
conversa publicada no folder que acompanhou o projeto “G. x eu”, apresentado no 
Espaço P, Rio de Janeiro, em agosto de 1998 
 
Helmut Batista Lendo o teu texto, Ricardo, e sabendo o que me espera na sala da minha 
casa, tive a impressão de estar perante uma grande geléia galáctica, emocional, geléia de 
ET (extra terreste), uma incrível "novela" onde os personagens se confudem com as cenas, 
com o tempo, com o próprio espaço que você tenta criar entre o "texto" e a parte visual que 
será a instalação na parede. Tenho a impressão de poder construir minha própria percepção 
da "história" e ao mesmo tempo tentar querer engatinhar na tua dialética malabarística, 
artística, estética, discursiva – a reinvenção do conto – um conto visual. Me confronto com 
estes "organismos" que você criou e que ja estão me rodeando. Qual é este teu ponto de 
partida? O texto antes do visual, vice-versa, tudo ao mesmo tempo?  
 
Ricardo Basbaum Gosto da idéia de geléia, de "geléia adversa" (frase que inscrevi num 
objeto de acrílico que agora está em Brasília: soma de "geléia geral" e "da adversidade 
vivemos"; considero "geléia adversa" um sinônimo para arte, conforme a entendo), algo 
móvel, sem forma fixa. Acho que o ponto de partida é a idéia de algo simultâneo, realizado 
ao mesmo tempo, que é o que o diagrama significa para mim: um modo de articular 
simultaneamente o visual e o verbal. O diagrama para mim tem essa importância. Considero 
o conto como a história que se passa naquele espaço proposto pelos diagramas, já 
sugerindo formas de ação, uma trama, personagens, deslocamentos, situações... As 
palavras encadeadas trazem uma narrativa, que tem como espaço os diagramas dentro (e 
fora) da forma específica NBP, toda a narrativa gira em torno desses espaços dos diagramas 
das figuras de 1 a 6. E depois existem os diagramas dos personagens "G." e "eu", que 
retomam em suas linhas, em sua "plástica", toda a trama do conto, que está ali internalizado 
(indicado pela própria presença da forma NBP, como pequenos virus, contaminando aqueles 
corpos). Existe aí uma progressão do macro para o micro, desde as figuras que indicam 
espaços amplos, abertos (que confundem-se com a cidade do Rio de Janeiro), passando 
pelo conto como uma região intermediária, até o momento em que se chega a uma 
internalidade dos personagens (que está narrada no conto, visualisada nos diagramas). 
Esse processo de buscar um funcionamento conjunto do verbal e do visual vem já do meu 
projeto NBP, que já se estrutura desse modo.  
 
H Voltaremos mas tarde ao projeto mais abrangente que é o NBP. Por agora queria 
desenvolver mais esta geléia estética em qual vejo teu "desenho". Digo desenho porque vejo 
nos teus "esboços", "planos", "arquitetura" etc. alguma coisa de muito romântico. Algo que 
só o desenho consegue transmitir. Esta coisa de "fonte" da arte. Teu "desenho" tem este 
lado lúdico com referência do "traço", da maestria da mão, do domínio do campo de atuação. 
Ao mesmo tempo ele se transpõe ao nosso momento contemporâneo que é o do 
computador, a era digital, ao qual teu desenho se apóia, se sustenta. O suporte da casa, da 
parede da minha casa, nos leva ainda a mais um grau adiante, ou melhor para trás, até o 
afresco (pintura de parede, etc.). Como é que você vê esta dicotomia, ou melhor, esta 
reinterpretação? Para mim é um dos poucos exemplos onde a tecnologia do computador é 
aplicada como se fosse nada mais do que um simples "lápis de carvão". 
 
