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memória da memória, essa jóia delirante 

remover cobertores do cérebro cremoso, acionar aberturas 

novas paisagens internas e externas 

minhas-nossas interfaces produtivas 
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geração 

Há dez anos atrás [1987], vivia-se no Rio de Janeiro ainda sob o estigma da "Geração 80" – 

oportunidades e espaços, vazios e especulações. Para alguns jovens artistas, a chance de 

conquistar um lugar dentro do circuito das artes, seja através do ingresso no mercado, seja 

através de ações com presença na mídia. Região contraditória de avanços e recuos: certa 

dimensão obscurantista tudo rodeava, procurando acercar-se da superfície dinâmica dos 

acontecimentos, mas sem deixar de amputar as pontas de ousadias mais radicais, num 

moralismo provinciano que ambicionava o controle da nova situação, conjuminando 

interesses do mais arcaico capital (aliança rural-paternal) sob a sensação-novidade da 

globalização. As luzes vinham de um incrível trânsito subterrâneo diurno que estendia-se em 

rede pelas casas, praças, escolas, faculdades, instituições, etc – aparelhos atravessados à 

própria revelia por interesses indomados, sem qualquer ambição que não a própria 

expansão: motricidade boba mas muitas vezes genialmente reveladora dos impulsos simples 

do crescimento. Sombras haviam, sob os lances do cinismo e do descomprometimento, 

achando que arte é apenas o lance gordo de tudo, ignorando as conexões perversas do 

nada.  

 

morena 

Até que num belo dia de janeiro de 1987, reunidos no estúdio de Barrão, em Laranjeiras, 

agentes visuais dos 80 (artistas, um crítico) resolvem programar um passeio domingueiro em 

Paquetá, praia da Moreninha. Motivo: fazer pintura impressionista; ou melhor, como dizia o 

press-release/manifesto, refazer a história da arte moderna ao ritmo de um movimento por 

mês. Do impressionismo chegaríamos à arte conceitual, body-art e performance e, com 

certeza, à transvanguarda. O objetivo imediato era criar um acontecimento de intervenção na 



dinâmica própria da imprensa, abusando da temporalidade da mídia, levando-a ao absurdo: 

criou-se a ficção de que os "artistas da Geração 80" estariam comemorando o centenário do 

grupo A Moreninha, formado a partir da passagem de Manet pelo Brasil (em 1849) – grupo 

que congregaria pintores dedicados ao Impressionismo; a homenagem consistiria em uma 

"maratona de pintura impressionista em Paquetá". Assim fomos todos à pequena ilha da 

Baía da Guanabara, sonados, na barca das 7 horas de uma manhã ensolarada de domingo, 

1º de fevereiro, 1987. Registrou o JB: "São os seguintes artistas plásticos da Geração 80 

que participaram do evento: Alexandre Dacosta, André Costa, Beatriz Milhazes, Cláudio 

Fonseca, Cristina Canale, Chico Cunha, Eneas Valle, Gerardo Vilaseca, Hilton Berredo, 

João Magalhães, Jorge Barrão, Lúcia Beatriz, Luiz Pizarro, Márcia Ramos, Paulo Roberto 

Leal, Ricardo Basbaum, Maria Lúcia Catani, Valério Rodrigues, Hamilton Viana Galvão e seu 

filho Rodrigo, Solange de Oliveira, e o professor John Nicholson" – e o crítico Márcio Doctors 

(na fotografia posso reconhecer, ainda, Maria Moreira). Gente de todos os tipos, artistas de 

muitos gostos. Impossível negar que foi muito divertido. Desde a barca já cantávamos o 

hino-fado-toada-rock-corta-jaca "Fim de Milênio em Paquetá", que eu e Alexandre Dacosta 

compusemos juntos. Em vários momentos repetíamos a canção, já chegados na ilha: em 

uma delas, a equipe do Fantástico registrou em imagens, ao mesmo tempo que uma moça 

que passava pela praia era eleita como personificação d'A Moreninha e homenageada por 

todos. Acho que deu um bom clipe. Eneas Valle realizou uma ação de inspiração beuysiana-

tropical, com um rádio grande e outras coisas. Sorriso nos lábios, tenho até hoje vontade de 

rir, alegra-me a lembrança do sol e da divertida cordialidade. 

