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Resumo 
 
Existem indeterminações, lacunas, nos registros da produção artística da década de oitenta 
no Brasil. A crítica da época parece registrar uma produção artística indissociada do 
mercado ou da política. Destacam-se, nestes registros, os que trabalham com arte pictórica, 
ignorando o outro lado da “Geração 80”. Deste modo, artistas valiam-se (ou valem-se) de 
outros mediuns ou menos comerciais, figuram em segundo plano. Assim, este trabalho 
pretende ampliar a visão sobre a produção artística desta época, à luz de uma leitura sobre 
as poéticas de Ricardo Basbaum e Márcia X. 
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Abstract 
 
There are certain indeterminacies and gaps in the records of the Brazilian artistic production 
of the eighties. The critics of the time seems to register an artistic production completely 
indissociated from the market and politics. Among  those records, stands out the ones who 
work with pictorial art, as the other side of the "80’s Generation" is ignored. In this manner, 
artists who used to work with other less commercial mediums, could only appear in the 
background. Thus, this work is to extend the vision of artistic production of this historic  
periode, in the light of an analysis of the poetics of Ricardo Basbaum and Márcia X. 
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Ricardo Basbaum e Márcia X., enquanto artistas da “Geração 80” (mais em 
um sentido cronológico) inclinam-se à vertente performática da época, mas, não 
exclusivamente a esta, envolvem-se também com pintura, desenho e outros meios, 
diferentes recursos, suportes, transitando por diversas pesquisas críticas da imagem 
numa época em que a mass-media do capitalismo selvagem promove uma 
crescente e convulsiva profusão destas e, além disso, o artista também não se vale 
da segurança de um ateliê ou a facilidade do espaço expositivo institucional. 



2842 
 

 

Figura 1: Desenho sem título, Márcia X., 2004
1
 

 

 Para Basbaum (e outros artistas), a questão não é simplesmente o meio, mas 

a proposta, a criação de “membranas de contato”2, entrecruzamentos de duas (ou 

mais) linhas, perpassando questões que remetem ao limite do próprio corpo e do 

mundo. É neste contexto que o artista envolve-se em trabalhos coletivos com outros 

outsiders como Alexandre Da Costa, formando a “Dupla Especializada”, Barrão, que 

participa com a “Dupla” em ações do grupo Seis Mãos, além de artistas como Alex 

Hamburger e Marcia X.   

Durante palestra de Ricardo Basbaum na PUC do Rio de Janeiro3, o artista 

mostrou um mapa em forma de rizoma que construiu coletivamente. Era possível 

observar que, e o próprio artista enfatizou, o que figurava no centro da construção 

rizomática era a questão da “volta à pintura” e, neste momento, Basbaum ressalta 

que, na época o próprio considerava mais provocadora as publicações da FUNARTE 

sobre Barrio, Cildo Meirelles e Waltércio Caldas, do que toda a discussão sobre 

Transvanguarda, relembrando, em contraste, os textos críticos de Frederico Morais e 

Roberto Pontual, escritos no calor do momento eufórico da nova e promissora 

geração de artistas4.  

Havia uma certa dissonância entre as obras e o que se diziam sobre elas, 

provocando um peculiar sentimento de frustração nos próprios artistas. O problema 

que Ricardo Basbaum apresenta não é exatamente as leituras críticas da produção 

artística na época, mas sim, o fato de, até recentemente, não repensá-las, não 

questioná-las (algo que ele e outros já faziam desde que as primeiras críticas da 

época surgiram).  
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Em seu texto “Pintura dos Anos 80: algumas observações críticas”, Basbaum 

demonstra preocupação com o debate no meio de artes brasileiro e, assim, procura 

recapitular criticamente como os conceitos mais internacionais da Transvanguarda 

de Achille Bonito Oliva, tão rapidamente absorvidos pela critica internacional da 

época, foram generalizados e reproduzidos pela crítica nacional, ou seja, sem uma 

análise mais aprofundada (ou crítica) deste conjunto de afirmações, simplesmente 

aplicando de forma direta em suas análises do contexto brasileiro. 

Uma observação, talvez ainda mais grave, que Ricardo Basbaum faz sobre a 

principal corrente crítica, é, justamente, sobre o peso maior atribuído a aspectos 

comportamentais dos artistas da nova geração, em detrimento a uma análise direta 

e aprofundada da produção propriamente dita. É uma obstrução que compromete, 

até mesmo, a distinção entre o que vale, de fato, ser analisado na produção da 

época e o que deve ser descartado. Esta noção ficou prejudicada, perdeu-se. 

