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Programa de Entrevistas é um novo ciclo de atividades online concebido pela Galeria
Jaqueline Martins. Em cada edição, dois artistas desenvolvem um diálogo livre, sem
pautas ou limitações pré-estabelecidas. A primeira edição, realizada ao vivo em 25 de
março, apresentou Robert Barry (New York, 1936) em diálogo com Ricardo Basbaum
(São Paulo, 1961).
Embora venham de contextos, países e gerações diferentes, ambos os artistas tornaram-se conhecidos por apresentar trabalhos que articulam experiência sensorial,
sociabilidade e linguagem. Enquanto Robert Barry chegou a tais propostas através do
desenvolvimento da arte conceitual Norte-Americana, onde o usa de textos e palavras
buscava trazer o trabalho para dentro da mente do observador – não mais dependendo
de ações ou objetos construídos pelo artista – Ricardo Basbaum, por outro lado, retomou as experiências participativas dos anos 60 e trouxe para o Brasil pós-ditadura dos
anos 80/90 a liberdade de novamente poder se perguntar, sem censura, “você gostaria
de participar de uma experiência artística?”.

Interview Program is a new cycle of online activities conceived by Galeria Jaqueline
Martins. In each edition, two artists develop a free dialogue, with no pre-established
guidelines or limitations. The first edition, presented live on March 25, Robert Barry
(New York, 1936) developed a dialogue with Ricardo Basbaum (São Paulo, 1961).
Although they come from different contexts, countries and generations, both artists
have become known for presenting works that articulate sensorial experiences, sociability and language. While Robert Barry came to such proposals through the development of North American conceptual art, where the use of texts and words sought to
bring the work into the mind of the observer - no longer depending on actions or objects
constructed by the artist - Ricardo Basbaum, on the other hand, resumed the participatory experiences of the 60s and brought to a post-dictatorship Brazil of the 80s and 90s
the freedom to again be able to ask, without censorship, “would you like to participate
in an artistic experience?”.

Robert Barry
Obras / Works

Robert Barry
Untitled 2018
tinta acrílica sobre madeira / acrylic on wood
Ed: unique
30,5 x 30,5 cm
US$ 25.000,00

6962

Robert Barry (New York, 1936) é, desde os anos 1960, um dos maiores nomes da
arte conceitual norteamericana.

Robert Barry (New York, 1936) is, since the mid 1960’s, one of the most important
names in North-American conceptual art.

Após um início de carreira em que utilizava pinturas monocromáticas, e sua disposição em conjunto, para realçar as características do espaço expositivo junto
ao espectador, Barry abandonou totalmente a pintura convencional em 1967 e deu
início a uma breve série de instalações compostas por fios de nylon transparentes,
gases, radiação e energia eletromagnética. Todos materiais invisíveis com os quais
o artista se alinhava à busca pela “desmaterialização do objeto” na arte, um dos
principais eixos da arte conceitual nos anos 60.

After beginning his career with works that presented groups of monochromatic paintings in such a way that they could enhance the exhibition space’s characteristics,
Robert Barry completely abandoned conventional painting by 1967 and started a brief
series of installations made of transparent nylon cords, inert gases, radiation and
electromagnetic energy. All invisible materials through which the artist aligned himself
with the quest for the “dematerialization of the art object”, one of the main ideas that
drove the development of 1960’s conceptual art.

Em 1969, em mais uma mudança radical, Barry abandona esta série de trabalhos
invisíveis (convicto de que eles ainda se relacionavam a uma dimensão física e
mensurável) e passa a incorporar textos em seus trabalhos, ambicionando uma
comunicação mais direta com os espectadores e uma dinâmica em que os próprios pensamentos do público em relação aos textos do artista passam também a se
tornar parte do trabalho. Desde então, foi através da linguagem direta e textual, sua
potência gráfica e comunicativa que seus trabalhos se desenvolveram e tornaram
Barry (ao lado de nomes como Lawrence Weiner, Ed Ruscha, John Baldessari e Mel
Bochner) um dos grandes artistas conceituais norte-americanos a trabalhar com as
diversas potencialidades do texto escrito.

