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Resumo 
 
Este texto reflete sobre as propostas ambientais (posteriormente denominadas Instalações), 
construídas nos anos 60, por Wesley Duke Lee. A vocação experimental do artista brasileiro 
revela-se, porém, de maneira singular em toda a trajetória criativa. Foi fator importante para 
isso, o diálogo que o jovem estabeleceu nas cidades de Nova York e Paris, respectivamente 
com a obra de Duchamp, os objetos cinéticos de Tinguely e as experiências cromáticas e 
performáticas de Yves Klein (nos anos 50).   
 
Palavras-chave: Ambientes cinéticos, Arte Experimental, Wesley Duke Lee, Arte Híbrida. 
 
 
Résumé 
 
Ce texte réfléchit sur les environnements (appelés après d´Installations) construits, dans les 
annés 60, par Wesley Duke Lee. Mais, la vocation expérimentale de l´artist a se manifesté 
de manière singulier dans toute sa carrière. Le dialogue que le jeune a établi à New York et 
à Paris, respectivement sur les oeuvres de Duchamp, les objets cinétiques de Tinguely, les 
expériences sur les couleurs et les performances d´Yves Klein (dans les annés 50), a été 
facteur important pour le  développement de son projet poétique.  
 
Mots-clés: Installations cinétiques, Art expérimental, Wesley Duke Lee, Art Hybride. 

 
 
 

            Ao longo de mais de 40 anos de coerente e sólida trajetória criativa, Wesley 

Duke Lee (1931-2010) formulou uma variada e original imagética visual, além de 

objetos, assemblages e ambientações, e desenvolveu ações conceituais, 

hibridizando diferentes meios, materiais e léxicos. Antecipou linguagens e 

tendências artísticas sem, no entanto, se fixar em nenhuma delas, o que talvez 

explique porque foi chamado por alguns de “atravessador de estilos”. 

            Despontava na década de 1960, como artista de vocação experimental, sem, 

no entanto, abdicar do fazer artístico ou transformá-lo uma experiência fortuita, pois 

iria articular em seu projeto poético imagens e processos criativos heterogêneos. O 

ateliê era para o artista um laboratório de autoconhecimento e o local onde exercia 

plenamente a capacidade reflexiva, intelectual e inventiva, reordenando e 

recodificando diferentes aspectos históricos e da vida cotidiana, num singular e 

instigante repertório artístico.  
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Assim, paralelamente à atividade experimental Lee realizou, com igual 

desenvoltura e maestria, um primoroso e extenso legado de desenhos e pinturas, 

figurativos e abstratos, nos quais, além de um inquestionável domínio técnico, 

revela-se a privilegiada imaginação e a aguçada sensibilidade do seu autor.  

Sintonizado com o que se passava no mundo, o artista revelou-se atento às 

tendências artísticas internacionais, tornando-se um dos pioneiros das Novas 

Figurações e do Realismo Mágico, no nosso País (anos 60). Sobrepunha aspectos 

da realidade à sua volta e do imaginário, dando voz às mitologias pessoais e a 

situações sentidas, vividas ou inventadas, na criação de séries imagéticas e ações 

conceituais de traços particulares, por meio das quais postulava narrativas temporais 

e atemporais, ficcionais e metafóricas, perpassadas por forte ironia.  

Manteve o pensamento e o laboratório criativo em constante ebulição, 

desdobrando-se entre o excesso e a síntese, o desperdício e a economia de formas, 

criando inusitados objetos híbridos, ações conceituais e ambientações, das quais foi 

um dos mais originais precursores no âmbito brasileiro. Postulou, nessas últimas, a 

coexistência de materiais orgânicos e industriais, processos criativos de diferentes 

naturezas, tempos e memórias, signos gráficos e fragmentos de textos extraídos dos 

meios e comunicação de massa, atribuindo-lhes novos significados. 