Especialmente, pois a obra, aí, acaba sendo algo secundário, um mero detalhe a ser 

considerado. Não há espaço para a busca de um diálogo crítico verdadeiro, visando 

a construção de um saber (que a produção de arte, de qualquer época, tanto 

carece).  

 Portanto, foi pelo problema da recepção apressada dessa nova produção 

pela crítica, ávida por novidades entre as telas que surgiam em meio à abertura 

política, que, deste modo, encampa a separação entre as categorias de arte, 

elencando a pintura a um meio expressivo em detrimento de tantas outras 

possibilidades igualmente sedutoras às pretensões dos jovens artistas da década, 

impondo, assim, um limite artificial, mercadológico à produção, que despertou as 

ações e formações de grupos artísticos (coletivos) questionadores deste paradoxo 

(pois, em plena época de liberdade de escolha, a arte é condenada a um viés 

apontado pela crítica vigente, eliminando toda a gama de possibilidades 

experimentais tão próprias e fundamentais da arte brasileira e contemporânea).  

O artista “multimídia”, ligado às performances ou poéticas mais efêmeras (ou 

com uma ligação mais forte com as estratégias artísticas “idealistas” da década de 

setenta), corria à margem, sendo, assim, sacrificados na leitura de sua produção, 

haja vista que não foram capturados pela estrutura mercadológica ou museológica. 

Enquanto isso, no cenário da arte norte-americana, embora houvesse embates entre 

algumas correntes críticas, não se promovia ou notava esse abismo, no sentido de 

“fechar portas” das galerias e museus, e, o que é mais grave, do debate critico, 
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quase que completamente para a arte que se furtava ao confinamento em um meio 

mais comercial. O termo “Geração 80” transforma-se, rapidamente, em um clichê. 

Estes artistas como Enéas Valle, Aimberê Cesar, Barrão, Eduardo Kac e os coletivos 

(como “A Moreninha”) passam a fazer diversas ações de toda sorte e as 

performances são recorrentes.  

A obra de Marcel Duchamp é bem heterogênea e heterodoxa. Influenciou e 

fertilizou diversos pensamentos contemporâneos. Uma explicação plausível do 

motivo pelo qual o ready-made causara estranhamento no meio artístico, talvez 

possa ser o fato de este objeto ter retirado toda referência conhecida de suporte. 

Posicionou o espectador diante de um objeto ou obra que não traz identificação 

artística imediata. Representa a subversão do suporte tradicionalmente artístico 

através da crueza e instabilidade ontológica essencial. Eis que o objeto em questão 

torna-se arte!  

 A obra artística sem pressupostos pré-definidos, passa pela reflexão “aquilo 

não é arte porque não é pintura, escultura”, isto posto, o trabalho, não se 

enquadrando em nenhuma modalidade, estaria, assim, sujeito a pena de não ser 

considerado arte. Ora, Cézanne é arte, mas não meramente por ser pintura! Então, 

por que é? A obra instaura a diferença pela própria arte, não é dada de antemão. 

Não é o ofício, a técnica que a define como arte. Duchamp influencia artistas 

plásticos, coreógrafos, músicos, entre outros profissionais de áreas distintas. Isto é 

percebido tanto no Fluxus , quanto no  Porco Empalhado de Nelson Leirner, ou nas 

performances de Daniel Buren. No contexto brasileiro da volta à pintura na década 

de oitenta, Duchamp é retomado tanto em ações de Márcia X. E Alex Hamburger, 

quanto na Dupla Especializada ou no Grupo Seis Mãos (ambos com participação de 

Ricardo Basbaum). Contudo, este contato da Geração 80 (assim alcunhada mais 

pelo contexto cronológico) com Duchamp, é tomado do exemplo da arte das 

décadas imediatamente anteriores (anos sessenta e setenta). 

 A repercussão de Duchamp nos anos 60, por exemplo, vem da apropriação 

do artista pelo músico John Cage, que, por sua vez, anuncia com seu pensamento, 

a liberdade poética, e isto é percebido por vários artistas de sua época. O impacto é 

notado também em Lacan, Godard, enfim, ultrapassa as fronteiras da arte. O 

trabalho de Duchamp, então, lida com o artístico antes de lidar com o ofício. O 

mesmo pode ser dito do trabalho de Márcia X. Porém, poder perceber o que é obra 
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de arte através dos atributos fenomênicos gerais, seria o suficiente para distingui-la 

do que não é arte?  

