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SEMINÁRIO “DIFERENTES OLHARES SOBRE OS OBJECTOS CIENTÍFICOS” 
7 DE DEZEMBRO DE 2007 | 12H00 | AUDITÓRIO DO ITQB, OEIRAS 
 
No contexto do Programa de Rede de Residências: Experimentação Arte | Ciência e Tecnologia, uma 
pareceria da DGArtes e da Ciência Viva, realiza-se a 7 de Dezembro, um Seminário sobre o trabalho 
de Patrícia Noronha, desenvolvido numa das várias residências artistas que integram este programa. 
 
Este trabalho foi desenvolvido por Patrícia Noronha no ITQB - Instituto de Tecnologia Química e 
Biológica, Universidade Nova de Lisboa, tendo Célia Romão como investigadora responsável. Durante 
esta residência – de Setembro a Dezembro – foram produzidas, recorrendo a materiais e técnicas 
científicas, uma série de peças que não são imitações, mas metáforas científicas. Todo o trabalho foi 
desenvolvido num estúdio montado num laboratório de investigação. 
 
Nesta apresentação, serão projectadas fotografias das peças e do seu processo de construção. Será 
reflexão sobre a experimentação em arte e ciência, sobre o modo como olhamos para as coisas e 
como esse olhar é renovado, quando as vemos noutra perspectiva. 
 
Este seminário pretende ser uma maneira inovadora de apresentar um trabalho artístico.  
 
| O programa Experimentação Arte | Ciência e Tecnologia | 
 
O Programa Rede de Residências: Experimentação Arte | Ciência e Tecnologia (Programa 4; 
Actividade 4.02) tem por objectivo  estabelecer um sistema dinâmico  de apoio  e suporte à formação 
artística, à mobilidade  intelectual e à descentralização dos focos de formação e criação artística, 
apoiando a  prossecução de  actividades nas áreas artísticas sob tutela da DGArtes: Arquitectura, 
Artes Visuais, Dança, Design, Música, Teatro.  
 
Tendo em conta a excelência do trabalho de muitos artistas portugueses nesta área de interface, 
este  visa apoiar  actividades de investigação artística de vertente experimental, assentes no principio 
da transversalidade e do cruzamento das diferentes áreas artísticas com domínios científicos e 
tecnológicos, promovendo a criatividade e a inovação artísticas. 
 
Preside à estruturação  deste projecto o reconhecimento do interesse cultural  e  do potencial 
económico que subjaz os territórios de interface e investigação interdisciplinar, enquanto vector de 
inovação e motor de desenvolvimento científico, artístico e tecnológico.  
 
A sua operacionalização no presente ano  – viabilizada pela sua inscrição no PIDDAC e OE de 2006 
(46.150 euros em PIDDAC e 5.500 euros em OE) , servirá notavelmente – enquanto arranque e base 
- a possibilidade do seu incremento e continuidade futura no  âmbito da futura categoria  de Apoios 



definidos em articulação com outras políticas sectoriais firmado em parcerias Interministeriais.  
 
A sua implementação no presente ano e os correlativos resultados implicarão uma  futura viabilização 
e optimização de objectivos no que concerne ao  recurso a financiamento privado – sob a forma de 
patrocínio e apoio ( nomeadamente por parte de empresas no ramo de componentes e materiais de 
investigação cientifica e tecnológica).  
  
 
| O projecto “Diferentes olhares sobre os objectos científicos” | 
 
Este projecto, através da produção de objectos – metáforas científicas – e do seu acompanhamento 
fotográfico, teve como objectivo principal conduzir a uma reflexão acerca da prática experimental da 
ciência e da arte, uma vez que se usou uma instituição de investigação científica como espaço de 
experimentação artística. 
 
A artista, depois do seu doutoramento em Biologia Molecular no ITQB, passou do papel de 
investigadora científica para o de artista residente, com esta nova experiência, passando a trabalhar 
numa instituição de investigação científica, com todos os seus materiais, sem a intenção de produzir 
ciência.  
 
Após o primeiro impacto, a artista sentiu um estímulo criativo extremamente importante nesta 
passagem da prática científica à prática artística. No fundo, ambos os tipos de experimentação 
tiveram o mesmo motor: prazer da descoberta, implementação de algo novo, ver o que não se tinha 
visto ainda ou voltar a ver, mas numa diferente perspectiva. A ciência e a arte têm isso em comum, 
são actividades criativas em que existe uma continuidade entre o passado, o presente e o futuro, e a 
utilização de novas técnicas ou abordagens apresenta-se como um constante desafio, que pode 
resultar sempre em algo novo. 
 
Após uma primeira fase de adaptação, foi montado um estúdio/laboratório numa hote (equipamento 
utilizado para trabalhar com produtos tóxicos). Concluiu-se que a câmara de fluxo laminar não 
protege o suficiente para trabalhar com resina de poliester. Este tipo de equipamento é mais 
apropriado para o trabalho em condições de assepsia. Como proposto no projecto, foram construídos 
uma série de objectos em vidro e resina de poliéster, tendo-se ainda usado diversos tipos de tintas. 
Utilizaram-se materiais e instrumentos laboratoriais, não usuais na prática artística, para fabricar 
todas as peças (exemplos: placas de petri de vidro, placas de petri de acrílico, erlenmeyers, provetas 
graduadas, copos de precipitação, eppendorfs). O trabalho foi acompanhado pela realização de 
fotografias digitais (Canon Power Shot G3) tendo sido estudado previamente quais os melhores 
locais para fotografar. As imagens captadas ao longo do projecto funcionaram como um segundo 
olhar. A fotógrafa, Alexandra Ceregeiro, trabalhou com uma câmara de fluxo laminar, de superfície e 
fundo branco.  
 
