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Exhibited in several museums and galleries in Brazil and Europe, such as MAC-USP, MAM SP, MIS SP, Paço das Artes, MAXXI (Rome), Studio
Stefania Miscetti (Rome), Radyalsystem (Berlin), among others. FUNARTE Women in Visual Arts Award 2013. Master in Movement Studies
from the Royal Central School of Speech and Drama (University of London) and PhD in Design from Universidade Anhembi Morumbi (São
Paulo). She is currently developing postdoctoral research at PUC-SP on the subject of art, activism and feminism. Lived in Berlin, Lisbon,
London, Rome and currently lives and works in São Paulo. While in Europe, she was assistant-trainee for choreographer Sasha Walz in the
production of the performance opera Matsukaze (La Monnaie, Brussels), inspired by Zeami’s Noh classic, and practiced Butoh with female
artists who migrated from Japan mainly to Berlin, such as Minako Seki and Yuko Kaseki, where they planted a new seed of this contemporary
form of performance/dance in the West. Her aesthetics and method in the visual arts are influenced by principles that guide these techniques.
Member of the CEO Center for Oriental Studies - PUC/SP.

Expôs em diversos museus e galerias no Brasil e na Europa, como MAC-USP, MAM SP, MIS SP, Paço das Artes, MAXXI (Roma), Studio Stefania
Miscetti (Roma), Radyalsystem (Berlim), entre outros. Prêmio FUNARTE Mulheres nas Artes Visuais 2013. Master em Estudos de Movimento
pela Royal Central School of Speech and Drama (Universidade de Londres) e Doutorado em Design pela Universidade Anhembi Morumbi (São
Paulo). Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado na PUC-SP sobre o tema arte, ativismo e feminismo. Viveu em Berlim, Lisboa,
Londres, Roma e, atualmente, vive e trabalha em São Paulo. Enquanto estava na Europa, foi assistente-trainee de direção da coreógrafa Sasha
Walz na produção da ópera performática Matsukaze (La Monnaie, Bruxelas), inspirada no clássico Nô de Zeami, e praticou Butô com artistas
mulheres que migraram do Japão principalmente para Berlim, como Minako Seki e Yuko Kaseki, em que plantaram uma nova semente dessa
forma contemporânea de performance/dança no ocidente. Sua estética e método nas artes visuais têm influências de princípios que norteiam
essas técnicas e estéticas. Membro do CEO Centro de Estudos Orientais - PUC/SP.

Artist’s statement:

Statement da artista:

I start from the performance to transform text or textiles into a work of art.
My actions result in works on different supports: objects and installations on paper, canvas, threads and fabrics. Writing and speaking, cutting
and sewing are displaced from their traditional fields by the passage through the body and movement. Thus, working like other forms of
language, they expand their conceptual and aesthetic fields. My research involves the various layers of the feminine entangled in women’s
bodies over time. Showing hidden layers and weaving possible new narrative lines for women’s stories is what I seek with my activity in art.

Parto da performance para transformar texto ou têxtil em obra de arte.
Das minhas ações resultam obras em diferentes suportes: objetos e instalações em papel, tela, fios e tecidos. Escrita e fala, corte e costura
são deslocados de seus campos tradicionais através da passagem pelo corpo e pelo movimento. Assim, ao funcionar como outras formas de
linguagem, expandem seus campos conceituais e estéticos. Minha pesquisa envolve as diversas camadas do feminino emaranhadas no corpo
das mulheres ao longo do tempo. Evidenciar camadas escondidas e trançar possíveis novas linhas narrativas para as histórias de mulheres é o
que busco com a minha atividade na arte.

