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PLNT3: A poética em laboratório 
na (re)construção da imagem “planta”
Raul Dotto Rosa1

Walesca Timmen2

Resumo
O artigo propõe uma reflexão sobre o proces-

so poético que envolve a produção da obra PLNT3, 

apresentada em 2017 na BIENALSUR. O trabalho 

fundamenta-se na construção de um dispositivo que 

controla a luminosidade recebida por um exemplar 

botânico do gênero Zamioculcas, no qual a radiação 

UV modifica a morfologia e fisiologia do vegetal. No 

processo, assistido em laboratório, notam-se altera-

ções visuais de crescimento e coloração das folhas, 

que sob os efeitos do dispositivo são percebidas em 

tons escuros e metálicos. Neste sentido, sugere-se 

uma transformação da imagem “planta”, em razão 

do consenso que lhe atribui uma “identidade” ge-

nérica verde. A (re)construção da imagem “planta” 

em PLNT3, alude a um mundo artificializado, em que 

a luz pode modificar biologicamente os organismos 

vivos, e também transformar a concepção preestabe-

lecida de sua imagem em nossa memória.
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Desenvolvimento

PLNT33 tem origem em um experimento que pro-

põe questão à uma flor como variável, um fragmento 

visual que pode ser pensado na forma de carinho ou 

delicadeza, entre tantas outras possibilidades que 

a sutileza de sua presença nos oferece a partir da 

pensatividade de sua imagem. 

O campo da Bioarte é complexo, está além 

daquilo que busco em minha poética. Tão pouco 

sou um artista engajado nos estudos que envolvem 

Arte e Botânica, no entanto, procurei pensar sobre a 

imagem dos vegetais, aproximando-me de sua fisio-

logia e morfologia. Desta maneira, em parceria com 

a artista Walesca Timmen, desenvolvi a proposta 

PLNT3, em que uma planta é submetida a condições 

específicas de luminosidade e seu desenvolvimento 

é observado. No título que dá nome ao experimento 

há uma supressão no espaço expositivo ocupado 

pelas vogais, e um jogo para completa-la com o en-

tendimento da palavra PLANTA.

PLNT3 (Figura 1) discute a imagem de uma 

planta a partir de seu acesso, então, produzimos 3 

possíveis maneiras de percebe-la: ver uma imagem 

tangível planta; ver uma imagem processo planta; e, 

ver uma imagem texto planta. Nesta tentativa para 

pensar a imagem além de uma visualidade fixa, foi 

preciso pensar em três modos de exibir, assim, 

construímos módulos específicos para cada um dos 

diferentes tipos de “ver”: um módulo de cultivo para 

a imagem tangível; um módulo de visualização para 

a imagem processo; e, um módulo de leitura para a 

imagem texto.

Desenvolvemos a proposta em razão de duas 

exposições realizadas no ano de 2017, ambas como 

parte da primeira edição da BIENALSUR4. Assim, 

tanto para a mostra FACTORS 4.05, quanto para 

Naturaleza Viva6, manteve-se o mesmo projeto, com 
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respectivas alterações da espécie vegetal, dos mate-

riais, e também do espaço expositivo. Como resulta-

do, pode-se compreender PLNT3 como a realização 

de duas produções poéticas que obedecem a uma 

mesma proposta artística sob um único design de 

instalação, modificado na exigência de uma expogra-

fia brasileira e outra argentina, tal como a especifi-

cidade do local de exibição e a prática das equipes 

de montagem.

No Brasil, na exposição FACTORS 4.0, Walesca 

e eu, com o auxílio da equipe do festival, realizamos 

a montagem da obra. A experiência nos permitiu 

vivenciar de maneira crítica o desenvolvimento do 

projeto artístico. Esta informação é significativa, pois 

no processo de montagem alguns dos detalhes pre-

sentes no design da proposta mostram-se pertinen-

tes e com efeito na prática, como uma determinada 

sequência de parafusos atarraxados nas partes de 

uma peça, a fim de que seu encaixe fosse suavizado 

em razão do módulo como objeto dado a ver, e não 

na distinção entre os componentes materiais, tal e 

qual elementos separados da estrutura.

Na exposição Naturaleza Viva, apresentada na 

Argentina, a montagem de PLNT3 foi realizada por 

uma equipe especializada, cujo planejamento técni-

co, disponibilizado por nós e com propósito de es-

pecificar o passo a passo de como fixar e posicionar 

os elementos referentes a cada módulo, auxiliou o 

processo. Tal situação configura uma distância en-

tre os locais de exibição, mas também aponta para 

uma particularidade da presença física dos artistas, 

pois em razão de motivos pessoais, Walesca e eu 

estávamos impossibilitados de viajar. Logo, a relação 

com o espaço expositivo foi outra, distante de um 

possível domínio dos artistas e suscetível a arqui-

tetura e normas do MUNTREF, museu onde a obra 

foi exposta, resultando na exibição diferenciada do 

trabalho (Figura 2).