 Tinha o porte de um lorde inglês (ou de um dândi?), mas Duke Lee revelava-

se polêmico e irreverente e exacerbava na atitude irônica, quando indagado sobre o 

mercado ou o sistema artístico brasileiro. Atacou com veemência o que chamava de 

hermetismo concretista, tornando-se contundente contestador do mercado de arte 

que, segundo o artista, não assimilava a não ser o círculo vicioso da abstração. Aos 

que o censuravam pelo ecletismo e permanente trânsito por diferentes gramáticas 

artística, sem se fixar em nenhuma, replicava: “Enquanto estiver vivo, estarei 

fazendo procuras”.1 Com destreza e fluência verbal discorria sobre suas intenções e 

justificava o emprego de certas liberdades poéticas, lançando mão de metáforas, 

trocadilhos e referências históricas que provocaram reações exaltadas da crítica.  

Wesley Duke Lee foi um visionário em seu tempo, um inquieto e compulsivo 

inventor de formas e processos e autor de impecável técnica, ingredientes que lhe 

facultaram antecipar-se a algumas tendências e conceitos poéticos. Em suas séries 

temáticas, ambientações e ações conceituais o artista sobrepôs histórias pessoais e 

fatos político-sociais, para demarcar aspirações, sonhos e tabus, mas também como 
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pretexto para potencializar o viés expressivo e atrair o espectador, facultando a 

aproximação público/obra.  

Num processo labiríntico, que remete em vários sentidos à atitude 

duchampiana, Duke Lee iria enredar, desde o início de sua trajetória, obras, imagens 

e processos diferenciados ou mesmo antagônicos, num mesmo contexto. A 

descoberta dos readymades e das rotogravuras de Marcel Duchamp, nos anos de 

1950, época em que o brasileiro estudava na cidade de Nova York, seria tão 

reveladora quanto significativa para o rumo que esse jovem iria empreender, um 

pouco depois, à sua atividade criativa (Wesley fora apresentado a Duchamp por 

Maria Martins). Revelou também interesse pelas geringonças mecânicas repletas de 

ironia construídas por Jean Tinguely, e pelas experiências cromáticas e 

performáticas de Yves Klein, no final daquela mesma década, quando se fixou na 

capital francesa, então, pólo de confluência da arte cinética.  

 Expandiu e tencionou o conceito de pintura, entendendo-a como processo 

que não se restringiu ao quadro de cavalete. Por considerar que a moldura “limita a 

obra de arte”, Duke Lee eliminou-a de suas telas e passou a preferir suportes não 

convencionais, além de redimensionar a imagética pictórica, pondo-a em diálogo (ou 

talvez em confronto) com outros meios e processos.2 Assim, desenhos e pinturas de 

sua autoria foram introduzidos em performances e nas propostas ambientais por ele 

realizadas. Rompia, dessa maneira, os paradigmas e libertava cinicamente os 

processos tradicionais dos antigos valores, dos interesses e solicitações do 

mercado. 

 Ao ser impedido de expor, no circuito cultural oficial, a Série Ligas (versando 

sobre o acessório usado, então, pelas mulheres para prender as meias), por ter sido 

avaliada como possuidora de conotação erótica (atributo refutado pelo autor), Lee 

engendrou uma maneira underground de burlar a censura e expô-las, em um local 

alternativo ou não institucional, o João Sebastião Bar, no centro da capital paulista.  

Ao adentrar esse conhecido reduto da bossa nova, freqüentado por artistas, 

intelectuais e por membros da elite (em 23 de outubro de 1963), o público 

encontrava o ambiente inteiramente escuro e recebia uma lanterna, para ser 

utilizada na localização e fruição dos desenhos ali expostos.  

   A exposição tornou-se, na verdade, subterfúgio para a criação pelo artista de 

um happening, que mesclou artes plásticas, cinema, teatro, música daí ter sido 

denominado O Grande Espetáculo das Artes.3. A grande afluência de pessoas no 
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local provocou a interferência da polícia, mas não impediu que aqueles que 

conseguiram permanecer no interior do bar se transformassem em interlocutores e 

protagonistas dessa ação conceitual que misturou ironia e bom humor.  

Se pelo caráter irônico, essa ação não deixou de remeter, de alguma maneira, 

às ações políticas propugnadas por Flávio de Carvalho, pode-se estabelecer 

também relação entre o happening de Duke Lee e o sarcasmo que balizou a ação 

performática, Como ensinar arte a uma lebre morta (1965), realizada alguns meses 

depois por Joseph Beuys. Essa e outras atitudes radicais do artista brasileiro 

implicavam num ativismo político, propugnando, entre outras questões, pôr em 

xeque as instituições culturais, protestar contra o discurso crítico e a interferência da 

censura na arte, e propor mudanças na relação público/arte.  

