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Década de oitenta: arte das ruas e arte das galerias 

 

TATIANA DRUMMOND DE OLIVEIRA FARIA MOURA* 

 

 Ricardo Basbaum, em seu texto critico “2080”: muito mercado e pouca arte”, 

complementar ao artigo “2080: O Futuro da História”  de Lisette Lagnado (publicado na 

seção Século 20 da Revista Trópico em 2003, por ocasião de mostra sobre arte da 

década de oitenta), reforça o ceticismo que a autora traz sobre se houve, efetivamente, a 

revisão, em relação à produção artística da época, proposta pela curadoria da exposição 

2080 (apresentada no início de 2003 no Museu de Arte Moderna de São Paulo), ou se 

esta apresentou-se diluída. Para Basbaum, a discussão ficou aquém da exigência de um 

debate sobre a pluralidade (e, portanto, demonstrando compreensão rasa sobre a 

complexidade da época), especialmente em um momento político inédito em que o pais 

se encontrara (na época da retrospectiva proposta) que, inclusive, de acordo com a 

própria imprensa conservadora, significaria um novo olhar sobre aquela década de 

transição  no Brasil (os anos oitenta), chamada de “década perdida”.
1
 

 A possibilidade de se ter uma visão mais ampla dos anos oitenta, de toda sua 

produção artística, curatorial, crítica e editorial,  pressupõe uma vantagem e maior 

liberdade para aprofundar questões ainda não tocadas, submersas  desde a época em 

foco. Uma possibilidade de ampliar a leitura da arte daquela geração para além da 

questão “volta à pintura”, que seria, segundo Basbaum, talvez um problema mais 

europeu. Isto posto, Ricardo considera que a exposição 2080 não teria atingido a 

completude de sua meta, por estar subordinada aos preceitos mercadológicos. Assim, o 

que está em jogo neste cenário é a presença de duas armadilhas: esquecer o quão 

complexo é o mercado de arte brasileiro (devido suas limitações, incapacidade de 

                                                            
* Mestranda do programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC – Rio) e bolsista da produtividade em pesquisa do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). 

1 Publicado na revista digital Trópico. 



 

Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011 2 

absorção plena da produção e mecanismos perversos de retenção da mesma) e tomar 

este mesmo mercado como barômetro da produção artística em foco.
2
 

 O cenário apresentado, evidencia o problema de como a arte brasileira da década 

de oitenta tem sido registrada historicamente. A apropriação da pintura, em detrimento 

de outras linguagens utilizadas na arte, como “linguagem mestra” da Geração 80, 

transformando-a em um clichê, permite que várias questões continuem intocadas, 

submersas, obstruindo, assim, uma possível reavaliação de sua história (e versões pouco 

exploradas) ou, até mesmo, de se apreender a arte produzida no referido contexto como 

um todo. Tal fato apenas agrava o interesse em repensar a produção artística da época 

em questão, trazendo ao centro da discussão artistas e obras. Torna-se premente traçar 

um percurso narrativo procurando alcançar, entender em que ânimo se encontrava a 

discussão da arte na década de 1980. O corpo textual (literário, curatorial e jornalístico), 

predominante, reserva amplo debate para a produção pictórica, um clamor pelo retorno 

da pintura (do prazer de pintar), o qual, de certo, respalda-se em Bonito Oliva e a 

Tansvanguarda.  

Achille Bonito Oliva, em seu texto Avanguardia, Transvanguardia (catálogo 

bilíngüe publicado em 1982), discorre sobre a sensibilidade da arte da década de oitenta 

que traz à tona a criatividade no campo da pintura. Esta confere como uma característica 

da “Transvanguarda”. O experimentalismo imediatamente anterior à esta, teria, de 

acordo com o autor, se transmutado para uma mentalidade diferente, com laços mais 

próximos de intensas emoções individuais e com um tipo de pintura que encontra seus 

valores em procedimentos e desenvolvimentos próprios. É, também, enaltecida a 

pesquisa particular, individual, em detrimento de um grupo ou homologação 

internacional (OLIVA, 1982, p. 145).   