 

bonito 

Claro que a euforia tomou conta de todos (ao menos de mim!), e no próximo encontro do 

grupo (as reuniões eram no ateliê de Hilton Berredo) pensou-se logo em como continuar as 

atividades – e caiu como uma luva a palestra do crítico italiano Achille Bonito Oliva, que ia 

ser realizada em 15 dias na Galeria Saramenha: oba! vamos fazer uma intervenção na 

palestra do célebre crítico, mentor da Transvanguarda, tendência que chegava até nós 

envolta em suspeitas do tipo "é um movimento conservador, pois só fala de pintura", ou 

então "trata-se muito mais de um jogo econômico do que artístico". Realmente, a impressão 

cultural corrente naqueles dias esbarrava numa total ausência de valor e direção, exceto o 

fluxo econômico apontando o mais caro como mais importante – e não o contrário, supondo 

que a ação do artista possa import(un)ar, valer algo. E o Bonito, com toda a sua aura 

provocadora, já exibida em visitas anteriores ao Brasil, virou alvo jasperjohnsiano ultra-

evidente para a próxima intervenção do grupo. A verdade é que ninguém estava nem aí para 

ele (presente-pretexto com valor simbólico), a ação visava muito mais a platéia local, o 

circuito local, a arte local (Cruzeiro do Sul, Cildo Meireles): a mesma coisa de sempre, fazer 

algo e produzir feedback, retorno. 

 



ação 

Trocamos de roupa nos banheiros do Shopping da Gávea, vestindo uniforme de garçons e 

garçonetes (eram cinco: eu, Alexandre Dacosta, Barrão, Márcia Ramos e Lucia Beatriz). 

Sentados em cadeiras na platéia, 'disfarçadas', outras pessoas do grupo. A palestra 

começaria às 21 hs. Toda a ação deveria resumir-se em 15 minutos e depois todos cairiam 

fora (a deixa era algo como "acabou o doce"). Tudo muito rápido. Os garçons distribuindo 

doces e andando pelo espaço; aqueles sentados na platéia levantando-se de vez em 

quando e colocando orelhas de burro. Só que ninguém esperava pelo desfecho inusitado da 

noite quando, já em meio à intervenção (vejam, muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo: 

cinco garçons distribuíam doces e santinhos pelos quatro cantos – as pessoas vinham pedir! 

–, eu mesmo coloquei um torrão de açúcar no copo d'água de ABO; a palestra corria solta 

em italiano, e em determinado momento falava-se que "o que está acontecendo aqui é uma 

performance, forma de arte ultrapassada, típica dos anos 70…"; em minha bandeja de 

garçon carregava um gravador que tocava música sertaneja, sucesso da dupla Pirapó & 

Cambará; Barrão distribuía imagens de Cosme&Damião, Alexandre, torrões de açúcar e 

balas, assim como Márcia Ramos e Lucia Beatriz; na primeira fila de cadeiras, Eneas Valle 

assistia à palestra de costas, acompanhando tudo por um espelho retrovisor; Paulo Roberto 

Leal, Cláudio Fonseca, Hilton Berredo vestiam suas orelhas de papel; …) Bonito, que tinha o 

rosto cada vez mais vermelho, levantou-se de sua cadeira e partiu para cima de meu 

gravador, socando-o para o chão. Paulo Roberto Leal, que estava sentado ao lado, levanta-

se gritando "vai bater em artista lá na sua terra!". Desnecessário descrever a cena 

tragicômica, confusão armada e debandada geral do grupo para fora da galeria (eu ainda 

gritei "Moreninha!"). Pelo vidro, víamos que Eneas Valle ainda ficara por lá, observando a 

palestra recomeçada pelo espelho retrovisor. Na saída, encontramos a dupla Alex 

Hamburger – com chapéu de marinheiro feito de jornal dobrado e uma espada amarela de 

He-Man – e Márcia X. – vestida de Rambo. Fomos todos para o Baixo Gávea, comentar o 

acontecido. 

 

depois 

Curiosa foi a polêmica que se seguiu, pelas páginas dos jornais, depois que ABO, surpreso e 

confuso com sua involuntária participação em nossa intervenção, entrevistado pelo Caderno 

B, qualificou a cultura brasileira de "sambista": entraram em cena os nomes de Chico 

Buarque e Nei Lopes, para afirmar que samba nada tem de pejorativo, e que "quem não 

gosta de samba bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé", etc. Caminhos 

imprevistos para a intervenção, que nada tinha de ufanista, nacionalista, populista, 

xenofóbica ou patriótica – termos enterrados lá longe (ver Brasil Diarréia, HO) pelos ventos 

da abertura política, sendo que ainda tínhamos na boca o gosto amargo da derrota das 

'diretas já', condenados a esperar ainda alguns anos pelas eleições diretas para Presidente. 

Depois da escapada para o Baixo Gávea, o grupo realizou, durante a semana, seguidas 



reuniões de avaliação, onde o denominador comum foi a sensação geral de incompreensão 

– era preciso então que disséssemos algo, na primeira pessoa do plural, a respeito da ação. 

