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VERTIDOS E SIMILIA SIMILIBUS: RESISTÊNCIA1 
 
 

Marta Luiza Strambi - UNICAMP 
 
 
RESUMO: O artigo pretende demonstrar as aproximações e ideias adotadas, mediadas por 
dispositivos, na construção das instalações Vertidos e Similia Similibus I e II, que 
integraram minha exposição individual Natureza em Transe, realizada no Museu da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e a exposição coletiva Conectividade, 
na Galeria da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, ambas realizadas em 
2013 em Portugal. Evidenciando os conceitos e reflexões envolvidos acerca dessas 
produções, transpostas sob o domínio da razão, apoiei-me nas indagações a respeito da 
vida em seu total desalinho ao produzir tais instalações, incorporando sonoridades e outros 
fluxos.  
 
Palavras-chave: artes visuais, instalação, intermeios. 
 
 
ABSTRACT: This essay aims to demonstrate the ideas and approaches adopted, mediated 
by devices, in the construction of the installations "Vertidos" and "Simila Similibus I e II", 
which composed my individual exhibition Nature in Trance, held at the Museum of the 
Faculty of Fine Arts of the University of Porto and the group exhibition Connectivity, in the 
Gallery of Fine Arts of the University of Lisbon; both realized in 2013 in Portugal. 
Demonstrating the concepts and thoughts about those productions, transposed under the 
domain of reason, I have relied on the questions about life in total disarray while producing 
such installations, melding sounds and other fluxes.  
 
Key words: visual arts, instalation, intemedia. 
 
 
 
Vertida sob o domínio da razão, apoiei-me nas indagações a respeito da vida em 

seu total desalinho ao produzir as instalações Vertidos e Similia Similibus I e II” (figs. 

de 01 a 08), que fizeram parte da minha exposição individual Natureza em Transe, 

realizada em 2013, no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto e ainda na exposição coletiva Conectividades, na Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, ambas em Portugal. 

As aproximações e ideias adotadas em sua construção, mediadas por dispositivos, 

evidenciam esses conceitos e reflexões envolvidos - posteriores à produção em 

nanoarte que realizei de 2010 a 2013 - quando lidei com assuntos sobre o destino 

de naturezas conexas: a natureza em si, o meio ambiente e a natureza humana; 

como um motor ativo de reflexão e crítica. De alguma maneira, nessas criações em 

escalas nano, também sobressaíam preocupações com o destino de tais naturezas, 
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como por exemplo as “[...] promessas de soluções que a nanotecnologia faz à 

humanidade, sem informação e regulamentação [...]”2. Sobremaneira, os conceitos 

envolvidos na produção penetravam as metáforas de tais preocupações, como a 

transmissão, a informação e a comunicação. “Manuseei” órgãos internos sob forma 

de animações digitais e infoimagens, superpostos à imagem de um cérebro sob a 

mira das nanoparticulas do ouro, um processo que se manifesta como impregnação 

de subjetividades, de afetos que se foram, fabulação de natureza íntima, entretanto 

indissociável do próprio cogito.  

Felix Guatarri (2001) já interrogava sobre a premissa do desequilíbrio da natureza, 

apontando possíveis maneiras de se resistir daqui em diante nesse planeta: por 

meio da articulação “ético-política” do meio ambiente, das relações sociais e da 

subjetividade humana.  

A ecologia profunda (CAPRA, 2006) enfatiza a interdependência, a reciclagem, a 

conservação, a parceria, a cooperação, a flexibilidade e a diversidade como 

princípios básicos, princípios da sustentabilidade, enquanto:   

[...] a  economia enfatiza a competição, a expansão e a dominação; 
[...]. A sobrevivência da humanidade dependerá de nossa 
alfabetização ecológica, da nossa capacidade para entender os 
princípios da ecologia e viver em conformidade com eles.3  

 
Após tal raciocínio, criei Similia Similibus I, onde nos mínimos espaços a vida 

demonstra sua força e insiste. Trata-se de uma instalação que se compõe de 

dispositivos multimídia, copos derretidos e alecrim.     

No detalhe (fig. 05), anexo, podemos notar o alecrim, plantado no copo de vidro de 

água fundido. O alecrim, que para os  espanhóis da Andaluzia significa alegria, une-

se à instalação como forma de reviver a vida por esses pequenos espaços, contudo 

a maioria não sobrevive até o término da exposição. 
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            Fig. 01 Marta Strambi, Similia Similibus I, 2013, vidro fundido, dispositivos multimídia 

e alecrim. Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal. 