  Wesley Duke Lee tornava-se, pouco depois, um dos mentores da fundação 

do polêmico e efêmero Grupo Rex (criado em junho de 1966), que combatia a 

supremacia e a acomodação da crítica formalista, o mercado de arte, os salões e 

bienais, redutos considerados por ele e pelos companheiros conservadores em 

relação aos novos paradigmas visuais. 

 Por meio de propostas e atitudes conceituais e experimentais, e da paródia, o 

artista ironizava os valores estéticos estabelecidos, e trazia à baila personagens, 

situações e problemas da própria vivência ou da história recente do país, sob a 

égide da ditadura militar. Embora mentor de uma diversificada gama de objetos e 

assemblages ainda praticamente desconhecidos, faz-se aqui um recorte pondo em 

destaque ao ambientes elaborados pelo artista no período 1966-1969.4  

 

As instalações cinéticas de um artista multimídia. 

Na elaboração de suas propostas ambientais (ou environments, atualmente 

chamados de instalações), Wesley adotou diferentes formulações plásticas, 

materiais, concepções espaciais e interativas, e fez uso de recursos mecânicos ou 

tecnológicos para movimentá-las. Salvaguardadas as devidas diferenças 

conceituais, poéticas e materiais, essas propostas vivenciais ganhavam novo 

sentido como espaços em que o público interlocutor penetra e interage, o que torna 

possível estabelecer alguma relação entre essas obras e certas ambientações 

criadas, na mesma época, por Hélio Oiticica e Cildo Meireles.  

 Deve-se ressaltar, porém, que esses artistas produziram ambientações 

estáticas, pautadas na idéia de síntese e abertas à penetração e ao caminhar dos 
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interlocutores, para que no livre transitar por esses espaços, o corpo do espectador 

vivenciasse experiências sinestésicas. Em contraposição, Lee balizava-se no 

excesso, recorrendo à assemblage de materiais, processos e formas. Interessava ao 

paulista articular narrativas, enredando memórias e tempos recentes ou remotos, 

mitologias pessoais ou referências ancestrais, relevando sintonia não com as 

propostas ambientais daqueles brasileiros, mas com as de norte-americanos como 

Robert Rauschenberg e James Rosenquist, para não citar outros. 

O ambiente denominado Trapézio ou uma Confissão (1966), criado para a 

participação do artista da Bienal de Veneza, é uma proposta cinética que reafirmava 

o interesse declarado de Duke Lee pelo futurismo. A obra possui paredes de acrílico, 

que contornam um espaço de nove metros quadrados, no qual o público pode 

penetrar por uma abertura lateral, para dialogar e interagir com uma narrativa 

ficcional. O ambiente foi inspirado “na arquitetura de um circo” e hibridiza diferentes 

processos, meios, técnicas e materiais industriais. Resume a maneira particular 

como o artista punha o público em contato com “diferentes campos e experiências 

sensoriais”.5  

O teto do Trapézio é contornado por uma moldura de alumínio, em parafuso 

de Archimedes, recoberta de lona, tencionada para cima, por uma haste de metal, 

remetendo à lona do circo. Na parte central interna foi instalada uma calota metálica 

de automóvel, que reflete tudo o que acontece no interior desse ambiente. Em 

paralelo às paredes laterais opostas do quadrilátero, e afastadas delas, posicionam-

se frente a frente duas enormes telas de acrílico, formando uma espécie de alcova. 

Nas telas aparecem duas silhuetas vazadas: uma feminina, de braços abertos e 

curvas exuberantes; e na outra um contorno longilíneo de um corpo masculino, em 

idêntica posição e mantendo simetria com a primeira. Os pés das figuras são 

interligados por uma sugestiva corda bamba, pois parece simular que o hipotético 

casal (Eros e Afrodite?) se equilibrará nela para se aproximar e se tocar. Mas logo 

se percebe a castração, pois o encontro jamais se consumará.  