 Características que sublinham um conjunto de gêneros artísticos, cuja 

tradição remonta a Renascença, permearam por longa data a leitura das obras. A 

primeira pela qual as obras eram apreendidas estava inserida em um conjunto de 

configurações definidas, que deixavam o espectador “confortável” em identificar a 

arte.  Dentro desses cânones, foram proliferando as temáticas, narrativas (porém, 

nada além da forma escultórica tradicional ou da moldura).  

O gesto poético duchampiano, aparece para produzir instabilidade, criando 

um tipo de arte livre de qualquer gênero particular (inclusive o conceitualismo), é um 

“anti-ismo”. A questão que Duchamp apresenta é: o que é arte?  Importante salientar 

que não está em discussão se a arte é boa ou não. O foco é nessa “simples” e, ao 

mesmo tempo complexa questão anterior ao tópico da qualidade da obra. Para 

responder a pergunta de Duchamp, existem duas hipóteses: não é arte ou é arte. 

Partindo da segunda opção, pode-se, então, questionar a qualidade da obra. O 

surgimento do ready-made não sanciona o fim da pintura. Márcia, da mesma forma, 

não pensava suas performances como obras imutáveis congeladas por um vídeo ou 

fotografia, pelo contrário. Tinha plena consciência que o tempo seria ator importante 

para a compreensão e multiplicação de seu trabalho. 

 

 

Figura 2: Sem Título , 1985, foto de Pedro Tebyriça
5
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Jacques Rancière, em seu texto Problems and Transformations in Critical 

Art6, discute o suposto papel conscientizador da arte crítica, questionando, inclusive, 

a capacidade transformadora da mesma, haja vista que, o entendimento, por si só, é 

insuficiente para mobilizar situações ou transformar a consciência do espectador e o 

que falta ao indivíduo explorado não é a incompreensão de sua condição 

desfavorável, mas, sim, confiança para superar e transformar seu contexto. 

Contudo, o didatismo de uma arte que “faz você entender” e, por sua vez, quebra a 

aparência (familiarizando-a), eliminando qualquer vestígio de “estranhamento”. Isto 

ocorre, pois há, assim, a transformação de coisas em sinais, duplica a o excesso 

dos mesmos (esgotamento por repetição), o que provoca a desmobilização de 

qualquer vestígio de resistência. Imagina-se, deste modo, que a estética e a política 

são de naturezas apartadas, mas esta noção não reconhece as várias ligações entre 

ambas. Inclusive, a política tem sua própria estética, por outro lado, a estética possuí 

uma política própria, ou suas próprias tensões políticas7.  

 

 
Figura 3: NBP - Novas Bases para a Personalidade , 1993 (aço esmaltado 228 x 129 x 80 cm), 

Coleção Particular
8
. 

 

Márcia X. foi, talvez, a artista da chamada “Geração 80” que mais lutou pela 

performance na arte contemporânea brasileira (um percurso para o 

experimentalismo no qual a artista acreditava e do qual não abria mão). Desde seu 
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debut em 1985, imprimiu sua marca de “pária” com suas transgressões poéticas 

(embora, ao longo da carreira, depois de muito tempo, obteve merecido 

reconhecimento sendo, inclusive, premiada).  

Segundo Ricardo Basbaum, Márcia X. reinventa-se e se desdobra em 

diversos percursos, pois preservou íntegro o fio condutor de linguagem de suas 

criações, jamais descolando sua percepção do meio em que estava inserida, das 

atualidades, do cotidiano, do contexto urbano, social, enfim, da vida. Sempre se 

manteve atenta aos movimentos do próprio circuito da arte, mostrando, sempre nas 

entrelinhas, sua percepção das camadas intangíveis que tais situações e meios 

apresentam. 

O que interessava, era relevante naquele momento específico, nos anos 

oitenta, era o ato enigmático, poético e transgressor de invadir o palco da Sala 

Cecília Meirelles com triciclos, justamente durante a execução de uma música da 

figura exponencial de John Cage (para a arte contemporânea, em especial), 

surpreendendo o próprio músico com a espontaneidade do gesto, ou recortar “Não-

Roupas” em plena Feira Internacional do Livro no shopping Fashion Mall. Nota-se, 

nestas ações, que o tempo (ou o timing) é entendido como algo absolutamente 

essencial para atingir o objetivo das mesmas.  