Placas de petri de vidro (de diâmetro 150 mm e 25 mm de altura) foram preenchidas com resina de 
poliester que serviram como superfície pictórica e utilizaram-se micropipetas ou ansas como 
instrumentos de “pintura”. Em testes preliminares, optimizou-se a quantidade de secativo a adicionar 
à resina e quais os melhores tipos de tintas a usar para obter determinado efeito. Em determinadas 
peças foi introduzida tela, nas placas de petri, sendo esta coberta depois com a resina e trabalhada 
como superfície pictórica. Alguns objectos foram construídos por sobreposição de camadas, dando a 
sensação de terem havido diferentes crescimentos microbianos em profundidade.  
 
Alguns objectos limitam-se a fotografias de géis de proteínas, ou negativos das mesmas, que foram 
imobilizados em resina, nas placas de petri. Essas peças funcionam como uma suspensão, no tempo 
e no espaço, de uma actividade científica e que como tal deixou de fazer sentido passando a 
pertencer ao universo da arte.  
 
O seminário a apresentar no dia 7/12/07 tem como objectivo a divulgação do projecto desenvolvido, 
pretendendo ainda ser uma forma inovadora de apresentar arte – durante a apresentação das 
fotografias, serão brevemente descritos os “protocolos” artísticos, utilizados para produzir as peças. O 
seminário irá funcionar como uma espécie de instalação. 



 
 
 
Artista: Patrícia Noronha, artista residente no ITQB 
Contactos: 969 730 512 
 
Responsável pelo projecto: Verónica Metello 
Contactos: 211 507 186 | vmetello@dgartes.pt 
 

 
 

| Biografia de Patrícia Noronha | 
 
Patrícia Noronha, nasceu, em Lisboa em Setembro de 1965. Doutorou-se em Biologia Molecular, no 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica, pela Universidade Nova de Lisboa (2002), tem um 
Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos pela Universidade Técnica de Lisboa (1995) e é 
Licenciada em Eng. Zootécnica pela Universidade de Évora (1991). Publicou diversos artigos de 
investigação científica em revistas internacionais da especialidade. De 2001 a 2005 foi regente de 
cadeira de Parasitologia da licenciatura em Ciências Químicas e do Ambiente, no Instituto Piaget. Em 
paralelo tem realizado uma série de exposições de pintura, colagens e objectos que derivam de um 
trabalho realizado na “interface” conceptual entre a arte e a ciência. 
 
Actualmente, está a acabar o projecto de experimentação em arte ciência e tecnologia intitulado 
“Diferentes olhares sobre os objectos científicos”. Este trabalho tem decorrido numa residência 
artística no ITQB, com o apoio da Direcção-Geral das Artes e da Ciência Viva. 

 

| Exposições | 

 
2007| Integrado na residência artística, no ITQB, realizou uma instalação, no átrio de entrada do 
instituto, “António Xavier – um retrato”. 
2007| O Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB), apresentou uma fotografia de um 
trabalho seu “cultura pura” na contracapa do relatório anual, de 2006, do instituto. 
2007|  ITQB, Oeiras. Exposição de 7 trabalhos, sobre arte e ciência, no dia aberto do instituto. 
2006|  Exposição individual “Retratos de genes” na sala ogival da ViniPortugal, Lisboa. 
2006|  Exposição individual “Culturas mistas” na Galeria Matos Ferreira, Lisboa. Publicação do 
artigo “Ciência e artes visuais”, revista “on line” da FCT, Universidade Nova de Lisboa. 
2005|  Exposição individual “Códigos” no espaço “Upper-Ground”, Lisboa. 
2004|  Exposição individual “Fracturas” na Galeria Pirâmide, Lisboa. 

2001|  Exposição individual “Art-Science” na Galeria Municipal, Lagar de Azeite, Oeiras. 
2001|  Exposição individual “Universos” na Galeria Pirâmide, Lisboa. 
2001|  Exposição colectiva na Galeria Quinta de St. António, Aveiro. 
2001|  Exposição colectiva na Galeria do Castelo, Porto de Mós. 
2001|  Exposição colectiva na Galeria Municipal do Solar da Praça de Santa Maria, Óbidos 
1998|  Exposição individual “Fragmentos Botânicos” na Galeria Pirâmide, Lisboa. 
1997|  Exposição colectiva na Fundação Pedro Falcão e Yaurub, Cascais. 
1997|  Exposição colectiva na Galeria Escada 4, Cascais. 
1995|  Exposição individual, de pintura e objectos, no Clube 50, Lisboa. 
  
 
| Artigos sobre arte e ciência | 
 
Patrícia Noronha (2006), Artes visuais e ciência. 14ª edição da revista Proformar online subordinada  
temática: Com(fluências) do Tempo da Ciência, no espaço da Arte. 
http://www.proformar.org/revista/edicao_14/pag_1.htm 
 



Patrícia Noronha (2007), Dimensions of creativity: Art and Science. Revista ITQB News. A publicar. 
 


