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Marta de Menezes (n. Lisboa, 1975) 

é licenciada em Belas Artes pela 

Universidade de Lisboa e tem um 

mestrado em História de Arte e 

Cultura Visual pela Universidade de 

Oxford. Nos últimos anos tem vindo 

a explorar a interacção entre Arte e 

Biologia, trabalhando em institutos de 

investigação científica demonstrando 

que as tecnologias biológicas podem 

ser utilizadas como media para criação 

artística. Em 1999 Marta criou o seu 

primeiro projecto de arte biológica 

(Nature?) ao modificar o padrão das asas 

de borboletas vivas. Desde então tem 

utilizado diferentes técnicas biológicas 

incluíndo Ressonância Magnética 

Funcional do cérebro para criar retratos 

onde a mente pode ser observada 

(Functional Portraits, 2002); fragmentos 

de ADN fluorescentes para criar micro-

-esculturas no núcleo de células humanas 

(NucleArt, 2002); esculturas feitas 

com proteínas (Proteic Portrait, 2002), 

com ADN (Inner Cloud, 2003) ou com 

neurónios vivos (Tree of Knowledge, 

2005). O trabalho da artista tem sido 

apresentado internacionalmente em 

exposições, publicações e palestras.

Marta de Menezes é actualmente 

directora artística de Ectopia, o laboratório 

de experimentação artística no Instituto 

Gulbenkian de Ciência em Oeiras. 

www.martademenezes.com.

M a r t a d e M e n e z e s

à esq.
Functional Portrait: Auto-retrato a desenhar, 2003.
Imagem digital impressa em tela. O retrato incorpora a 
actividade do cérebro de Marta de Menezes enquanto desenha 
no interior do aparelho de ressonância magnética funcional.

à dir.
Desenho feito no interior do aparelho de ressonância 
magnética funcional. 
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Em “Nature?” Marta de Menezes 

criou borboletas vivas cujos padrões 

das asas foram modificados com 

base em objectivos artísticos. Isto 

foi conseguido ao interferir com o 

desenvolvimento biológico das asas, 

levando ao aparecimento de um 

novo padrão nunca antes observado 

na natureza. As asas das borboletas 

continuam a ser constituídas apenas 

por células normais, sem pigmentos 

artificiais ou cicatrizes, mas desenhadas 

por uma artista. São simultaneamente 

algo totalmente natural, mas resultante 

de intervenção humana. Os genes das 

borboletas não são modificados com 

a intervenção artística, assim os novos 

padrões das asas não são transmitidos 

à descendência das borboletas 

modificadas. Os novos padrões são algo 

que nunca apareceu antes na natureza, 

e que rapidamente desaparece para não 

voltar a surgir. Assim esta forma de arte 

literalmente vive e morre. É um exemplo 

de arte com um período de vida – a 

duração da vida da borboleta. É um 

exemplo de algo que é simultaneamente 

arte e vida.

Marta de Menezes,  1999 – 2000 

agradecimentos:

Projecto desenvolvido no laboratório do Professor 
Paul Brakefield, Universidade de Leiden, Holanda, com 
o auxílio dos cientistas: A. Monteiro, M. Bax, K. Koops, 
R. Kooi e P. Brakefield.



M a r t a  d e  M e n e z e s ,  1999 – 2000 
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à esq. ( pag. anterior)

Instalação no Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo (MEIAC) em 2006, Espanha. Borboletas vivas 
com o padrão das asas modificado foram exibidas no interior 
do recinto; e detalhe de borboleta com modificação do padrão 
da asa direita.

à dir.
Borboletas vivas com modificações do padrão das asas; e 
detalhe do padrão induzido pela artista.  
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Em “nucleArt” a artista procurou 

criar obras de arte utilizando ADN e 

cromossomas como medium. Para tal 

utilizou moléculas de ADN associadas 

a compostos fluorescentes para pintar 

especificamente alguns cromossomas, 

ou partes de cromossomas, no núcleo 

de células humanas. É possível visualizar 

através de um microscópio laser 

confocal a estrutura tridimensional 

das células. Deste modo consegue-se 

obter “micro-esculturas” resultantes 

do uso directo de ADN como tinta. As 

obras de arte são as células vivas com 

seus núcleos pintados. No entanto, 

para serem convenientemente 

observadas são simultaneamente 

destruídas. Um exemplo de como a 

acção do observador pode perturbar 

aquilo que é observado, um tema 

recorrente em ciência desde o princípio 

de incerteza de Eisenberg até aos 

estudos antropológicos. Neste trabalho 

é explorada esta tensão entre o 

objecto de arte, real mas invisível, e a 

sua representação obrigatoriamente 

póstuma. Estas esculturas são exibidas 

publicamente como projecções de 

vídeo em ecrãs translúcidos e ecrãs 

curvos para reproduzir a natureza 

tridimensional dos objectos de arte – os 

núcleos de células humanas pintadas.

agradecimentos:

Projecto desenvolvido no laboratório da Doutora 
Ana Pombo, Imperial College London, UK e na Vivid, 
Birmingham com o apoio de M. Higginbottom e E. 
Macey.