Na superfície das outras duas paredes foram fixadas diferentes imagens. As 

que estão localizadas atrás da silhueta feminina fazem alusão à família, remetendo 

aos sonhos, aspirações e outras facetas do universo da mulher.6 As imagens que se 

projetam na parede atrás da figura masculina são fragmentos de temáticas variadas, 

destacando-se signos de conotação erótica. Nas paredes opostas e nas contíguas 

ao ambiente foram fixadas pinturas a óleo, para estabelecer um paradoxo entre o 
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conceito de representação e o de espaço real ou sensório. Os ambientes de Duke 

Lee, mais do que espaços ou lugares que propõem a participação ou a ação do 

interlocutor, visam inseri-lo num contexto inusitado e múltiplo, o que não deixa de ter 

uma dimensão teatral ou cenográfica. 

Assim, através dessa obra de configuração labiríntica, o artista propõe um 

curioso diálogo entre tempo, gênero e espaço, entre particular e coletivo, para 

remeter à complexidade da relação homem/mulher, bem como aos sonhos e aos 

tabus sociais, que influenciam e dificultam a relação humana. É por isso que as 

figuras que rodeiam as silhuetas citadas são anônimas e não se desvelam por 

inteiro, são fragmentadas ou dissecadas, como que submetidas a um processo 

cirúrgico, pois “só uma operação para fazer esse relacionamento funcionar”, 

observava o artista em depoimento a Cacilda Teixeira da Costa.7 

Para atrair o interlocutor e inseri-lo como testemunha ocular do frustrado 

desencontro amoroso, recorreu ao artifício que denominou de “ruído branco”. São 

sons emitidos simultaneamente e em várias freqüências, por meio de um dispositivo 

eletrônico. Essa mistura caótica de ruídos provoca diferentes sensações no público: 

de irritação a indiferença, pode funcionar como estimulante ou anestésico.   

A complexidade da concepção e as dimensões avantajadas do Trapézio - em 

relação à maioria dos objetos artísticos produzidos na época dificultaram o 

transporte, a remessa à Bienal de Veneza e a montagem da obra no local de 

exibição. Porém, isso não demoveu o artista da criar outras ambientações cinéticas 

de grande porte, e nas quais utilizou outros recursos e processos tecnológicos, a 

exemplo de Helicóptero (1967/1969) e A Zona: considerações (retrato de Assis 

Chateaubriand), concluída em 1968 (ano da morte do jornalista), através da qual 

homenageava o magnata das comunicações e criador do MASP, embora mantenha 

com a primeira alguma relação.8  

A superfície quadrangular que constitui as paredes deste último ambiente 

(medindo dois metros de altura, por igual dimensão de largura), é contornada por 

barras de alumínio. As barras verticais, ou arestas das paredes, terminam em 

rodízios, o que permite movimentar o ambiente e remeter à idéia de maca, cama 

hospitalar ou câmara mortuária. Numa das paredes do ambiente, o artista pintou, a 

óleo, o retrato de Chateaubriand velho e doente, mantendo, cinicamente, um dos 

alhos arregalado e o outro semicerrado. Posicionado de maneira instável e 

desconfortável, o jornalista tem diante de si a velha máquina de escrever Olivetti9, 
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principal instrumento de trabalho, de poder e de manipulação do “rei das 

comunicações”, posicionada na área central da instalação. A máquina foi usada, 

muitas vezes por ele, para coagir e chantagear pessoas dos diferentes escalões 

sociais, com a intenção de fazê-las ceder aos seus propósitos.  Nas laterais da 

máquina - suspensa no ar por fios de metal - estão duas silhuetas humanas (uma 

masculina e outra feminina) recortadas em acrílico, que podem ser movimentadas 

pelo público interativo, a um simples toque no fio tensionado de metal (ironia à 

manipulação social pelo jornalista).  