Para Oliva, a arte finalmente retorna para suas motivações internas, as razões 

constitutivas de sua operação, ao seu lugar por excelência que é o labirinto, tão intenso 

como “trabalho interno”, escavação contínua no interior substancial da pintura (OLIVA, 

2002, p. 05), esta seria uma reinvindicação de um lugar privilegiado para a pintura 

como modalidade artística nesta nova época que se descortina.  
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A vanguarda, Segundo o autor, sempre operou em um esquema cultural de 

tradição idealista, tendendo configurar o desenvolvimento da arte como uma linha 

contínua, progressiva e retilínia.  Esta é uma ideologia que sustenta uma mentalidade, 

segundo Oliva, aos moldes do “darwinismo linguístico”, de uma idéia evolucionista da 

arte, afirmando assim, uma tradição de desenvolvimento linguístico por antepassados da 

vanguarda histórica até os mais recentes desdobramentos da pesquisa artística. O texto 

explica que a ideia de tal posicionamento ancora-se na contradição de que a arte e seu 

desenvolvimento, entre progressos e retrocessos no devir da produção artística, 

existiriam descolados da produção da história geral. Até o início da década de setenta, 

era possível perceber que havia a permanência desta mentalidade da arte vanguardista, 

sempre operando pelo viés do darwinismo linguístico, cujo evolucionismo cultural 

cumpria as delimitações de cada um genealogia, engendrando-se por meandros 

puritanos e puristas. Por fim, a neovanguarda, resgata, fortuitamente, a consciência do 

artista, baseada na coerência da obra, realizada no âmbito experimental da linguagem 

em contraste com a incoerência negativa do mundo (OLIVA, 2002, p. 06).  

Oliva, então, prossegue dizendo que tal afirmação conduzira a uma compulsão 

que marcou a nova produção artística dos anos sessenta, entendida como atividades 

circunscritas à linguagem que promove a necessidade de julgamento, haja vista a 

capacidade de produção e as tendências de desenvolvimento do pensamento. Quando 

começa a dificuldade de escoamento da nova produção o artista dos anos sessenta 

começa a operar, pois, de acordo com o autor, o mundo é tomado por uma série de 

crises (e cita exemplos como: das ciências humanas, moral, política).  Fato que, neste 

ponto, culmina na discussão de crise da arte. Debate este que abarca definições  

ressurgentes da crise artística como a “morte da arte” (filosoficamente explicada por 

Hegel como superação de categorias do fazer artístico, como ciiencia do pensamento 

que institucionaliza a arte).  Gianni Vattimo considera que a morte de arte é um 

conceito hegeliano profético no sentido da sociedade industrial  avançada, embora, não 

exatamente nos termos estritos do hegelianismo (VATTIMO, 1987: 45). Segundo o 

autor:   

À morte da arte através dos “mass-media”, os artistas frequentemente 

responderam com um comportamento que se coloca na categoria da morte 

enquanto aparece como uma espécie de suicídio de protesto: contra o “Kitsch”, 
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a cultura de massas manipulada, a estetização da existência a um nível baixo, 

frouxo, a arte autêntica refugiou-se com frequência em posições 

programaticamente aporéticas, renegando todo o elemento de fruição imediata 

das obras – o seu aspécto “gastronômico” – recusando a comunicação, 

escolhendo o puro e simples silêncio. (VATTIMO, 1987: 49).   

 Em época atual, de acordo com Bonito Oliva, entende-se por crise da arte como 

crise da evolução das linguagens (OLIVA, 2002: 7).  

A Transvanguarda, por sua vez, em sua oficialidade teórica, assume uma postura 

nômade, recusando-se, assim a comprometer-se, seja com alguma ética, material ou 

temperamento. Simboliza a ausência intencional do logocentrismo (razão acima de 

tudo) da cultura ocidental.
3
  Assim, Oliva dintingüe a Vanguarda (a qual atribui ser 

racionalista ao extremo) da Transvanguarda, argumentando que a primeira, sucumbindo 

ao racionalismo, perde uma das principais características da arte: o prazer (que está 

diretamente ligado co a liberdade). Enquanto a segunda (Transvanguarda), devido a 

restituição do vigor da imaginação livre das amarras da razão que, supostamente, 

sufocam a emoção, resgata esta característica, pois permite-se, por exemplo, servir-se de 

referências do passado sem ter qualquer nostalgia do mesmo, sendo que não racionaliza 

a escolha de um período histórico (OLIVA, 2002: 13).  