For more information:
Website: www.cristinaelias.eu
Instagram: www.instagram.com/mcristina_elias
e-mail: cristinaelias09@gmail.com
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Para mais informações:
Website: www.cristinaelias.eu
Instagram: www.instagram.com/mcristina_elias
e-mail: cristinaelias09@gmail.com
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INTRODUCTION: FROM THE BODY INTO OBJECTS

Please click on the following link for a brief introduction:

INTRODUÇÃO: DO CORPO AOS OBJETOS

Favor clicar no link abaixo para introdução:
www.vimeo.com/247055783
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ACTION OBJECTS: LARGE CANVASES
These canvases are the material result of performances by Cristina
Elias, in which the artist writes a real-time diary inside a large
canvas (approx 2m x 4m) with charcoal. After having finished each
page, she erases the text with her own body, thus creating space
to restart the writing over the already blured words. This process is
repeated several times until the superposed layers of text creat an
abstract image that gives form to the inner sea of narration.

OBJETOS-AÇÃO: TELAS EM GRANDE DIMENSÃO
Essas telas são o resultado material de performances realizadas por
Cristina Elias, em que a artista escreve com carvão um diário em
tempo real no interior de uma tela de grande dimensão (aprox. 2m
x 4m). A cada página que termina de escrever, borra o texto com o
próprio corpo, criando assim espaço para recomeçar a escrita sobre
as palavras já borradas. Esse processo é repetido diversas vezes até
que as camadas de texto sobrepostas criem uma imagem abstrata
que dê forma ao mar interno de narração.

from the series “Remains of myself”, 2m x 4m | charcoal on canvas | body-writing
da série “Restos de mim”, 2m x 4m | carvão sobre tela | escrita com o corpo
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from the series “Remains of myself”, 2m x 4m | charcoal on canvas | body-writing
da série “Restos de mim”, 2m x 4m | carvão sobre tela | escrita com o corpo
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“Restos de mim”, 2m x 4m | carvão sobre tela | escrita com o corpo

“Restos de mim”, 2m x 4m | carvão sobre tela | escrita com o corpo

“Remains of myself”, 2m x 4m | charcoal on canvas | body-writing

“Remains of myself”, 2m x 4m | charcoal on canvas | body-writing

from the series “Remains of myself”, 2m x 4m | charcoal on canvas | body-writing
da série “Restos de mim”, 2m x 4m | carvão sobre tela | escrita com o corpo
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ACTION-OBJECTS / OBJETOS-AÇÃO

Egg 2022
knitting, synthetic thread and wire, 1m x 1m

Ovo 2022
tricô, fio sintético e arame, 1m x 1m

Fabulations of an origin 2022
knitting, recycled mesh thread painted with acrylic paint, 3m x 80cm

Fabulações de uma origem 2022
tricô, fio de malha reciclado, pintado com tinta acrílica, 3m x 80cm
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Contour 2022
crayon on vegetal paper soaked in water and subsequently dried, varnish finish, Panel: 2,5m x 1m

Contorno 2022

Giz pastel sobre papel vegetal , acabamento verniz e impressão fotográfica sobre papel vegetal, Painel: 2,5m x 1m
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At night I cry 2021, pastel on tracing paper, 1m x 3m
À noite eu choro 2021, pastel sobre papel vegetal, 1m x 3m
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At night I cry 2021, pastel on tracing paper, 70 x 90 cm
À noite eu choro 2021, pastel sobre papel vegetal, 70 x 90 cm
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Rereadings of Hokusai 2020, pastel on canvas, 150 x 80 cm
Releituras de Hokusai 2020, pastel sobre tela, 150 x 80 cm
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Rereadings of Hokusai 2020, pastel, charcoal on vegetal paper, 110 x 180 cm | pastel on Hahnemülle paper 40 x 50 cm
Releituras de Hokusai 2020, pastel, carvão sobre papel vegetal, 110 x 180 cm | pastel sobre papel Hahnemülle 40 x 50 cm
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Remais of myself: Carmen, 2020, pastel on vegetal paper, 49 x 52 cm
Restos de mim: Carmen 2020, pastel sobre papel vegetal, 49 x 52 cm
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ACTION-OBJECTS: multiples, charcoal on canvas, acrylic print
OBJETOS-AÇÃO: múltiplos, carvão sobre tela e impressão em acrílico