Durante o ato de se movimentarem, as silhuetas empreendem um curioso 

sobrevôo diante de Chateaubriand, e de maneira fantasmagórica, projetam suas 

sombras sobre o retrato do empresário, remetendo a um teatro de marionetes ou de 

sombras. A presença persistente do empresário, a interrogar o interlocutor, com um 

semblante que parece ser ora arguto ora dissimulador, transforma o todo poderoso 

das comunicações numa espécie de prestidigitador ou de ilusionista. A projeção 

alongada das silhuetas ladeando o retrato faz lembrar asas, e dependendo do 

ângulo de visão em que nos defrontamos com o retratado, sua expressão parece 

tornar-se desafiadora ou enigmática, demoníaca ou angelical. Alguma alusão ao 

Angelus Novus (década de 1920) de Paul Klee, entendido por Walter Benjamin 

como metáfora do tempo histórico e do progresso, não parece ser mera 

coincidência. 

 O artista propõe assim a desconstrução do mito, estabelecendo a 

possibilidade do público interlocutor interagir com a obra, o que equivale metafórica 

e psicologicamente a relacionar-se com Assis Chateaubriand. É o próprio artista 

quem nos orienta que tais artifícios permitem potencializar ou dirimir a memória 

relativa ao poder e ação do jornalista: “Eu dava ao apreciador uma liberdade amoral 

para se relacionar com ele, muito coerente, me parece, com a forma como ele se 

reportava com o mundo, lá do jeito dele, numa escala que não é a que vivemos.10 

Outro ambiente multimídia, O Helicóptero (1967-1969), foi gerado 

simultaneamente à obra antes citada, e como já mencionado, não deixa de ser uma 

extensão daquela, pois parece satirizar o episódio nunca devidamente esclarecido 

da compra de aviões por Chateaubriand. 

 Porém, a gênese do ambiente pode ser buscada, segundo o artista, na sua 

própria infância, quando já se mostrava fascinado pela aviação, a ponto dele tentar 

construir, com a ajuda do irmão, uma máquina voadora. Essa e outras 
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experimentações criativas pueris realizadas precocemente na oficina que o pai e o 

avô mantinham em casa permitiram que, ainda muito cedo, o jovem descobrisse a 

potência da imaginação.  

O artista chegou a mencionar que o Helicóptero se espraia no delírio do 

renascentista Leonardo da Vinci de voar, mas não deixava de remeter, ainda, às 

viagens interplanetárias desenvolvidas por americanos e russos, na época de 

execução da obra, o que deixou o mundo perplexo e despertou na humanidade 

diferentes reações, entre fascínio, apreensão e medo. 

  Trata-se de uma construção em espiral, cuja parede contínua foi construída 

com compensado. Possui quatro metros de diâmetro, mas se expande e se 

completa incorporando o espaço do entorno, onde são fixadas telas a óleo também 

de autoria do artista. Interna e externamente a lâmina de compensado é revestida 

por colagens de cópias de desenhos de temáticas variadas e recortes de jornal 

remetendo a fatos e situações de época e a experiências pessoais do artista, 

constituindo assim uma espécie de diário íntimo. Mas não deixam de aludir, também, 

à sequência de fotogramas de um filme, desencadeando a idéia de tempo/ memória. 

A relação dentro/fora, interior/exterior, espaço/não espaço, que o público deve 

estabelecer com a ambientação artística não se quer epidérmica ou superficial, mas 

deve postular a reflexão, o deslocamento físico e uma inusitada experiência  

sensorial. 

 Ao adentrar o ambiente por uma estreita passagem, o interlocutor é logo 

advertido pela frase impressa no chão: watch your step (dê o primeiro passo). No 

centro do labirinto posiciona-se uma poltrona estofada (a cadeira do piloto), acima 

da qual há um disco de acrílico colorido. Ao girar, o disco projeta suas cores em todo 

o ambiente, contaminando as imagens fixas e as que são geradas durante o vôo. À 

frente da poltrona foi instalado um painel eletrônico contendo inúmeros botões, um 

circuito fechado de televisão e um espelho. Estes últimos dinamizam a relação 

espaço-temporal, ao refletir, dobrar, desdobrar e duplicar todo o percurso desse 

ilusório vôo: dos elementos que integram o ambiente às interferências e variações 

espaciais; dos movimentos corporais empreendidos pelo piloto às suas expressões 

faciais, numa verdadeira explosão de imagens, exibida simultaneamente pelo 

circuito de televisão. 

