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Resumo 
 
Essa comunicação considera as idéias e experiências objetuais da artista em microespaços, 
pesquisa e conceito norteadores da “vida que insiste”, que permanece presente nos 
desdobramentos visuais das “bioeclosões”, antecedendo suas criações posteriores em 
escala que antevê processos ao avesso às suas fisicalidades.  
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Abstract 
 
This paper considers the ideas and objectual experiences of the artist in microspaces, 
research and guiding concepts of the "insisting life", the one that remains present in the 
visual unfolding of the "bioeclosions", preceding her creations in a way that predicts 
subsequent processes inside out to their physicality. 
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Introdução 
 

Vivemos hoje sob transformações intensas no planeta.  

Desequilíbrios ecológicos ameaçam o topos da vida. A biosfera e os modos de vida 

continuam em desalinho e evoluem para a deterioração. O contato humano tende a 

desaparecer e em seu lugar desenvolvem-se relações “midiáticas” num fechar de 

janelas, “num piscar de olhos”.  

A ênfase da biosfera se apresenta na padronização de comportamentos, no 

consumo obsessivo de objetos, nos pleonasmos imagéticos e excessiva aceleração 

da impossibilidade da vida em relação ao tempo.  

A importância que damos a tudo isso nos faz sentir cada vez mais distante da 

“origem”, da natureza e próximos a uma crise ecológica.  

 

 

O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre esse 
planeta, no contexto da aceleração das mutações técnico-cientificas e do 
considerável crescimento demográfico. Em função do contínuo 
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desenvolvimento do trabalho maquínico redobrado pela revolução 
informática, as forcas produtivas vão tornar disponível uma quantidade 
cada vez maior do tempo de atividade humana potencial. Mas com que 
finalidade? A do desemprego, da marginalidade opressiva, da solidão, da 
ociosidade, da angústia, da neurose, ou a da cultura, da criação, da 
pesquisa, da re-invenção do meio ambiente, do enriquecimento dos modos 
de vida e de sensibilidade? No Terceiro Mundo, como no mundo 
desenvolvido, são blocos inteiros da subjetividade coletiva que se afundam 
ou se encarquilham em arcaísmos, como é o caso, por exemplo, da 
assustadora exacerbação dos fenômenos de integrismo religioso

2
. 

 

 

A resposta a tal crise está numa revolução política, social e cultural, de reorientação 

de objetivos vários, com regulada maneira de se viver em equilíbrio. Estamos 

habituados a viver uma atualidade sob o aspecto do lucro e do poder. 

Igualmente se dá a relação do artista com seu meio, também da mídia para com os 

artistas e ainda, nessa mesma proporção - tacanha e paradoxal do serviço 

conjugado com a política das instâncias da arte - somos explorados, como nos 

espaços de curadorias, museus e galerias de arte. Colocamos-nos no reducionismo 

humano por uma falta de política cultural que se dê à face, cara a cara à nossa 

valoração frente às obras produzidas neste país. 

Nesse instante a suspensão toma conta do texto; às voltas com meu próprio vulto, 

mergulho nos metaesquemas dos signos.  Dissolvo então aquele sorriso fake com 

os braços majorados como quem anda sobre ovos. Curupiro meu sorriso como um 

ente fantástico, cujos pés mantêm ainda o calcanhar para diante e os dedos para 

trás, onde a crendice do povo ainda habita essas matas.  

E se caiporo minha face é porque tomo forma de mulher unípede, que anda aos 

saltos, como uma criança de cabeça grandíssima, como caboclinho encantado, ou 

até como homem agigantado, montado num porco-do-mato. 

E com um pé só, sobretudo, remonto o memorial tupi - que tanto me evoca essa 

gente oriunda do mato. Nos candomblés de caboclo e seus afins encantados 

correspondo a Oçãnhim dos nagôs.  Indivíduo que pela simples presença provoca 

infelicidade e azar.  

Procuro, sobretudo, falar da “troca” quando despejei idéias, sem que elas se 

tornassem uma economia política, pois sei que naufragarão em “terras orgânicas”. 
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O problema do vulto é que ele traz a imagem que povoa, que se apresenta como 

nacos de nuvem que se juntam e desajuntam. Aqui me recordo de Goethe, quando 

tentou reunir-se à natureza pela inspiração poética dizendo em Cumulus3 que 

podemos temer as nuvens, mas abaixo é que está o tremor. E realmente há ruídos, 

um desrespeito ímpar cá abaixo que sobrevoa nossas cabeças: a agressão, a 

zombaria, a violência, o pânico e o assombro que ameaça a natureza e a vida.  

