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Em tempos de incertezas vivas, artes visuais e biologia parecem estar vivendo indissociavelmente. 
Para Semente, individual de Myriam Glatt neste 2016, a artista carioca amplia pesquisa já exibida 
na individual anterior, Coletivos, de 2015, e tem no elemento que dá título à exposição a mola-
mestra do seu pensamento de agora. 

É numa fina linha que serve de eixo poético em sua produção que Myriam transita, não sem 
riscos. Ela continua com a representação repetitiva, obsessiva, serial de pinturas anteriores, 
bastante numerosas, centrando o seu foco hoje nas sementes. Mas por que tal elemento? É muito 
claro que existem simbologias nisso: a semente trazendo à tona a manutenção da vida, a 
disseminação algo sem controle de algo que irá eclodir, alterar-se, transformar-se, além de ser 
uma metáfora evidente da relevância dos fluxos, dos deslocamentos e do caráter movediço tão 
característicos da contemporaneidade. “No excesso quase compulsivo da unidade, o plural 
germina nas mais diversas formas”, resume ela sobre a nova fase. 

Outro dado presente em Semente é como vem a ideia do íntimo, do que é contido, daquilo que se 
protege do mundo. Há carapaças variadas nesse sentido, e o filósofo alemão Peter Sloterdijk 
analisa com brilho tal atributo do comportamento humano em Esferas. Bastante resumidamente, 
o teórico nos lembra da nossa condição uterina, envolvida, que vai se transmutando com o tempo. 
O Estado, a nação, num outro modelo, seria outro elemento a encapsular nossa condição, e 
viveríamos sempre em busca de bolhas para funcionar como zona de conforto, até nos 
depararmos com outro universo similar, nos relacionarmos e avançarmos novamente, em 
movimentos complexos. E na 32a Bienal de São Paulo, por exemplo, os lituanos Nomeda e 
Gediminas Urbonas montam um perturbador laboratório com a obra Psychotropic House: 
Zooetics Pavilion of Ballardian Technologies, em que o fundamento das relações que se 
desdobram no ambiente são os micélios, fungos que reagem na absorção de nutrientes, oxigênio e 
energia. 

Nesta exposição, Myriam deixará durante o transcorrer da mostra vasos em que sementes 
germinarão. Imagina-se que tudo vai se desenrolar harmonicamente, mas o fato é que o resultado 
do experimento não pode ser completamente controlado. Assim, a artista desdobra pontas 
deixadas por práticas famosas de arte e vida no contemporâneo nacional, paradigmáticas com o 
neoconcretismo, por exemplo. 

Além das pinturas e dos objetos-vasos, Myriam apresenta tridimensionais feitos com papelão. 
Uma ideia de reciclagem obviamente vem à cabeça, mas a artista prefere destacar o conceito de 
que a matéria-base desses trabalhos é originária do reino vegetal – as árvores que, após o 
processamento industrial, dão origem a um material hoje visto até como antiecológico (por isso a 
importância da sua reutilização, ainda mais quando boa parte dele vira mero descarte). Relevos 
são sobrepostos e obviamente enfatizam a repetição etc. De todo modo, o que move as 
investigações, procedimentos e estratégias de Myriam Glatt parece ser o mais interessante, essa 
indagação ruidosa e estranha que faz emergir – hoje por meio de pinturas, objetos e 
tridimensionais, o que sera amanhã? – produtos visuais que intrigam, em que o âmbito 
processual descortina, em especial, questionamentos cheios de vida. 
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