Unborn reality, 2016, 30 canvas 15cm x 15cm | charcoal on canvas and acrylic print
Realidade por nascer, 2016, 30 telas de 15cm x 15cm | carvão sobre tela, impressão em acrílico e tricô com o corpo
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Clock, 2017, 15cm x 15cm | charcoal on canvas, acrylic print and body knitting
Relógio, 2017, 15cm x 15cm | carvão sobre tela, impressão em acrílico e tricô com o corpo
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To hold the clouds, 2017, 80cm x 120cm | charcoal on canvas, acrylic print and body knitting
Segurar as nuvens, 2017, 80cm x 120cm | carvão sobre tela, impressão em acrílico e tricô com o corpo
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Diary, 2017 | series of canvases 15cm x 15cm
Diário, 2017 | série de telas 15cm x 15cm
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Fallen I, 20cm x 30 cm | charcoal on canvas and acrylic print
Caída I, 20cm x 30 cm | carvão sobre tela e impressão em acrílico
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Fallen I, 20cm x 30 cm | charcoal on canvas and acrylic print
Caída I, 20cm x 30 cm | carvão sobre tela e impressão em acrílico
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A Klein bit of blue for me, 20cm x 30 cm | charcoal on canvas and acrylic print
A Klein bit of blue for me, 20cm x 30 cm | carvão sobre tela e impressão em acrílicoem acrílicoo
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Spiral, 2017 | charcoal on canvas
Espiral, 2017 | carvão sobre tela
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Roman Trilogy
Invisible Sun
Remaining waters
The pink egg I planted

Trilogia Romana
Sol Invisível
Águas remanescentes
O ovo rosa que eu plantei)

Rereading Series 2021, charcoal & pastel on canvas, 300 x 170 cm
Série Releitura 2021, carvão e pastel sobre tela, 300 x 170 cm

32

33

Rereading Series 2021
pastel on paper, 29 x 21 cm

Série Releitura 2021

pastel sobre papel, 29 x 21 cm

Rereading Series 2021, pastel on canvas, 80 x 140 cm
Série Releitura 2021, pastel sobre tela, 80 x 140 cm

Rereading Series 2021

dry pastel on paper, 144 x 110 cm

Série Releitura 2021

pastel seco sobre papel, 144 x 110 cm
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Liquids Series 2021

Liquids Series 2021

Série Líquidos 2021

Série Líquidos 2021

Knitting, 65 x 65 cm

Tricô, 65 x 65 cm
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Knitting, 44 x 54 cm

Tricô, 44 x 54 cm
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ABSENT BODY [or at night I cry]

CORPO AUSENTE [ou à noite eu choro]

live performance by cristina elias – live cinema by César Meneghetti, 2021

performance ao vivo de cristina elias – cinema ao vivo por César Meneghetti, 2021

This is a performance where I start on a cross made by vegetal paper and, being trigerred by images and sounds projected, I move, speak, write and
draw with pastel crayons on the paper. With the development of the acction (when the paper is completely occupied by my text and drawings),
I blur everything pouring water on the paper. Through this process, the paper, the text, the drawings, the collour of the crayons... transform into
another state. Then I ‘dress up’ the paper. The last action is to leave the scene, make my body absent, and leave na object in the space which I call a
paper sculpture and that agregates all my actions during the live performance.