Deste modo, a arte transvanguardista, pôde, por exemplo, retomar a figuração e 

temas diversos (mesmo que não fosem, necessariamente, grandiosos). A retórica de 

Oliva utiliza-se de argumentação que questiona a eficácia da produção artística 

conceitual dos anos sessenta, procura por em xeque o purismo minimalista, para realizar 

a operação de validar a nova produção na pintura nas figuras de Sandro Chia, Enzo 

Cucchi, Mimmo Paladino, entre outros. É um esforço, inicialmente, para resgatar a arte 

italiana em sua potência pictórica. Talvez esta tenha sido uma tentativa de dividir o eixo 

hegemônico norte-americano da arte. Contudo, o que se pode afirmar é que Bonito 

Oliva integra (aliás, encabeça) uma retórica crítica que se infiltrou na imprensa  

internacional de arte no início da década de oitenta. Predominam, neste contexto, 

escritos reverenciando o Expressionismo e, os textos de Oliva onde tal abordagem 
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apresentava-se dominante, demonstram força e influência neste debate (PEARLMAN, 

2003:  66). 

Bonito Oliva, após apresentar a Tranvanguarda Italiana, em artigo para a revista 

Art Flash, qualifica a Tranvanguarda como uma tendência internacional, haja vista que 

a idéia da Transvanguarda seria justamente resgatar o prazer artesanal do fazer artístico 

que, segundo o autor, teria se dissipado nos anos setenta pela abstração conceitual, 

impessoalidade da execução da obra e, até mesmo, a desmaterializacão da mesma, que 

remontariam as idéias de Duchamp. A classificação de “Neo-Expressionismo”dessa 

nova pintura teria sido originalmente cunha por meio de crítica do jornal New York 

Times. Os críticos americanos, à partir de 1981 já passavam a classificar vários pintores 

da época como expressionistas e isto mostra o impacto causado pela escrita sobre 

Transvanguarda de Bonito Oliva (PEARLMAN, 2003: 67). A autora de “Unpackaging 

art of the 1980’s” (que pode ser traduzido por: “desembrulahdno a arte dos 1980”) 

Alison Pearlman: “Maior parte dos críticos, contudo, enfatizaram esta ruptura na arte 

com o passado, principlamente, por terem se aproximado dos trabalhos com agendas 

teóricas pré-existentes.” (PEARLMAN, 2003: 68).  

Desconfia-se que a pós-modernidade, incluindo a arte chamada pós-moderna, 

nada mais é do que uma estratégia de mercado de consumo que engloba a mídia, e o 

mercado da arte. Bonito Oliva, acredita-se, seria um crítico que opera de acordo com 

estes preceitos mercadológicos, no caso gerando a tendência da Transvanguarda 

(COELHO, 2005: 213). O autor Teixeira Coelho, em seu livro “Moderno pós moderno: 

modos & versões”, destaca o episódio em que Bonito Oliva foi um dos convidados 

(talvez o mais proeminente) para participar como curador da Bienal de Paris do ano de 

1985.  

A exibição teria sido orientada pela lógica mercadológica do transvanguardismo 

culminando numa mostra de arte pouco proveitosa, no ponto de vista do debate da 

produção artística, aliás, “mediocre”, segundo Teixeira Coelho que, por sua vez, faz a 

ressalvava de que isto ocorre dentro da tendência de rápida absorção de tudo o que se 

produz no cerne de uma sociedade capitalista, inclindo o que é contrario a mesma. 

Neste ponto, o autor faz uma pergunta interessante: em que medida a recuperação de um 

valor é por culpa deste mesmo?  O que pode-se dizer é que cada produto carrega 
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consigo as marcas de seu meio de origem, seja este de uma lógica capitalista ou de outra 

ordem. A conclusão que o autor chega é de que tudo está em tensão (movimento 

dialético). (COELHO, 2005: 214). Talvez seja esta dialética mencionada por Teixeira 

Coelho necessite de maior espaço no debate da produção artística da arte brasileira dos 

anos oitenta, seja em relação aos meios empregados, ou a produção de cada artista, entre 

outras questões.  