In 1969, in another radical change, Barry abandoned his series of invisible works
(convinced that they were still related to a physical and measurable dimension) and
begun to incorporate texts into his art, aiming to connect more directly with the spectators and to create a dynamic in which every though or reaction coming from the
public in relation to the artist’s texts would became part of the work. Since then, it was
through this textual language, its graphic and communicative power that Barry’s work
developed and made him (along with names like Law-rence Weiner, Ed Ruscha, John
Baldessari and Mel Bochner) one of the great North-American conceptual artists to
work with the many potentialities inside written text.

Em seus 55 anos de carreira, Robert Barry participou de exposições em galerias e
instituições por toda a Europa, Estados Unidos e Ásia. Seu trabalho está em renomadas coleções, incluindo o Museu Guggenheim (Nova York), MoMA (Nova York),
Stedelijk Museum (Amsterdam), Kunstmuseum Basel (Suiça), Centre Georges Pompidou (Paris), Sammlung Ludwig Collection (Colônia, Alemanha), Museum Of Contemporary Art (Los Angeles), entre outros.
Clique aqui para ver o CV completo do artista.

In his 55-year career, Robert Barry has participated in exhibitions inside galleries and
institu-tions across Europe, United States and Asia. His work is in renowned collections, including the Guggenheim Museum (New York), MoMA (New York), Stedelijk
Museum (Amsterdam), Kunst-museum Basel (Switzerland), Center Georges Pompidou
(Paris), Sammlung Ludwig Collection (Cologne), Museum of Contemporary Art (Los
Angeles), among others.
Click here to see the artist full CV.

Robert Barry
Untitled 2018
tinta acrílica sobre tela / acrylic on canvas
Ed: unique
122 x 122 cm
US$ 40.000,00

6958

Ao longo dos anos 70 Barry percebeu que, utilizando frases, era inevitável que os ob-servadores ﬁcassem restritos
à uma gama limitada de possibilidades. Algo que ele não
desejava. A partir daí, ele decide usar palavras independentes como estratégia para ampliar ao máximo as possibilidades de leitura do observador.
“As pessoas reagiam a elas de uma maneira pessoal.
Porque as palavras vêm de nós, elas fazem parte do nosso
uso natural da linguagem. Eu acho que eles ressoam
profun-damente dentro de nós. A partir desse momento,
parei de usar a linguagem como texto e concentrei-me em
palavras individuais.”

Throughout the 1970’s Barry noticed that, using sentences,
his work would inevitably direct the observer to a limited set
of possibilities. Something he didn’t want at all. From then
on he decides to use independent words as a strategy to expand the observer’s reading possi-bilities to the maximum.
“People reacted to them in a personal way. Because words
come from us, they are part of our natural use of language.
I think they resonate deep inside of us. From this time, I
stopped using language as text and focused on individual
words.”
detalhe/detail

Robert Barry
Untitled 2018
tinta acrílica sobre papel / acrylic on paper
Ed: unique
66 x 66 cm
US$ 30.000,00

detalhe/detail
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Robert Barry
Untitled 2019
adesivo vinílico sobre vidro / vinyl on glass
Ed: unique
dimensões variáveis / variable dimensions
US$ 35.000,00

9055

detalhe/detail

Robert Barry
Study for “Somehow” 1982
tinta, grafite e nanquim sobre papel / paint, graphite and ink on paper
Ed: unique
35,6 x 44,5 cm
US$ 25.000,00

7346

7361
Robert Barry
Untitled 1981
acrílica, grafite e nanquim sobre papel e alumínio
acrylic, graphite, ink on paper mounted on aluminum
Ed: unique
32 x 32 cm
US$ 25.000,00

Este trabalho foi utilizado para a capa do disco/obra
Otherwise (1981), lançado na ocasião de uma exposição individual do artista realizada no Dutch Van
Abbemuseum (Eindhoven, Holanda).
Clique aqui para ouvir!