 

Figura 3:  Triciclage com Márcia X. e Alex Hamburger
9
. 

 

Certamente, Márcia não esperava e nem pretendia receber convites para 

executar suas performances ou organizar eventos e ações artísticas. A 

transgressão, a “imposição” do ato (ou a disponibilização do mesmo) pode ter duas 
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leituras: uma forma de agressão (para uns), a oportunidade de oferecer uma 

experiência artística, estética, reflexiva e única (para outros). A estratégia de Márcia 

X., que assim como Ricardo Basbaum, estudava as imagens produzidas pela 

linguagem da cultura de massa, era se apropriar de referências cotidianas para criar 

uma arte experimental, não “massificável”.  

De acordo com Basbaum, Márcia X. reinventa-se e se desdobra em diversos 

percursos, pois preservou íntegro o fio condutor de linguagem de suas criações, 

jamais descolando sua percepção do meio em que estava inserida, das atualidades, 

do cotidiano, do contexto urbano, social, enfim, da vida. Sempre manteve-se atenta 

aos movimentos do próprio circuito da arte, mostrando, sempre nas entrelinhas, sua 

percepção das camadas intangíveis que tais situações e meios apresentam10. 

A idéia dos dois artistas abordados é criar, não um objeto único de obra de 

arte, mas experiências únicas, individuais, através de suas proposições, diagramas, 

performances, interferências. É uma produção artística que requer, mais do que um 

“olhar treinado” para perspectiva, elementos de desenho, cor, exige um esmero da 

imaginação. Os trabalhos de Basbaum e Márcia X., cada qual ao seu modo, de 

acordo com suas respectivas pesquisas, dialogam com referências históricas da 

arte, vanguardas, mas também com tradições culturais, cultura de massa, ou seja, 

não existem “conceitualismos” que provocam uma distância entre arte e público (não 

são trabalhos herméticos), ao contrário, são produções abertas. 

 Estas ações referem-se à questão da aura como o elemento capaz de 

valorizar a subjetividade do espectador. A aura, como as pequenas percepções que 

desvelam dobras de visibilidade que produzem as diferenças (ou a obra sendo 

apreendida através destas).  Os jogos de micro e macro percepções que as ações 

artísticas de Basbaum e de Márcia X. empreendem é que permitem o ato de vestir a 

imagem-nua de suas obras, tornando-a visível11. 

A produção de performances, como lembra Daniela Labra, é pulsante e 

contínua em diversas regiões (vide grupos como Empreza em Goiânia, Armando 

Queiroz, do Pará, entre outros). Contudo, aqui, não se pretende discutir questões 

referentes à regionalismo. O que está em jogo no presente texto é observar a 

pesquisa que embasa as ações poéticas promovidas, possíveis deslocamentos e o 

que isto implica para a produção artística de Ricardo Basbaum e Márcia X (e da arte 

contemporânea brasileira, de uma forma geral)12.  
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Como produzir ou inventar uma possibilidade que não está dada (ou 

garantida)? Como repensar a relação entre arte e objeto? Será que o público da 

performance está, necessariamente, em busca de arte, ou de uma questão, uma 

interrogação, uma indicação? Não é, necessariamente, um “público típico de 

museu”13. Pode-se pensar, com isto, sobre a relação entre performance e instituição, 

se há, de fato, a necessidade desta estar num museu para ter seu valor reconhecido 

como tal.  

A Performance (gênero artístico), como observada por Luiz Camillo Osório, 

fora muito presente na primeira fase dos Dadás (citando Cabaret Voltaire) e 

Duchamp. Estes artistas demonstravam interesse em resgatar a energia artística 

pelo viés do entretenimento popular, estreitando a relação entre arte e vida14. Deste 

modo, a performance  está sempre lidando com este limiar entre ser e não ser arte, 

por isso, pode ser considerado um gênero ansioso15.  

Segundo Aimberê Cesar (artista que trabalha há muito tempo com 

performance), o museu, por vezes, lhe parece um grande mausoléu, um lugar de 

“obras mortas”16. Esta parece uma visão um pouco dura e radical sobre papel do 

museu, no entanto, representa a visão de um artista que, durante toda sua 

produção, questiona os limites do discurso, das relações entre arte e instituição. O 

mesmo diálogo pode ser visto o tempo todo nas pesquisas, ações artísticas e 

projetos de Ricardo Basbaum e Márcia X. 