Desta maneira, a organização dos módulos e 

a aquisição de materiais específicos precisou ade-

quar-se a uma nova dinâmica de exibição e local, 

consequentemente foi necessário realizar algumas 

escolhas que, mesmo à distância, tentávamos so-

lucionar através do e-mail ou conversas online com 

a equipe curatorial da Argentina. Para a exposição 

Naturaleza Viva foi imprescindível escolher uma nova 

espécie vegetal, tendo em vista o conceito e visu-

alidades pretendidas no projeto inicial de PLNT3. 

Assim, de acordo com a diferença entre o bioma 

brasileiro e o argentino, optamos por exemplares 

biológicos distintos e, respectivamente, seleciona-

mos uma Zamioculcas zamiifolia e uma Pittosporum 

Tobira, devido à proximidade visual de suas folhas 

e efeitos cromáticos sob situações específicas de 

luminescência.

É importante destacar que a nossa poética se 

dá no espaço e nas imagens, mas, no decorrer do 

projeto, foi necessário entender as implicações da 

luz no desenvolvimento de espécies botânicas, em 

razão de seu crescimento. Então, pensamos nos 

anéis anuais das árvores como ciclos que escondem 

uma história, contornos que fogem da superfície que 

exibe a sua visualidade, pois encontram-se cobertos 

em camadas de casca. O estudo da luz contou com 

o apoio de Klaus Tesser Martin7, revelando o uso de 

LEDs específicos no processo biológico da planta, 

como uma alternativa de iluminação artificial e efici-

ência energética no cultivo de vegetais.

A estratégia que envolve pensar a imagem em 

PLNT3 foi decisiva para a criação dos módulos ex-

positivos, uma vez que cada “ver” requer determi-

nada especificidade, organizamos os materiais e as 

tecnologias digitais em função da visualização que o 

público poderia ter da Zamioculcas, ou Pittosporum, 

ao aproximar-se do experimento. As etapas do traba-

lho foram divididas a partir do modus operandi que 

investimos em nossa poética pessoal. Encarregado 
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do design das estruturas tridimensionais, iniciei o 

desenho técnico da instalação (Figura 3 e Figura 

4), no qual busquei o que venho trabalhando como 

dispositivo. Enquanto Walesca ficou encarregada de 

fotografar a planta sob os efeitos da iluminação que 

estimularia o seu crescimento (Figura 5).

O trabalho concentrou-se no laboratório, expe-

rimentando os possíveis materiais em razão de sua 

visualidade e conceito, uma vez que o crescimento 

da planta sugere uma artificialização do ambiente 

no qual é cultivada. Na galeria, conforme expomos a 

obra, há uma estrutura cilíndrica oca feita de chapa 

de fibra de vidro ondulada, em seu interior a planta 

encontra-se tangível como imagem tátil, assim como 

duas lâmpadas LED. Desta maneira, desenhei um 

objeto específico para remeter a noção de labora-

tório e cultivo que, potencializado pelo uso da luz 

através de sua refração, confere ao espaço um efeito 

Sci-Fi. Um futuro possível para uma imagem planta 

que desperta no “cultivo” de sua forma. Então, o de-

senvolvimento da planta acontece na medida em que 

a luz ultravioleta – em tons de azul e roxo –, oferece 

outro visual ao verde das folhas, e, fisiologicamente 

por meio dos cloroplastos, produz nutrientes para 

alimenta-la no processo.

Na sequência da exposição, são apresentadas 

algumas fotografias em um monitor, captadas por 

Walesca e ordenadas em programação de looping, 

que mostra o processo de crescimento das espé-

cies. Um registro da cultura artificial, em que a plan-

ta modifica sua morfologia e fisiologia comuns, e, 

gera imagens próprias, transformadas além de um 

consenso que define a cor do vegetal. As folhas al-

teram-se na incidência do ultravioleta e apresentam 

tons escuros, próximo ao preto, roxo e marrom. Uma 

vez que o espectro de luz absorvido pelas folhas se 

concentra no azul e vermelho, o verde é consequ-

ência de um não aproveitamento, refletido em sua 

superfície na clorofila. 

Ao lado deste módulo, projetamos no piso da 

sala de exposição um letreiro animado que exibe 

a imagem texto – PLNT3 LUZ PLNT3 SUPERFÍCIE 

PLNT3 MOVIMENTO –, uma expressão gráfica atri-

buída ao pensamento da palavra planta, e, também, 

a relação crítica com a qual operamos o experimen-

to. A escolha das palavras ocorre a partir do conhe-

cimento prático com a planta. A luz que extrapola o 

objeto e modifica o espaço, transforma a folha em 

superfície escura, produz movimento além de sua 

forma comum, e, (re)constrói sua imagem em outro 

ver, no qual 3 percepções da planta sobrepõe-se ao 

vegetal que cresce e modifica-se na instalação.