This work was used as the front cover image for the
audio/work Otherwise (1981), released in the occasion
of the artist solo exhibition at the Dutch Van Abbemuseum (Eindhoven, Neatherlands).
Click here to listen!

Robert Barry
Untitled 1990
tinta acrílica sobre papel / acrylic on paper
Ed: unique
92 x 92 cm
US$ 40.000,00

7343

detalhe/detail

Robert Barry
Parts Of... 2009
video
Ed: 1/3
28’24”
US$ 10.000,00

6964

VIDEO LINK

Ricardo Basbaum
Obras / Works

Modo de desenho que busca mapear locais, caminhadas, relações sociais e afetivas, Basbaum os drescreve da
seguinte maneira:
“Foi por volta de 1993 que reconheci e nomeei os ‘diagramas’ como parte da minha prática artística; eles
foram uma presença difusa por algum tempo, junto com
uma espécie de impulso gráfico por meio de desenho, impressão e escrita. Progressivamente, eu percebi
que minhas propostas apontavam para uma espécie de
dinâmica que precisaria ser enfatizada por meio de uma
estratégia de mapeamento mais específica - uma que
pudesse indicar um processo não relacionado a esse ou
àquele meio ou objeto específico, mas que explicaria o
desenvolvimento de um projeto, uma estratégia de ação
- discutir a arte contemporânea e o papel / imagem do
artista como força em contato direto com o exterior (o
sujeito, a sociedade).”

A drawing mode that aims to map sites, walks, social and
affective relations, Basbaum describes it as follows:
“It was around 1993 that I recognized and nominated the
‘diagrams’ as part of my art practice; they had been a diffuse presence for some time, together with a sort of graphic
impulse by means of drawing, printing ans writing. Progressively, I realized that my proposals were pointing to a sort
of dynamics that would need to be emphasized through a
more particular mapping strategy – one that could indicate a process not related to this or that specific medium or
object, but which would account for the development of a
project, a strategy for action – discussing contemporary art
and the role / image of the artist as forces in direct contact
with the outside (the subject, the society).”

Ricardo Basbaum
Diagram (me you series) 1995
adesivo vinílico sobre parede / vinyl on wall
Ed: unique
dimensões variáveis / variable dimensions
U$ 15.000,00

3787

Artista, escritor e professor, Ricardo Basbaum (São Paulo, 1961) investiga a arte
como um dispositivo intermediário e plataforma para a articulação entre experiência sensorial, sociabilidade e linguagem. Desde o final da década de 1980, ele criou
um vocabulário específico para seu trabalho, aplicando-o de maneira particular
em diversos projetos. Estes, se manifestam como desenhos, instalações, vídeos e
intervenções urbanas. Basbaum é autor de uma instalação na coleção Tate Moden,
Londres e teve exposições em importantes instituições como a Documenta XII em
Kassel, Museu de Arte Contemporânea de Chicago, Bienais de São Paulo, Xangai,
Sydnei e Kiev, Secession em Viena, entre outras. Foi artista residente da Audain
Gallery, Vancouver. Realizou projetos individuais no Centro Galego de Arte Contemporâneo (Santiago de Compostela) e no The Showroom (Londres).

Artist, writer and teacher, Ricardo Basbaum (São Paulo, 1961) investigates art as an
intermediary device and a platform for the integration of sensorial experiences, sociability and language. Since the late 1980s, he has created a specific vocabulary to his
work, applying it in a particular way for every new project. This vocabulary often manifests itself as drawings, installations, videos and urban interventions. Basbaum is the
author of an installationthat belongs to the Tate Moden Collection in London and took
part of exhibitions inside important institutions, such as: Documenta XII in Kassel, the
Museum of Contemporary Art of Chicago, the São Paulo’s Biennial, the Secession in Vienna, among others. He also was a resident artist at the Audain Gallery in Vancouver
and has held individual projects at the Galician Center for Contemporary Art (Santiago
de Compostela) and at The Showroom (London).