Os escritos sobre arte brasileira no contexto da década de oitenta, basicamente, 

demonstram uma tendência a abraçar a idéia da volta à pintura e um viés crítico ao que 

foi produzido na década anterior, reduzindo esta arte “típica” dos anos setenta como 

excessivamente cerebral e hermética.  O livro “Os Caminhos da Arte Brasileira” de 

Frederico Morais, que é um louvável esmero do autor em registrar a produção artística 

brasileira, discursa sobre as artes dos anos sessenta, setenta e oitenta.  

Os anos sessenta, por exemplo, são lembrados, por Frederico Morais, pela 

coletividade (ações coletivas), a substituição do objeto por Happenings, Performances 

(Body-art) e outros recursos que fugiam de meios tradicionais da arte. Hélio oiticica é 

mencionado como figura catalizadora e, também é destacada no texto a exposição da 

Nova Objetividade e do porco empalhado de Leirner em 1967 (para o IV Salão de 

Brasília). Outro fato marcante registrado no texto de Frederico Morais é o advento do 

Tropicalismo e relembra a criação do AI-5, algo considerado como um “vazio cultural”, 

pois este, ditando suas regras cerceadoras da criatividade, é um marco que decreta a 

marginalização de boa parte da produção artística, fazendo com que o indivíduo 

criativoabandone a instituição e, marcando sua presença na cidade. O autor també 

afirma que, diferente dos anos sessenta, na década de setenta, cada artista define sua 

linguagem individual (dissipando o coletivismo), entrando, assim, em cena, a 

Metalinguagem e “Tautologia” da arte, ou “arte como ilustração da arte”. É retomado os 

estudos da natureza, significado e eficácia da arte e seu sistema. Segundo o autor, neste 

momento: “a mente substitui o coração, a razão volta a imperar sobre a emoção” 

(MORAIS, 1986: 167). 

Frederico Morais também aponta em seu texto que com a “Transvanguarda 

Italiana”, os “Novos Selvagens” alemães, a nova escultura inglesa e a “Nova Imagem” 

norte-americana, aparecera nos anos oitenta no Brasil, a “Geração 80” com a mostra 
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“Como vai você, Geração 80” no Parque Lage. Surgem, à partir daí, vários novos 

artistas, sobretudo pintores “contra o caráter excessivamente cerebral e intellectual da 

arte dos anos 70, esta nova geração adota um novo slogan: “Pintura & Prazer” 

(MORAIS, 1986: 167). Em seu texto “Anos 80: Entre a Mancha e a Figura” para “Arte 

brasileira do modernismo a contemporaneidade”, Frederico explica que, devido a 

experança restaurada com a promessa de eleições diretas, havia a expectativa de 

retomada do ânimo sessentista, apontando para um tipo de “neo-Tropicalismo” nos anos 

oitenta (MORAIS, 1985: 103).  

Contudo, o autor reconhece as diferenças entre o contexto de ambas as décadas 

citadas, citando que, embora o rumo da política estivesse apontando para uma abertura 

democrática (tão aguardada pelos brasileiros), havia, ainda a urgência de recuperação 

econômica, devido ao extenso endividamento externo do país que, com a moeda cada 

dia mais desvalorizada, afundava-se em uma inflação galopante. Algo que, certamente 

extingue qualquer ressurgimento possibilidade de sentimento festivo da década de 

sessenta (MORAIS, 1985: 103). 

É, também, observado pelo autor como tendência internacional, o pluralismo 

artístico, ou a recusa (impossibilidade) de se definir a produção artística da época em 

algum modelo específico, haja vista o grande ecletismo da produção em questão. Sendo 

assim, se havia alguma definição ou regra clara para a arte da época, estaria seria o 

pluralismo. Além deste, houve, também, a retomada do prestígio da arte européia, 

aponta Frederico, especialmente observando os artistas que participaram da Documenta 

de Cassel de 1982 (MORAIS, 1985: 103).  

 Fica claro, também, segundo o autor, o declínio da inernacionalização da arte 

(ou crise do internacionalismo), devido a crescente atenção dos países para suas 

respectivas culturas, além da questão do aumento da sensibilidade em relação as 

minorias étnicas, especialmente nos Estados Unidos,  “e uma vontade de 

descentralização nas políticas oficiais de cultura” (MORAIS, 1985: 103). O autor, 

inclusive, aponta que isto seria uma desvantagem para os artistas latino-americanos, 

pois: “Europa e Estados Unidos descobrem, no seu próprio território, um Terceiro 

Mundo…” (MORAIS, 1985: 103). E no Brasil, Frederico Morais observa que há 

também esta tendência regionalista, mas, paradoxalmente, o artista procura, também, 
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atualizar-se olhando para o contexto exterior. Este seria um momento artístico da era da 

Globalizacão. 