 

 

    
                          Fig. 02 Marta Strambi, Similia Similibus I (detalhe). 
                                           
Os dispositivos multimídia fazem as vezes dos saches de chás. Ao “ouvir os chás” 
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percebemos o que cada copo fundido dessa instalação tem a oferecer por meio 

desses dispositivos, que nos tocam em preleção, trazendo-nos a calma memória 

desse  trânsito  entre  visão e espírito.  

        
Fig. 03 Marta Strambi, Similia Similibus I (detalhe). 

 

Trazer à tona a  “cura impossível”, é também recompor um espaço perdido, 

propondo, ao que se relaciona com a obra, um contato com um tempo 

em suspensão, onde se propõe a experiência de um chá que não se materializa 

em fluido, mas se institui no ato simbólico.  

As formas de uma matéria transformada aglutinam essa resistência na imagem 

através da delicadeza, que secreta redes comunicando-se aos processos de 

manutenção e adaptação da vida. Pela via da permutação de memórias e, por 

trocas sinestésicas, a experiência do fazer parte toma conta do outro, entrando em 

contato com essas escolhas.  
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Fig. 04 Marta Strambi, Similia Similibus II, 2013. Museu da Faculdade 

de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal. 

 
 

                        
                           Fig. 05 Marta Strambi, Similia Similibus II (detalhe). 

Já em Vertidos (figs. 06 e 07), instalação realizada no Museu da Faculdade de Belas 

Artes do Universidade do Porto em 2013, o caos se configura do derretimento da 

matéria e seus sons rememoram a passagem. O pensamento gera uma egressão 
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liquefeita, jarras de vidro foram derretidas, vertidas de sua propriedade, nelas há 

uma articulação entre matéria plástica e paisagem sonora, advinda do barulho 

d’água em movimentação.     

Ao olhar essas jarras derretidas, o que antes poderia nos remeter à oferta do vertido 

- como se refere Martin Heidegger por Loparik (2001) ao dizer que “o ser da jarra 

consiste na oferta do vertido” - cai por terra, já que essas jarras imobilizam sua 

função e se calam ao vertido, manifestando através do som apenas uma remota 

memória partilhada.  

O vazio que havia nas jarras não mais apreende sua coisicidade, mas aponta o 

conflito entre a sua denominação e utilidade.  O que se vê é sua materialidade/vidro 

e o percurso do desenho, pois seu formato fica comprometido. Ao mesmo tempo em 

que essas instalações organizam o espaço, elas se desdobraram de experiências 

virtuais e pegam pra si sons que também ajudam a emitir seus referenciais, tornando 

a visualidade uma dupla mão a ser lida, associações e relacionamentos entre 

objetos e sons.  

Considerando a articulação entre os gestos, o ser e o verter, a metáfora da 

impossibilidade sintomatiza a oportunidade de pensar nas relações entre as formas 

e a vida, como um processo de resistência aos ocultamentos de sentido, uma 

experiência física atrelada à ação projetada de restaurar a vida pelos ínfimos 

espaços que manifestam a sua força.  

Contando com um conjunto de requisitos, que precisamos para a existência, 

Gottfried Wilhelm Leibniz considera que “[...] o conjunto de todos os requisitos de um 

outro, está em um e mesmo ser [...]”4. Considera-se que essas jarras fundidas (fig. 

06), que já não tem mais o domínio de sua função, não mais funcionem como lugar 

de contêiner em seu interior, mas de uma retentiva ausente de um corpo em 

extinção. 
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Fig. 06 - Marta Strambi, Vertidos, 2013, vidro fundido e dispositivos 

multimídia. Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, PT. 

 

Os sons presentes em Vertidos são quase uma recordação partilhada, sons de água 

sendo vertidas das jarras, é um espectro que não mais se realiza nessas jarras, mas 

está presente pela sonoridade afetada na instalação. Isso mostra uma inquietação 

em relação à água do planeta, à natureza se esvaindo e se rompendo. Um questão 

de como se viver daqui em diante no meio ambiente, sem água e sem a natureza. 