Retomando o encontro com a natureza, enquanto se fabrica seres transgênicos e 

reinventados como forma de arte, a chamada bioarte - comunicação por mim 

apresentada no 19º encontro da ANPAP/2010, onde inseri minha produção como 

“Vida que insiste” e “In resistência” (contendo dentro de copos de vidro fundidos 

plantas/ipês, fig.1), parte de meu projeto de pesquisa no Instituto de Artes da 

Unicamp - realizo algumas fotos/performances, uma busca contínua de traduzir em 

obra a vivência e sentimentos presentes que me incomodam.  

Em outra produção “In resistance” apresento um ensaio fotográfico de plantas pilea 

microphyllas, transplantadas dentro de caixas do perfume Dolce Gabanna. 

Esse projeto “In resistência” já possuía como conceito os microespaços: essa vida 

que insiste em brotar dentro dos encurtados e mínimos espaços dos copos 

derretidos de vidros - uma maneira de se recuperar in vitro essas formas sensíveis 

de viver.  

Alguns Ipês brotavam e cresciam, enquanto outros morriam, não vingavam, assim 

como se dá a vida.  
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Fig. 1. Marta Strambi, In resistência I, 2010, copos fundidos e ipê 

 
 

 

Também em outra série de obras, por exemplo, em “Dolce”, através do desenho a 

guache, represento caixas de perfume que sobraram ao longo do tempo, sobras de 

produtos de consumo domesticados, que ao longo de sua existência são tomadas 

pela força da natureza, pelas plantas rhipsalis que se enredam e aprisionam tais 

caixas (figs.2 e 3).  
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Na esperança da vida podemos observar um pequeno copo vazio tridimensional, 

derretido e colado sobre tais desenhos à guache que abaixo apresento. 

 

 

 

Fig. 2. Marta Strambi, Série Dolce: Rhipsalis II, 2011, guache s/ papel, 75 x 52,5 cm 
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Fig. 3. Marta Strambi, Série Dolce: Rhipsalis VI, 2011, guache s/ papel, 75 x 52,5 cm 

 

 

Precedentes 

Com o ensaio fotográfico de plantas pilea microphylla, transplantadas dentro da 

caixa do perfume Dolce Gabanna realizei uma animação digital sob o título de 
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“Profusão”. “In resistance” se dá ao desejo do retorno às “origens”, lança mão de 

existir-se como fragrância e se enterra na terra advinda de sua potência. 

Hoje a ecologia tornou-se aparentemente um lugar comum, entretanto é a única 

possibilidade para manter-se a vida. O conflito ecológico que se relaciona ao 

capitalismo significou a crise atual da humanidade pela destruição de recursos 

naturais, pela ganância de querer ganhar sempre mais, isso tudo está presente 

nesses trabalhos, já que Dolce Gabbana é um perfume de custo elevado e alimenta 

a vaidade da burguesia. Sua caixa, representada pelo guache, assim como em 

“Resistance” virou um pequeno caixão, onde se planta e, ao mesmo tempo, se “fala” 

da morte, uma pequena árvore que, de repente, não existe mais.  

Em 2009 produzi duas performances: “In lavatório” e “2 dedos de água”, 

experiências atreladas a uma ação, cuja segunda consistiu-se na ingestão de um 

remédio, seguido de dois dedos de água, vertidos de um copo fundido e fixo à 

parede. Essa ação foi projetada sob a intenção de conter, remediar ou aparar o 

“plasma” de vida.  Em toda produção realizada por mim a preocupação com a vida e 

seu desmantelamento está arraigada. A obra “Oferenda sob Metformina” foi 

realizada para exposição de Salvador/BA, pensada sobre os aspectos de todos os 

“santos”, a obra aparece sob o domínio da crença, sob a dependência da substância 

psicotrópica para a fé, a confiança num cotidiano vertido de um horizonte perdido, 

mas em “Oferenda à Metformina” de 2011 - produção de seis copos entortados por 

seus derretimentos - essa crença é depositada na substância portadora de apoio e 

esperança: copos fundidos são oferecidos tortos e vazios, como se já tivesse havido 

ali uma ação, do tomar, do conter, do amassar, do acreditar. 