O que causa estranhamento é que Frederico Morais observa e localiza que, nesta 

época, há uma retomada das narrativas individuais e o desligamento do artista de um 

projeto maior, coletivo (de cooperação por um ideal de arte, como o Concretismo, por 

exemplo). Contudo, a arte brasileira da década de oitenta apresenta ações coletivas de 

diversos grupos: Nervo Óptico, A Moreninha, entre outros. Os grupos que teriam 

marcado mais as artes plásticas no contexto nacional nessa época foram: “Geração 80” 

da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (no Rio de Janeiro) e a “Casa 7” (alcunha 

em referência ao número da casa/ateliê de São Paulo), embora Frederico Morais aponte 

para a descentralização do eixo Rio – São Paulo nas artes plásticas e cita Granato como 

um dos pioneiros na defesa do pluralismo no Brasil (MORAIS, 1985, p. 105). Inclusive, 

Morais cita o  “Ateliê Coletivo” no Recife, destacando a figura do artista José Claudio, 

classificando como “...uma espécie de Julian Schnabel do Nordeste, pela mescla de 

pathos e improviso na realização de sua pintura.” (MORAIS, 1985: 105).  

Interessante ressaltar que, em seu texto, Frederico Morais, ao discorrer sobre 

exemplo das novas obras e pinturas, citando Jorge Guinle (talvez a maior referência da 

pintura da época, sem esquecer de Nuno Ramos)  e sua inclusão pictórica de diversas 

referencias, como se sua pintura quisesse abarcar todo um universo em um quadro, 

também visualiza em Bárrio (que, inclusive, é reconhecido como um dos representantes 

do vanguardismo setentista pelo autor), uma verbalização da pintura, em especial, na 

sua “Série Africana” (MORAIS, 1985: 105).  

Neste momento, seria interessante retomar Márcio Doctors, em texto sobre 

Bárrio  para a 17ª edição da Revista Galeria, em 1989, portanto, posterior ao texto de 

Frederico Morais, indica que o artista em questão buscar tocar os limites da matéria, ao 

falar de suas obras produzidas naquela época (sejam elas telas ou paredes-instalações).  

Doctors indaga-se: “O que são suas telas senão paredes?...O que são suas paredes-

instalações senão esse mesmo exercício amplo da tela, aonde refunda o ato da criança 

na sua irresistível tentação de rabiscar as paredes, quando busca tatear os limites do 

mundo?” (DOCTORS, in Galeria, nº 17, 1989: 66). O artigo, de Doctors traz em seu 

conteúdo uma indagação surgida de uma viagem de táxi entre Rio e São Paulo.   
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O autor transpõe o estranhamento de se utilizar um meio de transporte mais 

adequado para deslocamentos urbanos do que inter-estaduais (longas distâncias). Para 

tal deslocamento mais extenso precisaria de uma viagem de avião, ônibus ou trem (se 

tivesse esta opção, obviamente). Isto, para Doctors, é o que define o trabalho em 

questão. Bárrio e sua atitude de decidir-se a pegar um taxi para essa viagem, expõe a 

mesma operação que o artista empreende em seu trabalho. E é justamente isto que, 

segundo Doctors, parece ter cessado na década de oitenta (neste texto, já observada 

retrospectivamente), pois escreve:  

 Estamos no final de uma década onde buscou-se a oficialização do 

discurso de que não há pensamento em arte. Investiu-se no puro ato de fazer 

– como resposta à uma compreensão transversa das questões colocadas pela 

arte moderna. Fundou-se oportuna aliança entre determinado segmento de 

artistas, galeristas e críticos, que buscam um olhar malicioso capaz de 

reduzir os problemas plásticos a um mero jogo esteticista. (DOCTORS, 

in. Galeria, nº 17, 1989: 65). 