Marta de Menezes,  2001 – 2002 
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à esq. ( pag. anterior)

Núcleos de células humanas com padrões pintados, utilizando 
como tinta moléculas de ADN associadas a partículas 
fluorescentes. 

à dir.
Instalação no Perth Institute for Contemporary Art (PICA), em 
2002, Austrália. Vídeos dos núcleos humanos pintados foram 
projectados em ecrãs translúcidos para transmitir a estrutura 
tridimensional dos objectos.

M a r t a  d e  M e n e z e s ,  2001 – 2002 
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agradecimentos:

Projecto desenvolvido em colaboração com a cientista 
Patrícia Figueiredo (Universidade de Oxford, UK), 
Matthew. Higginbottom (animação vídeo) e Judie 
Waldmann (fotografia). Este projecto foi apoiado com 
uma bolsa Hothaus da Vivid, Birmingham.

Durante séculos, artistas têm 

procurado representar em retratos 

não apenas a aparência física das 

pessoas, mas também características 

da personalidade, utilizando para tal 

elementos da pose, da composição e 

até da técnica escolhida. A ciência tem 

desenvolvido técnicas poderosas para 

visualizar o que se esconde por baixo 

da pele: e não só aspectos morfológicos 

mas também funcionais.

Neste trabalho utilizou-se ressonância 

magnética funcional (fMRI) para 

visualizar as regiões do cérebro que 

estão activas enquanto determinada 

tarefa é executada. Com esta 

informação visual torna-se possível criar 

retratos – retratos funcionais – nos 

quais se representa a aparência física 

do sujeito, mas também a função do 

seu cérebro enquanto estava a fazer 

determinada tarefa. Procura-se assim 

representar simultaneamente o corpo e 

a mente.

Em “Patrícia a tocar piano” o retrato da 

cientista Patrícia Figueiredo incorpora a 

sua actividade cerebral enquanto toca 

piano.

Marta de Menezes,  2002 – 2003 
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à esq. ( pag. anterior)

Functional Portrait: Patricia Playing the Piano, 2002.
Frames de um vídeo que é apresentado projectado numa 
tela. O retrato incorpora a actividade do cérebro de Patrícia 
enquanto toca piano, na instalação a música de piano pode ser 
ouvida enquanto o filme é projectado.

à dir.
Functional Portrait: Patricia Playing the Piano, 2002.
Imagem digital impressa em tela.

M a r t a  d e  M e n e z e s ,  2002 – 2003 
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Em “Família Nuclear” as diferenças 

genéticas entre seres humanos 

pertencentes a grupos diferentes são 

representadas através de “microarrays” 

de ADN. Os grupos podem ser 

definidos com base em características 

físicas, tais como “mulher”, “cabelo 

louro”, “deficiente”; ou com base em 

características não físicas, tais como 

nacionalidade, religião, “vegetariano” 

ou “desportista”. Apesar dos genes não 

serem o único factor que determina 

quem e como somos, é sem dúvida 

um dos factores mais importantes em 

tornar-nos semelhantes. No entanto, 

não existem dois seres humanos 

idênticos mesmo quando os genes são 

exactamente iguais, como acontece 

em gémeos idênticos, ou se alguma 

vez clones humanos forem criados. 

Esta individualidade da pessoa humana 

é consequência de factores não 

codificados no genoma que contribuem 

decisivamente para determinar como 

cada um de nós é. Todas as tentativas 

de categorizar seres humanos têm a 

limitação de sempre originarem grupos 

heterogéneos. Nas palavras do escritor 

Moçambicano Mia Couto “Cada Homem 

é uma raça”.

agradecimentos:

Projecto desenvolvido com o apoio dos cientistas 
Miguel Santos (STAB-vida, ITQB, Oeiras) e Luís Graça 
(Faculdade de Medicina de Lisboa). Apoiado pelo 
Instituto das Artes e Câmara Municipal de Oeiras.

Marta de Menezes,  2004 

Instalação na Bienal de Arte Electrónica de Perth (BEAP) 
2004, na Austrália; e reprodução de parte de um “microarray” 
de ADN comparando 10.000 genes humanos utilizado na 
instalação. Cada ponto representa um gene distinto. Os 
pontos amarelos correspondem a genes activos em ambos os 
indivíduos a ser comparados. Os pontos verdes e vermelhos 
são genes apenas activos em um ou outro dos dois indivíduos.






