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Guilherme Bueno: A primeira pergunta tem um caráter mais, digamos, “histórico”. Gostaria que você falasse 

um pouco dos trabalhos iniciais, tendo em vista o momento em que eles foram produzidos, nos anos 80, ou 

seja, uma época associada com o “retorno à pintura”. Não teríamos aí a possibilidade de ver uma outra 

história deste período? 

 

Ricardo Basbaum: Não se trata de “possibilidade”, mas de fato concreto (só não vê quem não quer): eu, 

Alexandre Dacosta, Barrão, Alex Hamburger, Márcia X., Simone Michelim, Livia Flores e Eduardo Kac, entre 

outros artistas-em-ação no período 80s do Rio de Janeiro, delineamos diversas possibilidades de prática para 

além do clichê “Geração 80, como vai você?”. Percursos de experimentações em que jovens artistas com 

menos de 30 anos se recusaram a processar o refrão “Pintura! Pintura!” fechados na quietude familiar do 

ateliê. A partir de tais errâncias deambulatórias, a Dupla Especializada encontrou em Sandra Kogut uma 

aliada para diversas vídeo-performático-parcerias (envolvendo também o grupo Seis Mãos), tendo em 

“Egoclip” – irônica combinação da novidade audiovisual do videoclipe com as umbilicais viagens ‘egotrip’ – 

seu primeiro resultado. Brinca-se ali com a mitologia do ‘artista como celebridade’, desconstruindo as 

provincianas ideologias prêt-à-porter do sucesso. Esta “outra história” que você menciona está traçada, 

esperando pela potência da pluma de alguém a plasmá-la em papel. 

 

GB: Ainda falando destes trabalhos, mas sob outro ponto de vista, eles me parecem já esboçar algumas 

questões desenvolvidas nos trabalhos posteriores, quando você opera com o seu conceito de NBP (Novas 

Bases para a Personalidade). 

 

RB: Sim e não. Não e sim. Os trabalhos com a marca OLHO (com a qual participei de “Como vai você, 

Geração 80?” [N.do A.: e que foi deliberadamente omitida da remontagem atualmente em cartaz no CCBB]) 

desenvolvem um link direto arte-comunicação, área de gestação do projeto NBP&derivações. A passagem 

OLHO ↔ NBP é salto quântico, mudança de fase, ganho de complexidade, grão em mutação. A coisa que há 

aí é a inclusão da complexidade do discurso e do pensamento enquanto matérias plásticas (“Migração das 

palavras…”). Mas ‘eu’ desapareço num e noutro, pois se o OLHO tangencia a assinatura, apropriada pelo 

coletivo, NBP produzirá mais tarde o superpronome, possuindo o outro introjetado de forma consolidada.  

 

GB: Vendo os vídeos, surgiu-me uma questão sobre o modo como eles exploram mecanismos lingüísticos do 

meio: a apropriação dos formatos de videoclip e revista eletrônica (“Egoclip”. “É a questão”, por exemplo), 

tocando inclusive no aspecto comunicativo dos mass media e suas conseqüências. Isto é, de como a imagem 

atua em nossos relacionamentos com as coisas hoje em dia, como elas nos são dadas a ver e como criamos 

novas interpretações e significados sobre elas e a partir delas. Em outro caso, em um trabalho recente (“E: 

anotações sobre contatos com re-projetando + sistema-cinema + superpronome”), eu vejo a exploração de 

uma estrutura narrativa “endógena”, mas, curiosamente, ao mesmo tempo expansiva: o vídeo se constrói 

mais do que de forma descritiva, com os próprios elementos constituintes da instalação realizada na UERJ 

(imagens captadas pelo circuito interno da instalação, realização das proposições ali “descritas”, etc.). O vídeo 



acabaria por remontar em outro suporte a dinâmica e os conceitos ali propostos, ou, em outro sentido, seriam 

uma extensão dele. 

 

RB: Sim e Sim. Não me interessa o registro da experiência enquanto tal, mas proporcionar experiência nova, 

própria, a partir do vídeo. Daí o recurso às ferramentas do meio (vídeo) e dos meios (media): plasmar nestes 

intervalos as questões do trabalho e da poética própria e capturá-las através de tais ferramentas é o desafio. 

As tensões e provocações do poema deslizam de meio em meio, em dinâmica multi. Em decorrência destas 

passagens, surge o projeto ‘sistema-cinema’ (desde 2001), com utilização de microcâmeras P/B em torno de 

ambientes previamente construídos: “E” incorpora experiência deste tipo: as imagens tanto servem para 

multiplicar e intensificar uma experiência em tempo-real, no espaço expositivo, como parte da exposição – e 

fazendo isso transformam o espaço em ambiente-cinema – quanto servem para trazer ritmo narrativo ao vídeo 

(musicalidade expandida abrindo o closed-circuit). 

 

GB: Em outro trabalho (o vídeo “Um registro da constatação da arte no projeto NBP de Ricardo Basbaum”) eu 

sinto um dado semelhante ao levantado na pergunta anterior, a respeito da idéia de transposição para uma 

outra linguagem (ou para um outro campo de relações) das ações de troca das instalações e proposições. 

Você incorpora um vídeo realizado por outros artistas a partir da apropriação de um objeto / signo criado por 

você. Ou seja, o seu uso deste vídeo prolonga aquela série de relações presentes no conceito de NBP. Algo 

que eu vejo, de outra maneira, mas segundo um procedimento análogo no vídeo “G. x eu”. 

 

RB: Esta ‘incorporação’ que você descreve eu vejo como ‘ressonância’, vibração que se alastra de situação 

em situação como vento que insiste sempre, articulando novos fôlegos. Conseguir que a respiração de cada 

proposta se propague na ação de outros realizadores é efeito do projeto de linguagem, das ferramentas e 

conceitos utilizados, do jogo (in)formal articulado. Em “Você gostaria de participar de uma experiência 

artística?” eu busco decididamente tais efeitos. “G. x eu” incorpora em suas entrelinhas – no espaço-abismo 

entre palavra e imagem – estas pequenas conquistas, conseqüência da linda ginga de outros agentes 

realizadores (Raquel Couto, Wagner Vasconcelos, Edimilson Vasconcelos). 

 

GB: Em “Me & You” e em “E: anotações sobre contatos...” o registro do vídeo não assumiria o papel exercido 

pelas estruturas gráficas dos diagramas dos trabalhos “plásticos”? Isto é, mais do que um registro, o ritmo 

pelo qual as ações são apresentadas (pensando aí também a montagem, os cortes, o som, etc.) recolocam as 

proposições mesmas, inclusive para o “espectador”, que a partir daí se tornaria um participante em outra 

escala. Ele é incorporado a estas trocas. As NBP, em um certo sentido, proporiam através deste processo a 

qualificação de uma obra e de um sujeito “expandidos”. 

 

RB: Gostei da sugestão: vídeo-diagramas: enxergando tanto o diagrama no vídeo como o vídeo nos 

diagramas – e se for vídeo, também é cinema, completando o sistema. Certamente existe um dado ‘vídeo’, 

uma marca ‘cinema’, na construção narrativa de meu trabalho – da Dupla Especializada a NBP. Sempre tive 

convicção de estar tramando algo mais próximo do registro audiovisual do que do puramente plástico; 

afinidade com as contaminações. A participação que interessa é aquela que combina afetividade e 

pensamento, provocações que só podem se dar no aqui&agora da experiência, aqui e agora. Sim, somos 

expandidos, seja como objeto, seja como sujeito; território de práticas. 