R Você tocou em vários pontos de uma só vez. Bem, realmente considero meus diagramas 
basicamente como desenhos, onde as linhas correm soltas, buscando movimento. As 
palavras são fundamentais (principalmente "eu" e "você"), pois sem elas não creio que as 
linhas teriam tanta força: a coisa acontece junto mesmo, entre as palavras e as linhas. O 
computador permite esse "ataque" conjunto da linha e da palavra, por isso me serve tão bem 
– e ele me permite ainda desenhar essas linhas bem sinuosas, bem soltas, mas com 
bastante precisão. São desenhos "mediados" pelo computador, que preservam uma certa 
manualidade apesar da tecnologia sofisticada: uma espécie de mão eletrônica e orgânica ao 
mesmo tempo (um cyborg "de leve"). Não sinto afinidade com a idéia de afresco, pois os 
diagramas estão mais próximos de mapas, roteiros, indicações de forças do mundo da 
psicologia e do pensamento (forças de atração, repulsão, etc). Falam de um novo 
romantismo, ligado a uma reinvenção total do humano. São materializações de gráficos que 
estão entre nós e as coisas, entre nossos olhos e aquilo que olhamos, desenhos 
cristalizados no espaço entre o sujeito e os objetos. E por aí vai.  
 
H Bem, esta tua não-afinidade com a questão do afresco, eu a interpreto de uma maneira 
mais concreta: problemáticas contemporâneas, como versões do tipo Sol Lewitt! Porém, 



acho eu, não há como fugir das conotações implícitas por esta técnica e simbologia milenar. 
O que me pareçe muito interessante neste seu diagrama é a sintese entre o desenho 
"escrito" e o conto "desenhado". Vejo que você decide pelas duas versões não querendo se 
reduzir a uma só delas. Me lembra os reduzidíssimos escritos visuais de Laurence Wiener e 
os contos de Clarice Lispector, estes "mapas" psicológicos que só ela sabe desenhar. É, teu 
trabalho é uma simbiose dos dois, com suas características próprias, é claro. 
 
R Nesses seus exemplos aí de cima ficaria mais com Lispector (embora não tenha lido dela 
praticamente nada), pela escrita de "ficção". Acho o Wiener com uma visualidade meio 
"dura", não gosto do tipo de letra que ele usa, das diagramações (mas gosto do uso dos 
parênteses) - o Kosuth é bem mais impactante. "G x eu" é meu trabalho mais "literário", em 
que a narrativa está presente de modo explícito, e estou atento para ver que 
desdobramentos podem sair daí. Existe inclusive a presença do objeto "livro", que é a única 
parte do trabalho que continua, pois o diagrama grande, na parede, junto do campo de cor 
(que é fundamental para meu trabalho) depois é destruído, devendo ser refeito a cada nova 
ocasião. Gosto muito de uma colocação do Foucault em que ele afirma que o pensamento 
não é "nem reflexão, nem ficção", é preciso buscar um discurso entre esses dois campos. 
Acho que a questão do discurso, da escrita, na arte é exatamente essa: buscar algo nessa 
região temperada, que nem seja discurso "sobre" nem "puro discurso". É nesse caminho que 
vão os diagramas, é essa relação, de "ver o conto e ler o diagrama", que quero estabelecer. 
Vler, Lver.  
 
H Quando você diz: "que é a única parte do trabalho que continua, pois o diagrama grande, 
na parede, junto do campo de cor (que é fundamental para meu trabalho) depois é destruído, 
devendo ser refeito a cada nova ocasião.", isto quer dizer que uma vez que eu decida passar 
tinta branca por cima do desenho, você pode refazê-lo do mesmo jeito em outro lugar? Seria 
idêntico, ou há a probabilidade de surgir um desenho novo, talvez até completamente 
diferente do que foi feito aqui, mas ainda guardando a relação com teu conto do livro?  
 
R Acho que o dado específico desse trabalho é a situação "sala de estar", típica do 
apartamento: sofás, cadeiras, o diagrama ao fundo, livros sobre a mesa, vasos de plantas, 
etc: nada do ambiente branco e asséptico de uma galeria. Para remontá-lo em outro lugar 
acho que teria de recriar esse ambiente "sala". Todos os diagramas do livro (não só o das 
páginas centrais) podem ser ampliados e espacializados, de acordo com o novo lugar – mas 
cada exposição é diferente, pois é necessário pensar o trabalho na direção específica de 
cada espaço. Sim, há, é claro, probabilidade de aparecer um desenho novo. Podem surjir 
personagens novos, novos mapas, continuidades narrativas, páginas de ação e suspense, 
etc. Mas não gosto de especular desse modo sobre os trabalhos; prefiro aguardar os 
desdobramentos que o próprio trabalho irá indicar, a partir de sua recepção. Acho mais 
provável que surjam um desenho e um texto novos do que outros desenhos para o mesmo 
conto. Poderia ser interessante experimentar o desdobramento do conto e do diagrama em 
outros meios (vídeo, áudio, foto, etc), continuando os "entrecruzamentos audiovisuais". Meu 
trabalho funciona através de passagens de uma coisa a outra, e é aí que preciso estar 
atento. Agora, a idéia de refazer o trabalho me atrai, pois apenas uma única ocasião não é 
suficiente para apresentá-lo, uma vez que o tempo de recepção é realmente lento. "G x eu", 
imagino, comporta outras apresentações, em situações diversificadas.  
 