 Para Márcio Doctors, as paredes-instalações de Bárrio demonstram a existência 

de um “terceiro estado” que não reside na imposição exterior do trabalho, nem sequer 

no impulso interno do artista, nem na relação sujeito / objeto, mas, sim, se apropriando 

dos dois campos (DOCTORS, in. Galeria, nº 17, 1989: 67).  Será que não é exatamente 

isto que importa na arte? Esta idéia, de certa maneira, se contrapõe a afirmação de 

Frederico Morais em seu texto “Gute Nacht Herr Baselitz ou Helio Oiticica Onde este 

você?”, onde o autor insiste que pintura é emoção, tem que vir do coração, que se for 

estritamente mental, torna-se mera ilustração de idéias.
4
 O texto em questão discorre 

como a arte brasileira na década de oitenta, através da “nova pintura”, deixa de lado o 

purismo intelectual da década de setenta (o que, certamente, ecoa Bonito Oliva).  

 Segundo Morais, o artista, assim, retorna à subjetividade, abandonada pela arte 

setentista que, por sua vez, estaria mais interessada na objetivadade. Frederico, neste 

trecho, menciona que, a nova pintura denotava a vontade do artista de extravasar, de 

forma não controlada, ao acaso, sua fantasia e beirava uma tendência que oscilante ente 

neo-figurativo e neo-informalismo. A arte, assim, deixaria de esconder-se atrás de 

                                                            
4 Nota-se a mesma simplificação que o autor fizera no texto, publicado posteriormente a esse, já citado 

anteriormente no presente escrito. 
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conceitos filosóficos, ou estar refém de outras áreas do saber (MORAIS, in Basbaum, 

2001: 225). Esta operação garantiria ao artista restaurar sua comunicação com o 

público. A “volta à pintura” seria assim, responsável pelo retorno do público aos 

eventos de arte, museus, galerias e bienais. 

 Embora a arte da década de setenta seja considerada, em sua maioria, uma 

produção hermética, excessivamente intelectualizada e, portanto, distante do público, 

Frederico Morais reverencia a produção de Oiticica e percebe o quanto esta produção 

artística ainda ecoava (e ecoa) entre os novos artistas: “Outro dia eu fui visitar o Projeto 

Helio Oiticica: caí duro. Quase tudo o que andam fazendo por aí, Oiticica já fez.” 

(MORAIS, in Basbaum, 2001: 229). Obviamente, Frederico Morais considera que Hélio 

não se enquadra nesta arte “hermética” dos anos setenta. Portanto, certamente não seria 

justo afirmar que a arte desta época tenha sido completamente dominada pelo 

“darwinismo lingüístico”, assim como nem toda a produção artística da década seguinte 

teria sido produzida de forma hedonista. O problema que se apresenta aí é a questão da 

generalização. Contudo,  é interessante observar que o autor não está simplesmente 

definindo (encerrando o debate) em seu texto. É um escrito que relata sua vivência com 

a arte da época: “Em que vai dar isso, não sei. Por ora é o que está acontecendo, e é 

preciso tentar compreender antes de julgar.”(MORAIS, in Basbaum, 2001:  226). 

 Doctors trouxe à tona o problema da idéia de que haveria um pensamento 

norteador da arte, o que teria disvirtuado o debate. Entretanto, o questionamento 

persiste: o que foi, de fato, a arte dos anos oitenta? Haveria uma maneira de resumí-la 

ou caracterizá-la? Aliás, haveria como resumir a arte dos anos setenta, sessenta apenas 

por um viés? Talvez a complexidade desta questão seja explicada pelos múltiplos 

caminhos que se apresentaram para os artistas da época. Assim, não é possível imaginar 

um pensamento que abarque a produção da época, tampouco a ausência de um, mas, na 

realidade,vários.  

O que se pode afirmar com certeza é que a década de oitenta selou o fim do 

governo militar e o início da “democracia” no Brasil. O catálogo de Roberto Pontual 

contém depoimentos celebrativos do fim da ditadura. Essa nova geração de artistas 

livres é recebida abertamente, com a abertura política do país. A década em questão, 
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também marca um período de globalização (ou capitalismo integrado,  segundo a 

concepção de Félix Guattari) e, mais uma vez, o Brasil não está fora deste contexto.  