 Assim, ao decidir acionar os interruptores do painel, o interlocutor/piloto 

vivenciava uma experiência insólita: a cadeira se movimentava, numa velocidade 
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previamente programada pelo artista, o disco girava, ouviam-se sons e podia-se 

assistir a uma profusão de imagens, que também se movimentavam e promoviam 

um dinamismo espacial, simulando um vôo ou o decolar de uma alucinante nave, 

rumo a uma viagem imaginária.11 Mesmo que o objeto não saísse do lugar e o piloto 

mantivesse os pés na terra, a ideia do artista era fazer com que o condutor dessa 

nave mergulhasse numa espécie de êxtase sensorial.  

 O Helicóptero foi o mais complexo, surpreendente e requintado ambiente 

cinético que o artista produziu, seja em razão do seu funcionamento e dos 

componentes tecnológicos empregados, seja pela experiência inusitada que 

propunha ao interlocutor. Este, além de interagir com a obra, completando-a com 

sua ação e presença, era o público que a punha em funcionamento, fazendo com 

que ela se tornasse um mecanismo fascinantemente dinâmico e ativo.  

Se o Grande Vidro ou A Noiva despida por seus celibatários, mesmo (1912-

1923) foi considerado por Octavio Paz a suma duchampiana e um inusitado projeto 

labiríntico, depositário da produção pregressa do artista e demarcador do esforço do 

mesmo para ativar o pensamento reflexivo e negar a pintura retiniana, o Helicóptero, 

pode ser igualmente entendido como a súmula do processo criativo do artista 

brasileiro. Embora possuam formulações e propósitos diferenciados entre si, talvez 

se possa estabelecer, ainda assim, alguma analogia entre a obra supracitada de 

Duchamp e o Helicóptero de autoria do brasileiro. Ambos ativam a reflexão e 

postulam efeitos psicológicos e sensoriais, instigando a memória, os sentidos e o 

pensamento, através do reconhecimento de alguns dos elementos articuladores de 

um processo narrativo, enquanto artifício para inserir o interlocutor na obra. Ambos 

instituíram nessas obras uma sequência cinemática, ao pôr em interação tempos, 

processos e conceitos diferentes, alocando elementos temporais ou datados, e 

atemporais.  

  Duchamp provoca o interlocutor já no título de sua obra, intimando-o a 

procurar um nu que na verdade não existe, mas que nos faz acreditar que essa 

figura mecânica e imaginária esteja ali excitando os celibatários, que se transformam 

em seres ofegantes e plenos de desejo. Como nos ensina Agamben, é “desejando e 

sendo desejado, o ser se faz espécie, se torna visível”.12 Duke Lee, por sua vez, 

desafia o público a fazer uma viagem imaginária num canhestro e ineficiente 

helicóptero, que jamais levantaria vôo. Se o Grande Vidro permaneceu longos anos 

ao abandono no interior do ateliê do artista empoeirando, até cair e estilhaçar 
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inteiramente, transformando-a numa obra inacabada e frágil, condenada a 

permanecer imóvel num museu americano, a saga e o destino do Helicóptero 

guardaria com aquele alguma simetria. Basta citar que, após ter sido exposto na 

Bienal de Tóquio, a obra acabaria parcialmente destruída, depois de ter ficado retida 

vários anos na alfândega. Isso fez com que os mecanismos eletrônicos da obra se 

deteriorassem e deixassem de funcionar, transformando a ambientação cinética num 

objeto sedentário, incompleto, sem vida, e sem condições de voltar a ser exposto.13  

A complexidade conceitual do Grande Vidro levou Duchamp a promover, anos 

depois, o desdobramento e o detalhamento explicativo dessa obra em outras obras: 

a Caixa Verde (1934) e a Caixa-Maleta (1941), cujos conteúdos não deixam de ser 

uma espécie de manuais ou as “chaves” para a compreensão do Grande Vidro, 

afirmava o artista.14 A atitude e a ironia duchampiana também se revelaria num 

folder confeccionado por Duke Lee para a apresentação e explicação do 

Helicóptero.  