Sendo o meio de arte algo basicamente movido por conversas de alcova – fofocas –, 

imaginem o que rolou pelo circuito naqueles dias, quantos ouvidos 'quentes', quantas 

lágrimas derramadas, relações afetivo-comerciais perturbadas por tamanho affair ! Minha 

impressão é que o momento foi sub-aproveitado como foco de discussões interessantes: 

esta ação apenas tornou visível a fragilidade e a extrema 'pessoalidade' das relações entre 

os personagens do ambiente de arte local – o que facilita tanto amizades como inimizades, e 

dificulta uma inserção mais consistente do trabalho. Cérebros cremosos os nossos, ontem 

mais que hoje, amanhã mais do que sempre.  

 

lapada 

"A Moreninha morreu, Bonito Oliva dançou e aí vem a Lapada" (press-release da exposição). 

Pois é, houve (em junho) a tal Lapada Show, exposição reunindo trabalhos variados de 

todos (nomes: Alexandre Dacosta, André Costa, Cláudio Fonseca, Cristina Canale, Eneas 

Valle, Gerardo Vilaseca, João Magalhães, Jorge Barrão, Hilton Berredo, Márcia Ramos, 

Paulo Roberto Leal, Ricardo Basbaum, Solange Oliveira, Valério Rodrigues, Márcio Doctors 

e participações de Lygia Pape, Alex Hamburger e Márcia X.) em plena Lapa, rua do 

Lavradio. Esta Lapada apresentava instalações, pinturas, etc, e honestamente causou-me 

um estranho incômodo, pois os trabalhos tinham dificuldade de diálogo entre si, revelando 

que o que aproximava aqueles artistas era muito mais a necessidade de 'enunciar' do que 

'visualizar': as ações buscavam o verbo (meu trabalho trazia três frases, sobre uma pintura 

sobre o chão, os cantos da sala cobertos de terra: "momento definido como pré-arte / o beijo 

amoroso em nós mesmos e em nossos amigos / contagem regressiva para o salto 

vindouro"), procurava-se a palavra – sem a qual ninguém conversa. Por isso considero que 

Moreninha-Lapada-Orelha é um ponto final na Geração 80, seu esgotamento enquanto 

tendência de visualidade muda, demonstrando que não há arte sem o problema da criação 

de um discurso forte, sem a fala do artista (migração das palavras…). 

 

orelha 

Foi então que o grupo decidiu rebatizar-se como Orelha, em homenagem ao universo 

audiovisual, a Van Gogh (que arrancou a sua) e à operação que seria realizada por Eneas 

Valle (em suas próprias): operação plástica que mexeu com todos, e me parecia genial que 

um dos artistas submetesse o próprio corpo a marcas de uma transformação que carregaria, 

como conteúdo, as proposições e discussões que se acumulavam no grupo – body-work, 

body-art, problema ético-estético. Cirurgia precedida por um pequeno ritual performático, 

tudo vídeo-documentado (ritual + cirurgia) por Sandra Kogut (imagens praticamente 

desconhecidas), em meados de 1987. Produzir um vídeo e um livro, esta era a meta, ambos 

tendo como título o nome deste órgão do corpo com função de conduzir o som para o nervo 



auditivo. O pequeno volume, b&p, trazia na capa a orelha de Marcel Duchamp e precedendo 

cada capítulo fotos das orelhas dos artistas do grupo. Em seu texto, Márcia Ramos 

desenvolve um estudo classificatório, identificando todas as orelhas (do mundo?) como 

pertencentes aos grupos α, β e γ; já Eneas Valle, numa prosa rápida e espirituosa, descreve 

seus "Geodemas de Uá Moreninha"; Márcio Doctors ensaia, sob o título "A Experiência 

Estética da Invenção como Radicalidade Estética da Vida". E por aí vai. Através de 

colagens, desenhos, poemas, quase-ensaios, partituras, fotografias, Orelha é um volume-

colagem, hoje esquecido. Cada um procurou, a seu modo, caracterizar esta presença 

feminina fugaz que a todos assombrou há dez anos atrás, provocando um peculiar efeito de 

possessão espiritual provocador de ações artísticas. Estranho, curioso, o processo do 

trabalho coletivo: pessoas de diferentes percursos encontram-se e realizam uma série de 

atividades para depois, aos poucos, seguirem seus caminhos – e o grupo se desfaz, nunca 

se percebe bem como. E hoje? Bem, ao cair da tarde já não estamos tão derretidos, ainda 

que, ao meio-dia, o forte sol de verão atue implacavelmente sobre encéfalo, bulbo 

raquidiano, cerebelo, medula e osso. 

 

(publicado em O Carioca, nº 5, dezembro 1998) 