 Ricardo Basbaum, em seu texto  “Pintura dos Anos 80: algumas observações 

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

procura recapitular criticamente como os conceitos de Achille Bonito Oliva, tão 

rapidamente absorvidos pela critica internacional da época, foram generalizados e 

reproduzidos pela crítica nacional. Em seu texto, fica claro que fora observada a 

aceitação quase que instantânea destes conceitos, sem que houvesse prévia reflexão 

mais aprofundada por parte da crítica internacional acerca das idéias expostas.  Em 

relação ao ecletismo abordado por Oliva, Basbaum observa que não demonstra ter tanto 

destaque, pois o que está em jogo é, justamente, superar a idéia de ambigüidade da 

imagem, para atingir uma maior eficiência perceptiva. Reunir vários sistemas de arte, é 

uma afirmação que pressupõe que os mesmos estejam desconexos, fragmentados 

(BASBAUM, in Basbaum, 2001: 305).  

Durante esta época, o que se pode perceber na questão da arte é a 

indissociabilidade entre esta, a política e o mercado. É, de fato, impossível apartá-los. 

Assim, o que está mapeado nas artes dos anos 80 no Brasil, é apenas um reflexo deste 

problema, ou seja, somente passou a ter valor histórico daquela produção o que estava 

sendo comercializado na época. Portanto, os artistas considerados afeitos ao gênero da 

pintura, de certa maneira, foram entitulados como avatares da época.  

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), corriam 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 houvessem embates entre algumas 

correntes críticas como citadas anteriormente, 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, 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.  
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A iniciativa de fazer a exposição “Como vai você, Geração 80” no Parque Lage, 

parte de uma necessidade institucional. A exposição aconteceu em 1984. Em 1987, após 

a exposição histórica, houve uma série de ações coletivas de um grupo que ficou 

conhecido como “A Moreninha”. Este momento, para Ricardo Basbaum, encerra a 

“Geração 80”. A necessidade do grupo era de se livrar dos clichês criados com a 

exposição (que se configurou um pouco à revelia dos artistas), pois havia a sensação de 

que o interesse na “Geração 80” (que assim ficou conhecida, justamente pela exposição 

“Como Vai Você Geração 80” no Parque Lage) recaía muito sobre os efeitos da mesma 

do que na problematização poética que era realmente representada pelas obras, 

inclusive, as pinturas. 

O grupo “A Moreninha” propunha-se a uma investigação sobre os ismos da arte. 

Começaram com uma “maratona impressionista” na Ilha de Paquetá. A idéia do grupo 

seria a comemoração dos cem anos da passagem de Monet pelo Brasil. Entretanto, tudo 

isto não passava de uma ficção, uma estratégia arquitetada e anunciada como fato 

(através de divulgação na imprensa) pelo grupo. Talvez mais uma forma irônica e 

original de por em xeque o clichê da aclamada “volta à pintura”? O que pode se 

imaginar é que a relação entre arte e ficção nesta manobra remete a poética de Antônio 

Manuel e Cildo Meirelles (como sendo um tipo de “inserção em circuitos ideológicos”). 

Porém, importa dizer que a ação / provocação artística culminou em uma querela entre o 

coletivo e Frederico Morais que, por sua vez, publicou uma crítica no jornal e, 

incisivamente, Ricardo Basbaum responde em carta ao veículo de comunicação. Uma 

estratégia para trazer à tona o debate da produção artística da década de oitenta. 

Trava-se, aí, um diálogo de um debate critico público e acalorado sobre o que se 

produzia na época. Nota-se que foi preciso uma provocação, um artifício para que se 

iniciasse a discussão que, talvez, sem este recurso, jamais tivesse acontecido. O segundo 

embate (ou, no caso, “combate”) ocorre em uma palestra de Frederico Morais e Bonito 

Oliva, em uma galeria do Shopping da Gávea. Participam da ação os artistas do coletivo 

“A Moreninha”, que antes já foram pivôs de uma discussão em jornal com o crítico 

Frederico Morais, vestidos como garçons, infiltrados.   

Pode-se arriscar fazer uma associação entre esta intervenção e a ação dos 

integrantes do Grupo 6 Mãos em estação do Metrô do Rio de Janeiro (onde, também, 
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vestem-se de garçons), relacionando-as com uma performance de Daniel Buren na 

década de 1970, em que este se vestiu de garçom e serviu cafezinho numa vernissage. 

Os artistas como Basbaum, evidentemente, não estavam desligados de referências (tanto 

nacionais quanto internacionais) de uma década imediatamente anterior a de atuação 

deles. 

