto o de seu observador. Seu 
funcionamento não ocorreria somente como conduto nem 
simplesmente como tinta, mas como vibrante oferta temporal ao 
participante. Uma oferta do instante da experiência em seu embate 
único e imediato que viria a se tornar ainda mais evidente nas 
posteriores propostas dimensionais (muitas ainda monocromáticas) do 
artista brasileiro ao público, como: em Núcleos (1960-1963), onde há o 
perambular entre as chapas de cor; em Penetráveis (1961-1980), projetos 
de ambientes fechados ou em Parangolés (1964-1968), obras para serem 
vestidas (Figuras 4, 5 e 6).  
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Figuras 4, 5 e 6. À esquerda: Hélio Oiticica (1960-66) Grande Núcleo, tinta a óleo e 
resina sobre madeira, Coleção Cézar e Claudio Oiticica, Rio de Janeiro. No centro: 

Hélio Oiticica (1960) Penetrável PN1, Coleção Cézar e Claudio Oiticica, Rio de 
Janeiro. À direita: Hélio Oiticica (1964-65) P07 Parangolé Capa 04, 1964-65, tinta, tela, 
tecido, saco plástico, 1310 x 985 x 60mm, Coleção Cézar e Claudio Oiticica, Rio de 

Janeiro. 
 

Conclusão 
Embora as áreas monocromáticas sempre estejam vinculadas às 

concepções de seus criadores, é na experiência do observador que elas 
se realizarão. Nessa frágil conexão, a obra opera sua potência, como 
objeto que transporta, veta ou que é pura emanação da cor. Talvez esse 
contato entre a obra e o espectador, mediado pela intenção do artista, 
possa conter o conjunto de todas essas possibilidades 
simultaneamente, posto que sempre será enigma, que cada espectador 
decifra e cada artista cifra de acordo com seu próprio universo de 
potencialidades. Contudo, como percebeu Oiticica, é no instante da 
experiência, no fluxo do contato destes corpos humanos e pictóricos, 
mistos de informação e materialidade, que o monocromo migrará de 
potência da cor para a efetivação das idéias que carrega. • 
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