Nessa performance, começo em cima de uma cruz feita de papel vegetal e, sendo acionada por imagens e sons projetados, movo, falo, escrevo e
desenho com giz de cera no papel. Com o desenvolvimento da ação (quando o papel está totalmente ocupado pelo meu texto e desenhos), desfoco
tudo jogando água no papel. Por meio desse processo, o papel, o texto, os desenhos, a cor dos giz de cera ... se transformam, assumem outro estado.
Então eu ‘visto’ o papel. A última ação é sair de cena, fazer meu corpo ausente e deixar um objeto no espaço que chamo de escultura de papel e que
agrega todas as minhas ações durante a performance ao vivo.
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WOMEN AND METAMORPHOSES
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MULHERES E METMORFOSES

female body fabulations

fabulações do corpo feminino

WOMEN AND METMORPHOSES is an online relational platform aimed at a non-homogeneous group of women in which, through art and
movement, traumatic, painful or experiences considered shameful can be rescued, giving voice to narratives until then silenced. On the platform,
a series of workshops will be held in which the memory and imagination of these women’s bodies will be used, w aiming at approaching their
various stories from an artistic perspective, in which trauma is transformed into creative power. The platform will also function as a place and
means for the development and exhibition of reflections, thoughts, discussions and creations - in different formats, whether text, drawing, audio,
video, photography - related to the fabulation of new and diverse ways of being a woman.

MULHERES E METMORFOSES é uma plataforma relacional online voltada para um grupo não homogêneo de mulheres em que, através da arte e do
movimento, vivências traumáticas, dolorosas ou consideradas vergonhosas possam ser resgatadas, dando voz a narrativas até então silenciadas.
Na plataforma, serão realizadas uma série de oficinas em que se fará recurso à memória e à imaginação do corpo dessas mulheres, visando abordar
as suas diversas histórias sob um viés artístico, em que o trauma seja transformado em potência criativa. A plataforma funcionará também como
lugar e meio de desenvolvimento e exposição de reflexões, pensamentos, discussões e criações - em formatos diversos, seja texto, desenho, áudio,
vídeo, fotografia – relacionados à fabulação de novas e diversas formas de ser mulher.

Visit the project: www.mulheresemetamorfoses.org

Visitar o projeto: www.mulheresemetamorfoses.org
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I CAN’T FORGET THAT I FORGOT

Vídeo HD (artes visuais, performance, dança e literatura) (2020)

duration: 16 min
author: Cristina Elias
inspired by Clarice Lispector’s text “The woman who killed the fish”
camera: César Meneghetti
editing: Cristina Elias
music: Leigh Thomas

duração: 16 min
autor: Cristina Elias
inspirado no texto de Clarice Lispector “A mulher que matou os peixes”
câmera: César Meneghetti
montagem: Cristina Elias
música: Leigh Thomas

In I can’t forget that I forgot, I try to give voice in different languages - performance, dance, image, spoken and written text - to Clarice Lispector’s
short story The woman who killed the fish. Clarice’s text acts as a trigger for the composition of the movement, which, at the same time, rewrites
those words.

Em não esqueço que esqueci, procuro dar voz em linguagens diversas - performance, dança, imagem, texto falado e escrito - ao conto A mulher
que matou os peixes de Clarice Lispector. O texto de Clarice funciona como gatilho para a composição do movimento, que, ao mesmo tempo,
reescreve essas palavras.

The sound landscape of the video is composed of music (Leigh Thomas) and speech (my voice). This flow speech mixes recited passages from
Clarice’s short story and text passages that emerged in the process of improvisation of the movement.

A paisagem sonora do vídeo é composta pela música (Leigh Thomas) e fala (minha voz). Essa fala em fluxo mistura trechos recitados do conto de
Clarice e trechos de texto que emergiram no processo de improvisação do movimento.

In “The woman who killed the fish”, a (supposedly) children’s story from 1968, Clarice brings to light the inner world of a woman who, forgetting
to feed the fish entrusted to her, ends up killing them “unintentionally”. A complex world presents itself to readers, who are actively summoned
to judge the “crime” then committed by this woman. “Do you forgive me?” With this question Clarice ends the book, leaving many questions open:
the “woman” who “forgot” and who, unintentionally, “killed”; judgment and sentence through the eyes of the “other”; guilt, self-punishment and
self-condemnation; on the other hand, a search for acceptance and forgiveness of one’s own self in imperfection, in human error.