 Contudo, é importante ressaltar que não se percebe nas obras de ambos um 

repúdio pela institucionalização, mas, de fato, não se sustenta dizer que estes 

artistas alguma vez tenham achado essencial tal espaço para a sobrevivência de 

todas as suas obras ou intenções artísticas. Pelo contrário, o que se nota é o quanto 

a inserção de seus trabalhos é pensada em todos os sentidos: dialogando, ou 

melhor, negociando com a instituição, debatendo com o contexto social e, sempre, 

com função crítica. A arte como ativadora do pensamento pelo viés da crítica, da 

pesquisa e da experiência, ou melhor, das tensões entre sensação e conceito, 

discurso e obra, indagações que nos forçam a pensar novas rotas, vias de criação, 

de pecepção e inserção. 

                                                           
1 Fonte: http://www.marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=1&sObra=42 (acessado em 22de dezembro de 2010). 
2 Em menção ao texto “Within the Organic Line and Afer” de Basbaum, onde o autor discorre sobre a importância 
da Linha Orgnica de Lygia Clark para a arte contemporânea. 
3 Palestra sobre arte na década de oitenta no Brasil proferida no dia 11 de junho de 2010 na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foram convidados os professores Roberto Conduru e Ricardo 

http://www.marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=1&sObra=42
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Basbaum para a palestra que integrou o ciclo de debates promovido pela professore Cecília Cotrim no curso 
“Arte Brasileira Contemporânea e Imaginário Urbano” (Seminários em História da Arte). 
4 Aqui, Basbaum se refere, em especial, aos textos: “Explode geração!” (de Roberto Pontual, 1984), “Gute Natch 
herr Bazelitz, ou Hélio Oiticica, onde está você?” e “Entre a Mancha e a Figura” (ambos de Frederico Morais, 
1984 e 1985, respectivamente),in:BASBAUM, Ricardo, 2001, páginas 308 à 309. 
5Fonte:http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_v
erbete=3142&cd_idioma=28555 (acessado em 02 de janeiro de 2011). 

6 Tradução livre do título em inglês Problems and Transformations in Critical Art, publicado no catálogo 
Participation (páginas 83 a 93, publicado pela MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2006 e co-publicado pela 
galeria Whitechapel, Londres, Reino Unido). O texto em questão foi o capítulo “Problèmes et transformations de 
l'art critique” extraído do livro “Malaise dans lésthétique” (Ed. Galilée, Paris, 2004) de Rancière e adaptado para a 
língua inglesa. 
7 RANCIÈRE, 2004, p.83 
8 Fonte: ver nota 5. 
9 Fonte: http://www.marciax.art.br/mxObra.asp?sMenu=2&sObra=28 (acessado em 05 de dezembro de 2010) 

 
10 BASBAUM, Ricardo. “X”: Percursos de alguém além das equações, in: Concinnitas nº 4,  Rio de Janeiro: 
Editora 7 Letras, março 2003, p. 173 
11 Referência ao capítulo “A imagem-nua” do livro “A Imagem-nua e as Pequenas Pecepções:Estética e 
Metafenomenologia” de José Gil (publicado em Lisboa,pela Relógio D’Água Editores, 1996). 
12 Proferido por Daniela Labra  em  22 de março de 2011, na  palestra de abertura “Performance, 
experimentalismos históricos e arte contemporânea no MAM”,  do Festival Performance Arte Brasil  (sediado no 
MAM Rio:  Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro). Esta palestra contou com os palestrantes: Daniela Labra 
(curadora do evento), Luiz Camillo Osório (curador do MAM Rio) e Fernando Cocchiarale (crítico de arte e 
palestrante convidado). O evento contou com diversas performances (individuais e de grupos de artistas), 
exibição de vídeos e palestras, procurando, assim, abrir espaço para debates sobre a produção artística 
contemporânea, tendo como foco a performance. 
13 Idem. 
14 Luiz Camillo Osório, na palestra inaugural do Festival Performance Arte Brasil. 
15 Idem, aludindo ao “Objeto Ansioso” de Harold Rosenberg. 
16 Aimberê Cesar, no final da palestra inaugural do Festival Performance Arte Brasil (quando abriram espaço 
para perguntas da plateia), ao trazer suas questões sobre os limites da performance (o que pode ser 
considerado performance) e a relação entre legitimidade da ação artística e sua inserção no contexto 
institucional. 
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