É no contexto  expandido, na fronteira das artes visuais, que o som começa a ser 

utilizado, misturando-se à instalação e a outras modalidades. Como plasticidade 

sonora agregada à materialidade, ele é mais um elemento concluinte da obra. 



   

 

2909 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

                   

                   
                                              Fig. 07 - Marta Strambi, Vertidos (detalhe I). 

 
         

Marcel Duchamp desafiou as bases e limites da arte, rompendo as barreiras do que 

era considerado arte, expondo uma “não-arte” e, John Cage, num processo 

semelhante, defendeu a “não-música”, sugerindo que o silêncio e o ruído poderiam 

ser percebidos como música, ambos enlamearam a dureza dos preceitos da arte.  

Robert Morris, minimalista, em 1969 ao cunhar o termo campo complexo e 

expandido5  da escultura já apontava para esse campo ampliado, onde o termo 

escultura já não mais definia a produção dos objetos tridimensionais, dispostos pelo 

espaço de exposição que eram feitos naquela época. Ele, então precipitava o 

destino que tais ações se destinavam, assim como as artes visuais contemporâneas 

partilham a história da arte à sonora e à música experimental, ligando-se ao 

Futurismo, Dadaísmo, Fluxus, Bauhaus, Pós-moderna, Arte Relacional e outras.   

Assim como na escultura, na música futurista o italiano Luigi Russolo é um exemplo 

das incursões musicais, onde se contemplava os ruídos industriais e militares da 

cidade, ambientes sonoros aos quais pudessem ser atribuídos parâmetros musicais, 

compondo na virada do século um novo tipo de música.  
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 [...] o compositor John Cage, em suas obras e palestras 
(parcialmente sob a influência dos ensinamentos do Zen Budismo, 
bem como do pintor Robert Rauschenberg) concebia a diferença 
entre ruído e música, propondo que os sons do cotidiano fossem tão 
dignos de escuta como qualquer peça composta de música. Para 
Cage [...] isso não significa necessariamente que há uma "não-
música"6. (tradução nossa). 

 

 

              
                         Fig. 08 - Marta Strambi, Vertidos (detalhe II). 
 
 

 
Na década de 60 e 70, no ocidente, qualquer processo de criação em arte sonora é 

diretamente relacionado a fluxos mestiços como o da instalação, do happening e da 



   

 

2911 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

própria música eletroacústica. Nas instalações que apresento não proponho uma 

arte sonora, mas um processo híbrido entre som, imagem, espaço e tempo.  

Em Similia Similibus I e II (figs. 01  e 04), o espectador interage com a instalação, 

ouvindo sons diferenciados que os dispositivos lhes proporcionam. Não há uma 

música a ser escutada, mas um certo espaço de escuta, com composições de fontes 

referenciais, onde o espectador pode relacionar o conjunto de referentes culturais 

aos aspectos plásticos das formas visuais.    

Todos esses sons correspondem à ontologia subjacente que os une, 

interpenetrando mundos de forma inusitada.  

[...] As obras situadas dentro dessa movência fazem emergir, com 
efeito, uma pluralidade [...]. [...] de forma imprevista, mas não 
imprevisível, e introduzem o acaso em sua construção ordenada; 
nesse sentido, os ready-made duchampianos e universo deleuziano 
dos rizomas entram nessa dança e embaralham as distinções 
tradicionalmente aceitas [...].7 
 
 

Essa mistura das distinções tradicionais, que explicita Anne Cauquelin, diz respeito 

por exemplo a John Cage, citado acima, que concebeu o ruído como som; às 

discussões sobre obra acabada ou inacabada e à moldura e extracampo, tão 

debatidas ao longo do século XX, como no Dadaísmo, Pop, Neodadaístas e Novo 

Realismo, etc. “Essa ontologia do ‘ainda não ser’, enquanto tal, tornou-se 

praticamente banal - ‘foi banalizada pelo uso’ como pode ser diariamente constatado 

nos artistas contemporâneos”. (CAUQUELIN, 2011). 