 

Oxigenação 

“Vulto” introduz. É como se às voltas com a potência fizéssemos uma ronda antes 

de instalarmos. Percorro todo movimento que antecede o desejo, a vontade, aquele 

fogo oculto que impulsiona a criação, que confere ao repouso a atividade e 

permanência à função. É, entretanto o que temo, o que tanto gostaria de falar: as 

intervenções humanas, cada vez mais, serão necessárias aos equilíbrios naturais, 



4142 
 

apesar dos mecanismos artificiais inteligentes, ainda não encontramos tais soluções 

como medidas do planeta. Como atribui Felix Guatarri em as “Três ecologias”: 

 

 

Um tempo virá em que será necessário empreender imensos programas 
para regular as relações entre o oxigênio, o ozônio e o gás carbônico na 
atmosfera terrestre. Poderíamos perfeitamente requalificar a ecologia 
ambiental de ecologia maquínica já que, tanto do lado do cosmos quanto 
das praxis humanas, a questão é sempre a de máquinas - e eu ousaria até 
dizer de máquinas de guerra. Desde sempre a "natureza" esteve em guerra 
contra a vida! Mas a aceleração dos "progressos" tecnico-cientificos 
conjugada ao enorme crescimento demográfico faz com que se deva 
empreender, sem tardar, uma espécie de corrida para dominar a 
mecanosfera.  
No futuro a questão não será apenas a da defesa da natureza, mas a de 
uma ofensiva para reparar o pulmão amazônico, para fazer reflorescer o 
Saara. A criação de novas espécies vivas, vegetais e animais, está 
inelutavelmente em nosso horizonte e torna urgente não apenas a adoção 
de uma ética ecosófica adaptada a essa situação, ao mesmo tempo 
terrificante e fascinante, mas também de uma política focalizada no destino 
da humanidade

4
. 

 

 

Já apresentei aqui o que me moveu a construir também essa produção que 

encontramos abaixo (figs. 4 e 5) e inclusa na “metáfora como medida”, nessa difícil 

tarefa do não querer ver para não tocar demais nas densidades da carne, estendo o 

nervo aqui com muita dor, para talvez conseguir ou prever o vir-a-ser.  

Alguns artistas dos EUA e Europa - das chamadas Land Art, Enviroment Art, Earth 

Art, nos anos 60 e 70 - como Robert Smithson, Richard Long, Hamish Fulton, Walter 

de Maria, Andy Goldsworthy, Betty Beaumont, Agnes Denes e Nancy Holt - 

sensibilizaram-se com o meio ambiente trabalhando com a natureza. Eles atuavam 

na natureza realizando Intervenções, ações, performances, fotografias e instalações.  

Hoje ainda temos muitos seguimentos da arte preocupados em desenvolver 

trabalhos com a ecologia, com a biosfera5, com a relação entre a arte e a vida e 

também projetos que incidem sobre a construção interior da individualidade do 

artista enquanto elemento primordial na sua relação com o mundo, dialogando com 

os princípios éticos e valores da “ecologia profunda” 6.  

Para construir “Entre cérebros” (figs. 4 e 5), pensei sobre o que nos move a construir 

tais poéticas, ligadas ao corpo interno, ao mesmo tempo em que estamos antenados 

às exterioridades da vida. Não se trata, portanto, a um retorno romântico à natureza, 
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mas sofremos ao ver as relações desrespeitosas com o meio ambiente e em 

desequilíbrio para com os seres vivos. Precisamos de novos paradigmas e práticas 

criativas de atuação consciente.  

A transformação dos paradigmas acompanha as teorias de base cientifica e a 

questão entra na pauta das articulações referentes aos sistemas de articulação dos 

conceitos que norteiam o próprio pensamento científico contemporâneo, quando as 

velhas certezas deixam de fazer sentido. 

Para as ciências foi difícil lidar com situações de desordem, indeterminação, 

subjetividade e não-linearidade, até que Edgar Morin começou a se dedicar à 

questão da complexidade na década de 80, mas a ciência demorou a aceitar tal 

conceito7. Morin reflete que: 

 

 

[...] um sistema precisa ser visto, ao mesmo tempo, tanto mais quanto 
menos que a soma das partes: mais, porque do conjunto surgem 
propriedades emergentes; menos porque o conjunto acaba por inibir as 
propriedades individuais. A teoria geral dos sistemas deveria evoluir rumo 
ao paradigma da complexidade passando a considerar a circularidade e a 
recorrência. Essa visão correlaciona-se aos conceitos de autonomia e de 
auto-organização

8
.  