H É, esta necessidade da mutação é muito legal e importante. Um fator que me atrai muito 
nesta sua instalação é exatamente esta sensação de ser um espectador participante, 
integrante do seu "conto". Me sinto um personagem e não um mero espectador. O 
apartamento dá esta possibilidade a mais. Uma intimação ao íntimo. Acho que você soube 
aproveitar isto muito bem. Tenho curiosidade em saber como o público irá perceber isto. 
Vamos ver... .Mas agora queria saber um pouco mais do projeto em "progresso" NBP do 
qual esta tua instalação é um "capitulo"? Pelo jeito há muitos fatores em "continuidade". 
 
R Sim, há vários fatores. Os diagramas do livro e da parede mostram isso: ali está a forma 
NBP sendo repetida diversas vezes, assumindo diferentes configurações: nas figuras de 1 a 
6 assinalam regiões, terrenos, limites para ações; no diagrama principal, dos personagens 
"G" e "eu", a forma aparece três vezes, reduzida, como parte da "trama dinâmica" das linhas. 
São elementos estranhos nesse conjunto: não são linhas, nem palavras, nem círculos. Não 
há como evitar remissão à toda a série NBP, através da forma. Mas aí, nesse desenho da 
parede, ela está presente como pequenos vírus, dentro e fora dos personagens. Os 



personagens já estão "contaminados", e os espectadores são instantaneamente 
contaminados, frente à parede colorida, através da leitura, etc. Você percebeu muito bem, 
trata-se de uma "intimação do íntimo", que provoca em cada um dos(as) espectadores(ras) a 
necessidade de pensar suas "defesas" e "pontos vulneráveis" em relação à estranha 
situação. O íntimo é intimado a se transformar, a encontrar uma outra medida, tornar-se 
menos obscuro, menos inatingível, menos fixo, menos imóvel, menos fundo do poço. Mais 
móvel, porém, com maior desejo de deslocamento. Outro fator em continuidade é a própria 
superfície pintada na parede, monocromática. Em 1991, chamei os primeiros painéis 
monocromáticos que realizei (eram com tinta automotiva misturada com essências 
aromáticas) de "verbimonocromos" (estava escrito num panfleto que distribuí na ocasião), 
por serem superfícies cromáticas com palavras. Creio que o monocromo é importante por 
conjugar um aspecto ambiental, de espaço, e um aspecto ético-estético (é só ver Yves Klein, 
as telas brancas de Rauschenberg, as pinturas neoconcretas de HO, o corredor verde de 
Bruce Numan, as experiências com "gás sobre gás" de Robert Barry). Meu projeto "4 
manifestos" também envolvia grandes superfícies de cor e palavras (já realizei cerca de 
cinco projetos com campos de cor). São essas "passagens" que me aguçam para saber por 
onde esse novo projeto pode se desdobrar.  
 
H Engraçado, os trabalhos destes artistas que você cita não me vêm em mente ao pensar no 
teu trabalho, mesmo pelo uso desta "moncromia" à qual voce faz referência, pois antes 
desta "monocromia" há toda uma contextualização que foge desta comparação. A 
progressão histórica que você indica (pois os nomes estão citados cronologicamente), não 
me leva às problemáticas que você traz. Acho um Dan Graham, o próprio Wiener, o Buren, o 
Simon Peterson muito mais propícios a uma análise comparativa, se é que isto vem ao caso. 
Sinto,como você disse, os aspectos da continidade serem de muita importância, pois então, 
como é que fica esta questão do espectador que vê um sinal (a marca do NBP) e não tem 
referência de teus trabalhos? Não estarias exigindo um pouco demais? Há limites para as 
referências que você cria com esta exigência? Lembro do exemplo do pintor americano 
Julian Schnabel, que trazia um símbolo nos seus quadros que se repetia ao longo dos anos 
em seus trabalhos. Havia uma certa especulação sobre o que isto podia significar. Eu 
pessoalmente achava um saco pois acho o trabalho do indivíduo um porre, mas esta 
estratégia criou uma curiosidade e uma "imposição" de valores e significados que eu acho 
assim meio aleatórios. Será que você consegue escapar disto? A "marca" NBP, no contexto 
do teu trabalho, sugere um sentido coletivo, o qual porém, ao ser utilizado unicamente como 
referência da sua continuidade se refugia no íntimo, no teu íntimo. Será um paradoxo?  
 