Em suma, buscamos nesta proposta negociar 

alguns interesses da imagem a partir de uma visua-

lidade imediata. Uma experiência despretensiosa de 

pensar a noção de planta em uma variabilidade do 

ver, através de elementos que permitissem operacio-

nalizar o dispositivo. É necessário salientar que o ver 

relaciona-se ao espectador ativo, em contraste com 

a passividade daquilo que se deixa de perceber no 

experimento poético. De acordo com Bishop8, a pas-

sividade na instalação predefine imagens enganan-

do-se em uma finalização aparente, pois encerra-se 

em pressupostos que interrompem uma experiência 

emancipada dentro de um estado comum e limitador 

da percepção. Diferentemente, a experiência em ati-

vidade vê além de uma posição fixa. O espectador 

relaciona em seu corpo as sensibilidades da obra, e 

de maneira ativa busca certa completude da imagem 

que olha, bem como do espaço que percorre na 

exposição.

Assim, em PLNT3, nossa escolha por trabalhar 

a linguagem da instalação não se deu ao acaso, 

menos ainda pela simples disposição de elementos 

na sala de exposição. Nossa vontade era a de que 

o movimento, entre um módulo e outro, entre dife-

rentes ações da imagem sob visualidades próprias, 

pudesse (re)construir, na medida da experiência, 
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uma planta em outra, cujo sensível é transformado 

na atividade do espectador em razão da participa-

ção, a fim de completar o sentido da obra exposta 

no percurso poético sugerido através dos módulos 

expositivos.

A instalação, se pensarmos no conjunto dos ele-

mentos e conceito operatório, desloca o espaço de 

exibição da obra para uma coordenada da sala de 

exposição em razão do acontecimento da imagem. 

Anseia por satisfazer o espectador, mas também 

o experimento poético e ocorre na descoberta de 

um tempo próprio para experienciar cada módulo. 

A animação gráfica que roda da direita para a es-

querda, o looping das fotografias, e a refração da 

luz na estrutura cilíndrica, além da planta, discutem o 

espaço modificado na instalação, por meio de ações 

e efeitos no curso de sua experiência. Tal como a su-

gestão de relato do público na exposição FACTORS:

Σ(-᷅_-᷄๑) Participante9

Você percebeu que a luz vaza para o teto?

Não sei bem de onde ela surge...

O seu caminho não é obvio, mas cria uma fantasia...

Uma planta de ficção, ou do futuro...

E, que toma conta do mundo...

Risos...

Além das questões práticas envolvidas no de-

sign das estruturas, saliento que, não apenas para 

a obra, mas também para o espaço, dividir a au-

toria do trabalho significou compartilhar dúvidas e 

buscar soluções de maneira produtiva, dialogando 

entre uma produção particular e uma coletiva. As-

sim, PLNT3 surge como uma obra negociadora de 

poéticas distintas, uma vez que tenho interesse no 

tridimensional, no espaço como ação da imagem e, 

a produção de Walesca decorre da fotografia e do 

vídeo a partir do corpo identidade.

Figura 1: Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 
2017. Fonte: Fotografia por Walesca Timmen, 2017.

Nota: Detalhe da exposição coletiva FACTORS 4.0, reali-
zada na Sala Cláudio Carriconde, Santa Maria/RS, 2017.
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Figura 2: Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 
2017. Fonte: Fotografia por Nara Cristina Santos, 2017.

Nota: Detalhe da exposição coletiva Naturaleza Viva, Mu-
seo de la Universida de Tres de Febrero, Caseros/BUE, 
2017.

Figura 3: Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 
2017. Fonte: Design de Instalação por Raul Dotto Rosa, 
2017.

Nota: Detalhe técnico da obra desenvolvida em parceria 
com a artista Walesca Timmen, após definição conceitual 
e visual da proposta, através de reuniões, estudos e expe-
rimentações práticas.
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Figura 4: Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 
2017. Fonte: Design de Instalação por Raul Dotto Rosa, 
2017.

Nota: Detalhe técnico da obra desenvolvida em parceria 
com a artista Walesca Timmen, após definição conceitual 
e visual da proposta, através de reuniões, estudos e expe-
rimentações práticas.

Figura 5: Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 
2017. Fonte: Fotografia por Walesca Timmen, 2017.

Nota: Fotografia da planta Zamioculcas desenvolvida du-
rante o acompanhamento de seu crescimento sob a inci-
dência de luz artificial.