O grupo de Ricardo Basbaum realiza, assim, uma intervenção não anunciada no 

evento, provocando, novamente, o crítico brasileiro, além de uma reação acalorada por 

parte de Bonito Oliva, culminando em  um confronto físico. Ricardo Basbaum, trajado 

de garçom e munido de um gravador em sua bandeja, gravou seu embate com o critico 

italiano.  Certamente isto ecoa as ações escandalosas dos dadaístas que 

“ultrajavam” o público, quando extrapolavam os limites do que era considerado 

socialmente aceitável na época em suas intervenções e performances. Importante 

ressaltar, assim, o caráter transgressor dos atos invasivos (não anunciados) que parecem 

ser um fator importante para estes artistas que destoam do modelo “jovem promissor da 

Geração 80”.  

Ricardo Basbaum inclina-se a vertente performática da época, mas, não 

exclusivamente a esta, envolve-se também com pintura (fora aluno de Luiz Áquila), 

vídeo (como Egoclip, dirigido por Sandra Kogut) e outros meios. Diferentes recursos, 

suporte, 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 de tal fato, o artista também não vale-se da segurança de um ateliê ou a 

facilidade do espaço expositivo institucional.  

Entretanto, como citado anteriormente, Basbaum mantém, em determinado 

momento nos anos oitenta, contato com a pintura em sua obra, pois, para ele, a questão 

não é simplesmente o meio, mas a proposta, a criação de “membranas de contato”, 

entrecruzamentos de duas linhas (ou mais), perpassando  questões que remetem ao 

limite do próprio corpo e do mundo. É neste contexto em que o artista envolve-se em 

trabalhos coletivos com outros performadores (ou, mais especificamente, interessados 

no “transbordamento”das fronteiras da arte) 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.   
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Durante sua palestra em junho de 2010 na PUC do Rio de Janeiro, Basbaum 

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

observar que, e o próprio artista enfatizou, figurava na construção rizomática, entre 

diversos elementos, a questão da “volta à pintura” e, neste momento, Basbaum ressalta 

que, na época o próprio considerava mais provocadora uma publicação 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 artistas.  

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).  

 Portanto, foi pelo problema da recepção afoita dessa nova produção pela crítica 

que, deste modo, encampa a separação entre as categorias de arte, elencando um meio 

expressivo (a pintura) 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). Estes artistas como Enéas Valle, Aimberê Cesar, Barrão, Eduardo Kac 

e coletivos passam a fazer diversas ações, intervenções no espaço urbano e as 

performances são recorrentes.  

Márcia X foi, talvez, a artista da “Geração 80” que mais se apropriou do recurso 

da performance na arte contemporânea brasileira (um percurso para o experimentalismo 

no qual a artista acreditava e do qual não abria mão). Desde seu debut em 1980, deixou 

claro, através de suas trangressões poéticas, que sua obra não seria norteada por 

manobras mercadológicas, e tal atitude, certamente custara a leitura de suas ações 

artísticas e a inserção sua obra nos registros (oficiais) artísticos da época (embora, ao 
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longo da carreira, obteve merecido reconhecimento sendo, inclusive, premiada). Se o 

que estava em jogo era invadir o palco da Sala Cecília Meirelles com tricíclos durante a 

execução de uma música da figura exponencial de John Cage para a arte 

contemporânea, surpreendendo o próprio músico com a espontaneidade do gesto, ou 

recortar “Não-Roupas” em plena Feira Internacional do Livro no shopping Fashion 

Mall, Márcia X não pretendia deixar de criar seu próprio meio (ou campo) de atuação 

artístico.  

Talvez, interesse ressaltar que Márcia não esperava 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 leituras: uma forma 

de agressão (para uns), a oportunidade de oferecer uma experiência artística, estética, 

reflexiva e única (para outros). A estratégia de Márcia, que assim como Ricardo, 

interessava-se em estudar as imagens produzidas pela linguagem da cultura de massa, 

era se apropriar de referências cotidianas para criar uma arte experimental, não 

“massificável”.  

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

mas experiências únicas, individuais, através de suas proposições, 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 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 a 

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 visível.
5
 

 

                                                            
5 Referência ao capítulo  do livro “A Imagem-nua e as Pequenas Percepções” de José Gil. 
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