R Alguém já disse que paradoxos não fazem mal à arte, pelo contrário, a arte produz mesmo 
paradoxos, instabilidades, desontinuidades, etc. É impossível, é claro, que alguém veja meu 
trabalho pela primeira vez e perceba toda essa trama de continuidades que mencionei 
acima. Isso não existe, não quero exigir isso do espectador. Não quero trabalhar com 
produção de "conteúdos" (contínuos) simplesmente. Cada trabalho tem seu impacto próprio 
e se resolve por si, cria problemas que são alimentados ali na hora, entre o espectador e o 
que quer que esteja sendo apresentado. Acontece que gosto de trabalhar por derivações, 
interpenetração dos trabalhos, fazendo com que certas fórmulas voltem, cada vez mais 
complexas. Esse não é um sentido íntimo, de jeito nenhum, simplesmente por que não faz 
ainda sentido algum! Meu trabalho assume uma possibilidade da arte (que, por exemplo, 
Mondrian explorou) que é do trabalho ser sua própria "teoria", criando suas próprias 
derivações, desenvolvendo autoproposições a partir de um núcleo próprio (Argan diz que 
isso é Mondrian + Spinoza). É fácil ser autista por aí (refúgio total no isolamento íntimo do 
sentido como falta ou excesso), coisa da qual fujo: vou para longe do sentido "inacessível", 
pois é mais interessante a "ausência de sentido". Isso é que é próprio do trabalho, que se 
oferece ao "outro", a "você", e aí então coisas acontecem, por meio das estratégia 
deflagradas – menos ou mais elaboradas, cruas ou sofisticadas, perversas, etc. Se a 
"marca" NBP carregar sentido é apenas o da ausência deste, fazendo disso um 
procedimento coletivo; ela é "macro" e "micro" ao mesmo tempo, não tem escala definida, 
um puro veículo leve de deslocamento interno e externo dos corpos. Quanto aos artistas, 
acrescento mais nomes que tocam diretamente no que faço: Vito Acconci (que tem uma bela 
teoria sobre "eu-você"), Barbara Kruger (pronomes), Clark + Oiticica (transformação), ... 
 
H Ausência de sentido é algo muito complexo. Não é muito fácil não ter sentido. Um 
trabalho, por ser um mero trabalho, cria sentido mesmo nãao tendo “sentido”. Fugir disto 
seria uma verdadeira obra magnifícia. Este nosso final de século traz um poco disto: a 



overdose de sentidos que começam a não fazer sentido algum. Ter sentido baseia-se num 
construto que nós indivíduos conseguimos entender e dominar. Na hora que as coisas se 
tornam tão complexas, como o momento em que vivemos, tudo se evapora sempre em 
busca de “novos” sentidos que nunca poderão ter sentido algum. É, acho que você tenta 
sintetizar esta sensação de final de século. “Less is more”, como dizem os americanos. 
Neste caso, vale também “more is less”. 
 
R Sim, como você diz, a ausência de sentido (como o “branco”, o “vazio” e o silêncio, 
trabalhados por Malevich, Klein e Cage) é cheia de sentido. Por aí procuro conduzir meu(s) 
projeto(s): como estruturas potenciais (que é claro que se inscrevem em algum lugar, bem 
real e mergulhado no mundo) que vão de encontro ao outro, deflagrando coisas. Quero 
colocar meu trabalho em termos destes limiares e potenciais, nos termos de uma possível ou 
de uma quase “produção de…”. Foi por aí que falei em ausência. Mas também tem a 
questão “less/more”: me parece que aí o importante é a “compactação”: conquistar espaço 
com elementos reduzidos que subitamente podem se expandir. A marca NBP funciona 
assim, como arte compactada, que só começa a acontecer quando é recebida (seja de modo 
lento, seja subitamente). 