Uma profusão de pontos de vista, um constante desenquadramento 
ou descentramento, estão em ação nas obras contemporâneas, 
quaisquer que sejam seus suportes, esses mesmos suportes sendo 
incrementados, fragmentado e recompostos afim de constituírem 
híbridos. Pode-se, então, imaginar linhas de mundo atravessando o 
universo da arte (sua região) para nela formar pequenos estados 
(multiversos), sempre em via de aparecimento/desaparecimento, 
independentes um do outro, rebentados e, no dizer de Daniel 
Charles, ‘nomadizantes’.8  
 
 

A difícil identificação das fontes de alguns sons, em ‘estados multiversos’, nessas 

instalações (figs. 04 e 06), pode ser definida também como ‘acusmática’, uma escuta 



   

 

2912 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

assinalada pelo compositor Pierre Schaffer, em ocasião às composições de John 

Cage. Schaffer se referia às técnicas de composições de Cage, pois apresentavam 

um novo tipo de procedimento de fatura, uma ‘colagem de som’, o que ele chamou 

de música concreta. As obras (figs. 01, 04 e 06) propõem diferentes estratégias 

composicionais e estruturais que diferem das encontradas também na composição 

da música “comum”. Essas instalações apontam para colagens sonoras, ou ainda 

assemblagens sonoras junto ao seu conjunto visual, mas pouco tem a ver com a 

estética da música concreta. 

Em Vertidos (fig. 06) não há interação do espectador, mas um processo híbrido 

entre som, imagem, espaço e tempo, com fronteiras porosas, borradas em sua 

candidez.  

Os copos fundidos de Simillia Similibus I e II (figs. 01 e 04) vem sendo feitos e 

inseridos na minha produção desde 2010, como também aparecem desenhos e 

ainda plantas vivas: apreensões e inquietações acerca da natureza.  

Essas instalações foram concebidas além da exploração do espaço, como 

envolvimentos de conceitos sobre o interior e o exterior, delineando barreiras entre 

esses dois polos. Brian O’Doherty observa os espaços onde se tem um canal de 

escape, como por exemplo no “cubo branco”, onde se tem características de outros 

espaços,  como 

[...] um pouco da santidade da igreja, da formalidade do tribunal, da 
mística do laboratório de experimentos [...], produzindo [...] uma 
câmara de estética única [...], onde [...] os campos de força da 
percepção são [...] muito fortes.9  

Porém nessas obras nada há desse espaço sacramentado, pois o espectador ali 

experimenta sensações sinestésicas ao se deparar com os copos derretidos. Não se 

experimenta uma ‘apreensão estética’ como já descreveu Joseph Campbell, mas 

pode conectar-se às situações do mundo real, pois tais sons referenciam o real, 

convocando o espectador a trazer suas experiências e repertório à tona, para 

realizar essas conexões ao material e ao contexto em que está sendo envolvido. 
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Creio que o som pode ter capacidade de expandir, de preencher o espaço, mas 

também de transcendê-lo. Nessas instalações temos posicionados dentro e fora dos 

copos, de vidro derretidos, dispositivos (mp3) com cordões de identificação de chá, 

como se fossem, eles mesmos, os “saches de chás”, uma construção figurada de 

um estado em suspensão. 

Nesses dispositivos se encontram gravados: sons de chaleiras antigas de chás, 

amornados em fornos de micro ondas; passagens do seriado de televisão Perdidos 

no Espaço, produzido entre 1965 e 1968 e, uma gravação da voz de um padre, 

discorrendo a propósito da cura do câncer através da babosa, uma missiva através 

dos espaços reais e metafóricos enquadrados do mundo.  

Podemos sintonizar em qualquer estação, no interior da paisagem sonora que 

escuto agora ou, ainda, no espaço exceto de fora que se ausentara. 

 

 

NOTAS 

                                                        
1 Esse artigo faz parte do projeto de pesquisa, Estudo e experiências artísticas contemporâneas, no Instituto de 
Artes da Unicamp. O projeto faz parte do grupo de pesquisa Estudos Visuais/CNPQ, cuja exposição coletiva e 
individual, respectivamente, se realizou no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 
(FBAUL) e no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto, Portugal, ambas em março e abril 
de 2013. 
2 Citação do artigo “Residuália: Natureza em Compleição”, escrito e apresentado por mim na 22a. ANPAP. 
3 CAPRA, 2006, p. 235. 
4 LEIBNIZ, G.W. . De Existentia. A Nº87 (dezembro de 1676?).   
5 ARCHER, 2001, p. 59. 
6 Por Chris Reider, texto da exposição Sound Through Barriers, março de 2012. 
7 CAUQUELIN, 2011, p. 154. 
8 op. Cit. 
9 O’DOHERTY, 2007, p. 3. 
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