
Há algo em mim que pensa sem passar pela minha consciência.                                                                                           

Há algo em meu pintar que pinta também sem passar pela minha consciência. 

Talvez Pollock tenha me influenciado na fase starter, pelo fato dele usar o corpo e 

fazer uma pintura desierarquizada, sem composições e em formatos grandes.  

Em 2008, a 1ª tela fez se círculos. Círculos pretos irregulares sobre fundo laranja por 

todo plano pictórico. As linhas ora pintura ora linhas tridimensionais coladas, se 

deixavam a mostra fora do perímetro do chassis, já uma vontade para trabalhos 

tridimensionais. 

A partir daí sofistiquei os círculos, experimentei linhas paralelas, sempre repetindo 

formas numa ocupação total. 

Em 2012 me senti esvaziada; 1ª crise! Precisava de imagens que me preenchesse, não 

que círculos, linhas, ou seja, a geometria não fossem imagens, queria me relacionar 

com imagens naturais do mundo e não imagens criadas pelo homem.  

Meu corpo era a coisa do mundo mais próxima de mim. 

Pintei então auto retratos, onde minha pessoa interagia com papagaios da infância, e 

numa mesinha pintei seu alimento; sementes de girassóis. Na sequencia deixei crescer 

as sementes por toda pintura, voltando assim a minha pesquisa de elementos 

repetitivos. Mas agora eram elementos naturais do mundo. Algo estava começando a 

me alimentar e me satisfazer. 

Em 2012 fiquei o ano inteiro só pintando sementes. Mas eu não queria falar de 

sementes, então o que fazer depois delas? Nova crise! 

Pesquisando no Google, deparei com um biólogo Ruppert Sheldrake que falava coisas 

que eu poderia linkar com minha pintura Ele falava sobre campos morfogenéticos, 

morfo em grego significa forma, ou seja, estruturas do reino animal, vegetal ou 

mineral que trazem em si uma memoria coletiva. Essa memoria faz com que esses 

campos sejam uma estrutura articulada e não um mero ajuntamento de partes. Em 

qualquer lugar do mundo bananas nascem bananas, nuvens tendem a uma 

horizontalidade, pedras de rios são roliças etc.. 

Experimentei pedras, flores, nuvens, constelações, pessoas etc. Sem me deter em uma 

linguagem pictórica única. Para sementes e figuras usei contorno, para flores e nuvens 

manchas. Essa é a questão em conflito que surge na apresentação dos trabalhos da 1ª 

individual Coletivos 2015; como representar a figura? Desenho ou pintura, contorno ou 

mancha?  

Com as figuras humanas senti uma vontade da tridimensionalidade, apresentando 3 

esculturas em papel pintado.  
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