Notas
1 Raul Dotto Rosa. Artista com produção em Arte 

Contemporânea, Arte e Tecnologia, Instalação, 
Objeto, Multimeios e Design. Mestre em Artes 
Visuais com ênfase em Arte e Tecnologia pelo 
Programa de Pós-graduação em Artes Visuais – 
PPGART/UFSM – Bolsista CAPES. Pesquisador 
no Laboratório de Arte Contemporânea, 
Tecnologia e Mídias Digitais – LABART. 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

469

Integrante dos Grupos de Pesquisa – Arte e 
Tecnologia/CNPq; e, Objeto e Multimídia/CNPq.

2 Walesca Timmen. Artista que atua principal-
mente nos temas: Arte Contemporânea, Arte 
e Tecnologia, Artes do Vídeo, Fotografia e 
Instalação. Mestre em Artes Visuais com ênfase 
em Arte e Tecnologia pelo Programa de Pós-
graduação em Artes Visuais – PPGART/UFSM 
– Bolsista CAPES. Integrante do Laboratório de 
Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia 
e Mídias Digitais/LABART. Participante do 
Projeto RS Contemporâneo promovido pela 
instituição Santander Cultural (2016). Premiada 
no XVI Salão de Artes Visuais com o trabalho: 
Universos de Otto (2014).

3 Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, PLNT3, 
2017 (ver figuras 1 e 2).

4 Bienal internacional de Arte Contemporáneo de 
América del Sur, <http://bienalsur.org>.

5 A 4ª edição do Festival de Arte, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul – FACTORS 
–, com curadoria de Nara Cristina Santos (BRA) 
e Mariela Yeregui (ARG), ocorreu na Sala de 
exposições Claudio Carriconde, Santa Maria/
RS, ago./set. 2017. Participam da exposição 
os artistas Juan Ford, Laura Nieves, Leandro 
Nuñez, Mariela Yeregui, Miguel Grassi e Grupo 
Robótica Mestiza, Eduardo Kac, Yara Guasque 
e Kauê Costa, Rebeca Stumm, Guto Nóbrega, 
Raul Dotto Rosa e Walesca Timmen, Gabriela 
Munguía e Lupita Chávez, Codevilla e Leonardo 
Arzeno, Paula Guerzensvaig, Ana Laura Cantera, 
Gilbertto Prado e Grupo Poéticas Digitais. Link 
para mais informações <http://coral.ufsm.br/
labart/index.php/factors/factors-4-0>.

6 A exposição Naturaleza Viva, com curadoria de 
Nara Cristina Santos (BRA) e Mariela Yeregui 
(ARG), ocorreu no Museo de la Universida de 
Tres de Febrero – MUNTREF –, Caseros/BUE, 
nov. 2017. Participam da exposição os artistas 
Eduardo Kac, Gilbertto Prado e Grupo Poéticas 
Digitais, Guto Nóbrega, Malu Fragoso, Yara 
Guasque, Fernando Codevilla, Leonardo Arzeno 

e Moises Canabarro, Rebeca Stumm, Raul Dotto 
e Walesca Timmen, Ana Laura Cantera, Juan 
Ford, Laura Nieves, Leandro Nuñez, Mariela 
Yeregui, Miguel Grassi, Paula Guersenzvaig 
e Grupo Robótica Mestiza, Paula Gaetano e 
Gustavo Crembil, Gabriela Munguía, Guadalupe 
Chávez e Grupo Electrobiota. Link para mais 
informações <http://untref.edu.ar/muntref/
muestras/naturaleza-viva/>.

7 Klaus Tesser Martin é mestre em Engenharia 
Elétrica. Seu estudo, defendido na dissertação, 
“Concepção e desenvolvimento de um sistema 
eletrônico baseado em diodos emissores de luz 
para simulação de espectro”, 2017, colaborou 
com o experimento PLNT3, ao ampliar a 
densidade de nossa poética, através da 
concepção da luz como agente de crescimento 
sob condições artificiais de iluminação no 
ambiente de cultivo.

8 BISHOP, Claire. Installation art: a critical history. 
Londres: Routledge, 2005, p. 10-13.

9 O relato deste participante, durante o período 
de exposição da obra na Sala Claudio 
Carriconde, colaborou com o fazer da 
instalação, pensando-a como uma linguagem 
transformadora do espaço, capaz de reorganizar 
visualidades e conceitos em torno de uma 
poética singular e acontecimento de um tempo 
próprio à experiência. Nesta escrita, mantenho 
o espectador anônimo e tento sintetizar seu 
argumento, sem a necessidade de transcrever 
as palavras originais ao texto, porque de retorno 
à prática, estas auxiliam na produção e revisão 
crítica dos experimentos, e não cabem como 
testemunho ou entrevista dos mesmos.
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