Sua produção de Diagramas foi agrupada no livro Diagrams, 1994 - on going (Errant
Bodies Press, 2016). Basbaum é também o autor de Manual do artista-etc (Azougue, 2013), Ouvido de corpo, ouvido de grupo (UNC,2010) e Além da pureza visual
(Zouk, 2007).

His “Diagram” production (a modality site-specific intervention that sets together
words, drawings and instructions) was grouped in the book ‘Diagrams, 1994 - in progress’ (Errant Bodies Press, 2016). Basbaum is also the author of ‘Artist’s Manual-etc’
(Azougue, 2013), ‘Ear of body, ear of group’ (UNC, 2010) and ‘Beyond visual purity’
(Zouk, 2007).

Professor do Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense, também
trabalhou no Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (19982016) e como Professor Visitante na Universidade de Chicago (2013).
Clique aqui para ver o CV completo do artista.

Professor of the Philosophy Department of the Fluminense Federal University, he also
worked at the Institute of Arts of the State University of Rio de Janeiro (1998-2016) and
as a Visiting Professor at the University of Chicago (2013).
Click here to see the artist full CV.

Olho / Eye
Desenvolvido por Ricardo Basbaum para a exposição Como vai você, Geração 80? (Parque
Lage, Rio de Janeiro, 1984), fortemente marcada pelo suposto “retorno à pintura” dos anos
80, o artista imprimiu adesivos do Olho que foram espalhados por todo o espaço expositivo
e administrativo do Parque Lage e que estavam também disponíveis para venda: uma forma
de estender o trabalho para além do evento e para outros espaços.
Posteriormente, o símbolo esteve presente em desenhos, pinturas e intervenções urbanas.
Além de produzir um efeito de demarcação e antropomorfização de objetos e imagens, o
símbolo provoca principalmente uma reversibilidade perceptiva, fazendo com que os objetos, agora transformados em agentes e arrancadas à sua indiferença, nos observem.

First presented in the seminal exhibition How do you do, 80’s Generation? (Parque Lage, Rio de
Janeiro, 1984), strongly marked by the “return to painting” spirit of the 1980’s, Basbaum printed
“Eye” stickers that were scattered throughout the exhibition space and were also available for
sale: a way to extend the work beyond the event.
Subsequently, the brand was present in drawings and urban interventions. Besides producing
an effect of demarcation and anthropomorphizing of objects and images, the mark provokes
a perceptive reversibility, making objects, now transformed into agents and pulled out of their
indifference, observe us.

image: Ricardo Basbaum
Como vai você, Geração 80? (Parque Lage, Rio de Janeiro, 1984)

Ricardo Basbaum
Sem título 1985
nanquim sobre papel / ink on paper
Ed: unique
16 x 21,5 cm (cada/each)
US$ 8.000,00

3709

Ricardo Basbaum
Corte de Cabelo 1987
fotografia, ação performática / photograph, performative action
Ed: 1/3 + 1 A.P.
25,4 x 35,8 cm (cada/each)
US$ 6.000,00

Corte de Cabelo também demonstra o desvio de Basbaum em relação aos concensos
que a história da arte estabeleceu para a produção dos anos 1980. Segundo a curadora
Marta Mestre: “Exemplos como este, extraídos da releitura de arquivos, permitem-nos
reequilibrar e até mesmo contradizer alguns dos consensos culturais de uma época
fervilhante e diversa, como foram os 80, tanto no Brasil como noutras partes do mundo.
Permitem-nos também entrever as contra-narrativas, experimentais e “desobedientes”,
face aos valores expressivos da “geração de 80”, produzidas por artistas que, como
Basbaum, ficaram de fora do cânone da pintura. E entender que precisamente por via
destas se garantiu a continuidade das experiências revolucionárias e marginais dos anos
60 e 70 que, tendo sido encobertas durante os anos 80 e 90, todavia não se encerraram
e voltam hoje, no contexto da crise do neoliberalismo e da retomada de poderes conservadores”.