 

 

O físico e químico Ilya Prigogine nos anos 60 descreve detalhadamente os sistemas 

auto-organizadores desenvolvendo pela primeira vez a teoria das “estruturas 

dissipativas”: “O que mais intrigava Prigogine era o fato de que os organismos vivos 

são capazes de manter seus processos de vida em condição de não-equilíbrio” 9. A 

partir disso ele percebeu que existem processos de vida “em situações de não-

equilíbrio” e que, apesar disso, podem sobreviver em condições onde este 

desequilíbrio configura uma estabilidade. Isso o levou a perceber que “sistemas 

afastados do equilíbrio devem ser descritos por equações não-lineares”.  

A Teoria do Caos também trata de processos de instabilidade. O meteorologista 

americano Edward Lorenz descobriu que pequenas diferenças nas condições iniciais 

de um sistema podem ter um efeito importante para o resultado final, o “efeito 

borboleta”. As condições de formação de uma simples nuvem no céu podem ocorrer 

e se desenvolver com base em centenas de fatores como calor, frio, evaporação da 
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água, condições atmosféricas variadas, enfim, vários eventos que podem 

desencadear outros por consequência.  

Portanto, a partir destas transformações no pensamento científico, podemos 

considerar que o conceito de contingência é fundamental para desestruturar a 

racionalidade linear quando percebemos uma aproximação cada vez mais intensa 

entre a arte e a ciência.  

 

Entre cérebros 

Derivado da relação da obra anterior com os microespaços, um espaço de vida 

nanico, “Entre cérebros” respira ao calor do sol carregado de plantação pilea 

microphylla - ervas suculentas, que podem medir até 24 cm de altura e 

freqüentemente diminutas - uma espécie de erva daninha que tem seu habitat na 

Amazônia, no cerrado e mata atlântica - que habita fendas de muros e é infestante 

de calçadas e de ruas com paralelepípedos.  

Pensei na construção dessa relação com a planta pilea microphylla, ou brilhantina 

no seu nome popular, por se tratar de algo que teima em brotar facilmente, somente 

nesses microespaços, e que carrega em sua potência a inteligência da vida, porém 

paradoxalmente brotam em lugares desagradáveis. Toma para si o local, o concreto, 

os tijolos e se alastram rasteiramente. Mostro aqui nessa obra novamente a 

dominante força da natureza, que pode assumir toda e qualquer coisa, tomando 

para si todas elas, uma metáfora da impossibilidade, frente aos processos de vida 

em desequilíbrio. Aqui, retransporto pileas microphyllas, em cérebros de terra.  

“Entre cérebros”, ensaio fotográfico desenvolvido a partir de cérebros/objetos - 

produzidos com terra e planta, uma bioarte, que brotados da origem, são 

recompostos por “fotossíntese”, como uma oxigenação via vegetal - não se trata de 

algum jardim, ou de cultivar cérebros/bonsai, mas de propor um motor ativo de 

reflexão e crítica.  
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Fig.3. Marta Strambi, Entre Cérebros, 2010, fotografia, 100 x 75 cm 

 

A volta ao corpo interno em minha produção justifica-se pelo relacionamento do 

pensamento e da fisicalidade da mente, que caminha em relação às origens, uma 

busca que procura estabelecer o lugar de onde tudo parte. “Entre cérebros” porque 

na materialidade arrisco a conexão com o mundo invasivo e contundente na 

tentativa de diálogo, entre as formas e formatos.  

Meu posterior trabalho, realizado ainda em 2010 e em processo de 

desenvolvimento, apresentarei no próximo encontro da ANPAP - trata-se de 

“NanoSinapses”, que dá continuidade à idéia e formato do cérebro humano, porém 
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com escala ainda menor, uma nano escala, cuja obra foi exposta esse ano no 

MUBE/SP, na exposição “Um novo espaço para uma nova percepção: Nanoarte”.   

 

 

 

Fig.4. Marta Strambi, Entre Cérebros, 2010, fotografia, 100 x 75 cm 
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 GUATARRI, Felix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 2001. P.52-53.  

 
5
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