
Tenho atelier desde os 80’ quando morei nos EUA e aprendi varias técnicas de pintura e 

escultura. Quando voltei para o Brasil fui trabalhar em cenografias artes aplicadas etc.. e 

morava na barra. Também pintava telas, fazia exposições, mas sempre  fechada num grupo 

local. 

Em 2008 volto para o parque lage, agora para trabalhar para mim. Minha pintura era abstrata 

muito inspirada no expressionista abstrato Jackson Pollock. Não só pelo elemento que se 

repete por toda tela, mas tb pela relação de corpo no fazer artístico. O artista que empresta o 

corpo. Então pintei círculos, paralelas, risquinhos sempre numa repetição  que suprimia uma 

hierarquia de valores dentro dela. 

No final de 2011 tinha produzido umas 100 telas uma media de 3 por mês, em formatos 

grandes herança da minha época de pintura em lonas para cenário de fotos. 

Dessa pesquisa abstrata, a repetição e a grade me interessou. Não uma grade de Mondrian de 

angulos retos mas uma grade de diagonais, a natureza é diagonal. 

Mas não me sentia preenchida, satisfeita. Parei meditei e pensei em pintar coisas do mundo, 

figuração. Olhei a volta e o meu corpo era a coisa do mundo mais proxima de mim. 

 Então porque não auto retratos, era uma começo de algo diferente. 

Pintei então 4 autos retratos, eu sentada num sofá rosa,  papagaios da minha infância voando 

no fundo e numa mesinha um montinho de sementes de girassóis; alimento dos papagaios.  

Essas telas já traziam várias linguagens de pintura. Nisso entra o Hugo como orientador e me 

incentiva a deixar crescer as sementes. 

Eu já havia deixado, em uma delas pintei sementes cobrindo os pés, mas aquilo parecia um 

formigueiro me incomodou e pintei branco apagando.  

Então deixo as sementes e em determinado momento sai a figura, sai Myriam, e as sementes 

tomam conta de todo espaço pictórico.  

O resultado são essas telas. 

Nesse ano também entrei para aula do Marcelo Campos e Brigida Baltar e lembro que eles 

quase me obrigaram a ficar só nas sementes e pintar 1 tela por mês. Minha produção  

dinâmica e experimental precisava de uma redea. 

Quando chegou no final de 2012, depois de 1 ano pintando só  sementes,  pensei: não quero 

falar só de sementes de girassóis, tudo bem agora tenho uma figura, mas ela não é tudo. 

 Nisso deparo com o biólogo filosofo Ruppert Sheldrake que falava sobre a memoria dos 

campos morfogenéticos. Morfo em grego significa forma. Eram campos que traziam na sua 

forma uma memoria que fazia com que se repetissem ad infinito. Ad infinito?? Mesma 

forma?? Em qquer lugar do mundo? Norte sul leste oeste para dentro para fora?? Isso era as 

minhas sementes... 



Agora eu tinha um conceito, pequeno, mas era um começo, algo que eu podia me apoiar para 

dar continuidade a minha nova pesquisa. 

Ele, Sheldrake, citava então outros campos morfogenéticos, como os fractais, os cristais, os 

corais, as constelações, as pessoas, etc...Daí comecei a pintar pedras, nuvens, bananas, 

flores,estrelas, pessoas etc... Para cada elemento escolhido, eu escolhi  uma linguagem 

atrelando o que  ao como. O que pintar ao como pintar! 

Nesse momento volta Hugo depois de 2 anos afastado para o doutorado, olha minha produção 

e faz uma analogia com a historia da arte mais especificamente com a pintura. 

Com as sementes minha palheta de cor foi reduzida aos pretos, brancos e cinzas. Penso nos 

cinzas como cor de Cezanne e todas as suas duvidas.  

Escolhi as sementes de girassóis por causa dos papagaios da infância e tb fiquei 2 anos 

comendo comida viva da Ana branco onde germinava todo dia sementes principalmente as de 

girassóis; Quando vi o  efeito 3D e o movimento que acontecia na tela, não consegui mais 

deixar de pintá las; fico feliz de estar dialogando com a compulsão de yayoi kusama, a semente 

de wei wei, e os girassóis de Van Gogh.  

As bananas escolhi porque tb qdo criança minha mãe dizia que eu não podia ver uma numa 

mercearia, ela sempre carregava 1 na bolsa, ate hj como de 1 a 2 bananas por dia; fico feliz em 

dialogar com o símbolo da pop arte de Andy Warhol. 

 As nuvens quantas lonas pintei para fotógrafos acho que umas 500; me inspirei em Turner 

enlouquecida depois de ver sua exposição em Paris. E todas as nuvens pintadas desde a idade 

media.... As nuvens eram as deusas que Platão e Socrates rezavam quando iam para o 

pensatório pensar. Elas são o elemento que estão no limite entre a figuração e a abstração. 

Pode ser nuvem e pode ser mancha. Elas são maravilhosas. Não tem compromisso em ser 

nada tb.  

As flores como seria a vida sem elas.... uma mãe de um amigo falava: na sua casa pode faltar 

comida mas flores nunca, quando ouvi isso, resolvi dar o nome de D. Paula para a 1º tela de 

flor e em seguida todas elas são homenagens a mulheres que estão aqui ou já se foram. 

As pedras, como são estáveis fortes, densas. Quero um pouco dessa energia para mim. 

Obrigada figura humana vcs me deram vontade de esculpir e assumir a forma no espaço. 

Todo artista procura uma linguagem única para ser reconhecido e conhecido.. Isso era uma 

preocupação minha que eu não conseguia resolver e ainda não consegui. Mas quando assumi  

esse conflito como parte da minha pesquisa percebi que minha pintura também estava se 

questionando. Estava sendo auto reflexiva, pensando nela própria, e isso me interessou e 

absorvi a questão como parte da pesquisa. Daí surgiu a ideia da exposição e para mim a 

importância de ver todos esse trabalhos juntos.  
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