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é proibido 
proibir

 “É proibido não participar. É proibido não to-
car. É proibido não quebrar.” Foi com tais frases, antíte-
ses das regras que se esperam de museus e galerias, que 
o argentino Julio Le Parc ganhou a atenção do mundo
na Bienal de Paris de 1963, quando publicou um de seus
primeiros manifestos. Mais de meio século depois, esse
continua sendo o credo do artista, que se eternizou como
o pai da arte óptica e cinética. “Minha atitude é de experi-
mentação constante, uma série de variações que me levam 
a outras coisas”, me conta Le Parc durante sua visita ao Rio 
de Janeiro, em outubro, para a abertura de sua exposição
na Galeria Nara Roesler. 

O Brasil é apenas uma das várias paradas que o nonage-
nário fará. No dia 4 deste mês, ganha mostra solo no Met 
Breuer de Nova York, que reúne um conjunto de 50 telas 
realizadas por ele em 1959 – é sua primeira individual em 
um museu nova-iorquino. Para 2019, estão programadas 
duas exposições na Argentina. “Acho que o meio artístico 
tem me reconhecido por eu ter sobrevivido até os 90 anos. 
Tenho muita resistência a essa senhora vestida de preto 
com a foice na mão”, diverte-se.  

Em passagem pelo Rio, o pai da arte cinética 
JULIO LE PARC vive, aos 90 anos, momento 
de redescoberta de sua obra. Em conversa 
com a Vogue, o artista fala da agenda intensa 
de exposições e de como desafia o tempo 
POR NÔ MELLO FOTOS VICENTE DE PAULO STYLING LUCIANA NOVIS DIREÇÃO CRIATIVA YAMIL LE PARC



Julio Le Parc usa 
camisa Hermès 
e lenço de seda 
de sua coleção- 

-cápsula em 
parceria com a 

maison. Calça e 
tênis Osklen
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Continuel Lumière Cylindre (1962), em exposição no Met Breuer de Nova 
York; ao lado, Le Parc em sua mostra na Galeria Nara Roesler do Rio

“Acho que o meio 
artístico tem me 
reconhecido por 

eu ter sobrevivido 
até os 90 anos. Tenho 

muita resistência 
a essa senhora 

vestida de preto com 
a foice na mão” 

Filho de um ferroviário e marxista de carteirinha, par-
ticipou do movimento estudantil, chegando a presidir o 
Centro de Estudantes de Artes Plásticas da Escola de Belas 
Artes de Buenos Aires. Em 1958, foi para Paris (onde vive 
até hoje) por meio de uma bolsa de estudos do governo 
francês. Na cidade, conheceu os venezuelanos Jesús Rafael 
Soto e Carlos Cruz-Díez, com quem formou o triunvirato 
latino-americano da Op Art. Depois, criou o Groupe de  
Recherche d’Art Visuel (GRAV), coletivo de arte participati-
va. “Queríamos lutar contra a passividade e a dependência 
ideológica, propondo um comportamento mais ativo e 
analítico.” E assim fez-se a luz – literalmente. “O uso da luz 
foi um processo natural, de experimentação.”  

A influência do trabalho do argentino ultrapassou o cam-
po da arte. Ele inspirou a primeira coleção de alta-costura 
do estilista Paco Rabanne, em 1966, que utilizou placas 
de alumínio que refletiam a iluminação nas peças. Mais 
recentemente, em 2015, a série Editeurs, da Hermès, lançou 
coleção-cápsula de 60 lenços de seda baseada nas telas La 

Longue Marche, que Le Parc criou em 1974. Apesar das con-
vicções antimercantilistas, ele se orgulha da parceria. “O 
experimento chegou a um resultado incrível”, empolga-se. 
“Imprimir sobre papel já é difícil, sobre a seda, então, é um 
processo lento e muito meticuloso.”

O artista vive uma rotina regrada. “Todo dia acordo, tomo 
meu café da manhã, vou para o estúdio e trabalho até umas 
20h”, elenca, sem pensar em parar. “Gosto de fazer coisas. 
Já cogitei me aposentar, mas acho que curtiria por um ou 
dois dias, e depois ficaria entediado.” Apesar da disciplina, o 
argentino não nega uma escapada de vez em quando. “Gosto 
de sair, encontrar amigos, ver exposições. Isso me mantém 
vivo.” Seria esse o segredo da longevidade?
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Le Parc usa camisa e blazer, 
ambos Osklen
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