8320

Corte de Cabelo (Haircut) also demonstrates Basbaum’s deviation from art history’s
retrospective established consensuses about 1980’s production. According to curator
Marta Mestre: “Examples such as this, taken from the rereading of archives, allow us to
rebalance, and even challenge, some of the cultural consensuses of an era as exciting
and diverse as the 80s, both in Brazil and elsewhere in the world . Moreover, they allow us
to glimpse into the counter-narratives, experimental and “disobedient” of the expressive
values of the 80s generation, produced by artists whom, like Basbaum, averted the canon
of painting. And to understand that these counter-narratives were precisely what ensured
the continuation of the revolutionary, outsider 60s and 70s experiments which, though
they became covert during the 80s and 90s, did not cease to be and are now resurfacing,
in the context of the crisis of neoliberalism and the comeback of conservative forces.”

Ricardo Basbaum
Catálogo resumido 1983-1989
tinta latex PVA sobre tela / latex PVA on canvas
Ed: unique
153 x 182 cm
US$ 18.000,00

3669

No início dos anos 90, Ricardo Basbaum dá início a uma produção marcada pelo signo
NBP (Novas Bases para a Personalidade), um projeto de longa duração que busca juntar
diversas preocupações do artista: criar uma marca que fosse ao mesmo tempo verbal e
visual; a vontade de trabalhar com um projeto que pudesse se desdobrar através de linguagens diferentes e, por último, aproximar as ideias coletivas da arte contemporânea à
estratégias de comunicação simbólica.

In the early 1990s, Ricardo Basbaum began a body of work marked by the NBP sign (New
Bases for Personality), an on-going project that seeks to set together many of the artist
concerns: to create a sign that was both verbal and visual; the desire to work with a project that could unfold through different languages and, finally, to bring collective ideas of
contemporary art closer to the strategies of symbolic communication.

O conceito de NBP se desenvolve através de três idéias-vetores principais:

The NBP concept develops through three main vector-ideas:

1 - imaterialidade do corpo
2 - materialidade do pensamento
3 - logos instantâneos

1 - immateriality of the body
2 - materiality of thought
3 - instant logos

Ricardo Basbaum
NBP - Novas Bases para a Personalidade 1991
serigrafia, grafite e essência aromática sobre papel e acrílico
silkscreen, graphite and aromatic essence on paper, acrylic
Ed.: unique
22,5 x 20,5 x 1,5 cm (cada/each)
US$ 15.000,00

3673

detalhe/detail

Ricardo Basbaum
membranosa (Hamburg): collective conversation 2015
áudio (gravação em estúdio baseada em escrita coletiva)
audio (studio recording based on collective writing)
Ed: 1/3
22’15”
US$ 3.000,00

8585

AUDIO LINK

Desenvolvido na cidade de Hamburgo (Alemanha) em 2015, este trabalho em áudio
foi concebido a partir de caminhadas realizadas pelo artista e um grupo de voluntários entre duas importante praças da cidade: Hansaplatz, construída no século XIX e de
tradição cultural e boêmia, e Stübenplatz, praça símbolo da retomada econômica e
turística ocorrida a partir de 1990. Através dos fragmentos coletados entre estas duas
praças, suas diferenças, seus símbolos, situações sociais, história e população, Ricardo Basbaum e o grupo de voluntários escreveram e gravaram coletivamente um roteiro
de conversas. Algumas apresentações públicas foram realizadas em locais próximos às
duas praças em Hamburgo.

Developed in the city of Hamburg (Germany) in 2015, this audio work was conceived
from walks taken by the artist and a group of volunteers between two important squares:
Hansaplatz, built in the 19th century and of cultural and bohemian tradition, and Stübenplatz, a symbol of the economic and touristic boom that took place since 1990. Through
the fragments collected between these two squares, their differences, their symbols, social
situations, history and population, Ricardo Basbaum and the group of volunteers collectively wrote and recorded a script of conversations. Some public presentations were held
in locations close to the two squares in Hamburg.

detalhe/detail

Ricardo Basbaum The production of the artist as a collective conversation 2014
solo exhibition at Audain Gallery - Simon Fraser University, Vancouver, Canada
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