Segundo Cacilda Teixeira da Costa, esse folheto continha numa das faces 

uma foto da obra e, na outra, a figura de uma prostituta recostada em uma cama e 

teria sido comparada pelo artista à deusa-amante. “Abrindo o folheto, há o manual 

de instruções, cuja leitura técnico-metafísica se inicia significativamente com uma 

referência ao (...) anel do horizonte, que não existe”.15  Postulava, assim, 

metaforicamente, que o vôo é sempre revelador de mistérios, sonhos e desejos, o 

que tem algo de sensual, mas também provoca frustrações e angústias. Portanto, se 

o Grande Vidro é uma máquina inútil, que não faculta o encontro amoroso entre a 

noiva e os celibatários, o Helicóptero é uma máquina frustrante, pois inviabiliza a 

concretização do excitante sonho de voar.  

  Quando da finalização da obra, Wesley Duke Lee afirmara dar por encerrado 

o ciclo dedicado à arte ambiental: 

Dentro de minha obra, ele (Helicóptero) é um trabalho total. (Total no sentido 
de que, tecnicamente, há o uso de pintura, escultura eletrônica e mecânica 
em técnica mista). Completo, agora, num único trabalho, todo um ciclo de 
idéias. Daqui para frente tenho de pensar em outra coisa.16 
 
 

Modificaria, no entanto, seu propósito para atender ao convite que lhe foi feito 

pelo curador-chefe para a arte moderna do Los Angeles County Museum of Art, no 

mesmo ano de 1969. Justificava o artista que aceitara o desafio por considerar única 

“a oportunidade de realizar um trabalho juntamente com os departamentos de 
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pesquisa de indústrias norte-americanas”, sem contar que “poderei criar 

praticamente sem limitações tecnológicas. E isto para mim é um passo à frente”.17.  

Viajou para os Estados Unidos para participar do projeto que a instituição promotora 

denominou de Art & Technology, propondo-se a desenvolver um projeto 

experimental por ele idealizado, que hibridizava arte e tecnologia, A Cápsula do 

nascimento (the birth capsule) ou The Suspendend pneuma of Los Angeles. A 

proposta mantinha sintonia com o momento vivido pelo artista que acabava de se 

casar, mas a execução da obra não chegaria a bom termo. A execução do projeto foi 

abandonada pelo artista antes de concluída, segundo ele, em razão das inúmeras 

interferências da instituição que tolhiam sua liberdade criativa e desrespeitavam sua 

concepção poética. A Cápsula do nascimento transformou-se, portanto, num projeto 

utópico, assim como o desejo do artista de ser pai também não chegaria a se 

concretizar. 

O extenso e singular legado poético de Duke Lee situou-se entre duas 

polaridades: despertou fascínio e interesse a uns e causou estranhamento, 

perplexidade e desconforto a outros. Tal assimetria não decorreu propriamente das 

qualidades plásticas e singularidade de sua poética, mas foi gerada pelas 

equivocadas, superficiais e apressadas interpretações formuladas 

concomitantemente à sua elaboração.  

O distanciamento no tempo e uma desconcertante e irônica indiferença do 

artista às críticas e incompreensões dirigidas às suas obras, desarmou os 

detratores. Tal como Duchamp, que se retirou da cena artística na maturidade, para 

jogar xadrez, Duke Lee optou por manter-se praticamente recluso em sua casa-

ateliê, dedicando-se à reflexão e à leitura, tornando a produção de produtos criativos 

atividade mais esporádica ou menos compulsiva. Deve-se à investigação da 

historiadora Cacilda Teixeira da Costa papel preponderante no processo de 

contextualização, redimensionamento e compreensão do legado do artista, e de sua 

contribuição à cena artística brasileira.  

Duke Lee formulou um projeto poético labiríntico e rizomático, ao sobrepor, 

enredar, desdobrar, reavaliar e recodificar, de maneira original e inusitada, imagens, 

pensamentos, gramáticas visuais, conceitos e premissas estéticas. Há ainda muito a 

pesquisar, refletir e desvelar sobre a imagética, objetos e ações formulados pelo 

artista, recentemente desaparecido, para que se possa entender a verdadeira 

amplitude poética e criativa, consistência plástica, verve intelectual e vocação 
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experimental deste que foi, sem sombra de dúvida, um dos mais inquietos, originais 

e intrigantes artistas da geração que despontou no país na década de 1960. 
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