Em “A mulher que matou os peixes”, conto (supostamente) infantil de 1968, Clarice traz a público o mundo interno de uma mulher que, esquecendo
de alimentar os peixes que lhe foram confiados, acaba por matá-los “sem querer”. Um mundo complexo se apresenta aos leitores, que são
ativamente intimadas a julgar o “crime” então cometido por essa mulher. “Vocês me perdoam?”. Com essa pergunta Clarice finaliza o livro, deixando
muitas questões em aberto: a “mulher” que “esqueceu” e que, sem querer, “matou”; o julgamento e a sentença pelo olhar do “outro”; a culpa, a
auto-punição e a auto-condenação; por outro lado, uma busca de aceitação e perdão de si mesma no erro, na imperfeição, na falha humana.

www.vimeo.com/439280784
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NÃO ESQUEÇO QUE ESQUECI

HD video (visual arts, performance, dance and literature) (2020)

www.vimeo.com/439280784

43

EVERY WOMAN

performance/vídeo/desenho (2020)

duration: 8 min
camera / editing: César Meneghetti
music: Pedro Françolin

duração: 8 min
imagens: César Meneghetti
música: Pedro Françolin

“Every Woman” is part of a series of performance, video and drawing works on human rights and freedoms in which I parody articles from the
“Universal Declaration of Human Rights” that are built on a general formula: “Everyone has the right to... “,” All human beings ... “,”All people ...”,”All
individuals... “,”Nobody...”. Here, I try to illuminate differences of the subjects of the protected rights, who, once hidden in the shadows of an
abstract “whole”, become social ghosts, layers excluded from the “Rule of Law”.

“Toda Mulher” faz parte de uma série de trabalhos de performance, vídeo e desenho sobre direitos e liberdades humanas em que parodio artigos
da “Declaração Universal dos Direitos do Homem” que se constroem sobre uma fórmula generalizante: “Todos têm o direito...”, “Todos os seres
humanos...”, “Todas as pessoas...”, “Todos os indivíduos...”, “Ninguém...”. Aqui procuro iluminar diferenças dos sujeitos dos direitos resguardados, que
uma vez escondidos nas sombras de um “todo” abstrato, transformam-se em fantasmas sociais, camadas excluídas do “Estado de Direito”. 

“Every Woman”, specifically, addresses the woman’s right to her body. The woman’s body is targeted by paradoxical attacks. In some contexts, it
must be hidden because it is obscene, because it evokes undesirable desires. Being a woman in her physicality might be seen as a sin in itself:
the female body as proof and condemnation of this transgressive act and its invisibility as a final sentence. In other situations, the woman’s body,
transformed into a commodity, is overexposed; its nudity exploited and a hypervisibility of the female body is what results as the condemnation.

“Toda Mulher”, especificamente, aborda o direito da mulher ao seu corpo. O corpo da mulher é alvo de ataques paradoxais. Algumas vezes, deve
ser escondido porque obsceno, porque evoca desejos indesejáveis; o ser mulher na sua fisicalidade como um pecado em si mesmo, o corpo como
prova e condenação desse ato transgressor e a sua invisibilidade como sentença. Outras vezes, o corpo da mulher transformado em commodity é
superexposto, a sua nudez explorada. A sua hipervisibilidade, a sentença.

Discussing themes such as gender, identity and society, this video-performance places the woman’s body in a place where opposites try to live
together: an individual body and a political/collective body; the right to visibility of the nude body and the danger of exploiting that same nudity;
a body that is inserted in a reality already written by social, cultural, family traditions ... and a body that seeks, inbetween and upon these same
words, to weave its own text. A body that covers and discovers itself, creating, in a dance between commandments and freedoms, obligations and
rights, its own way of operating in society.

Problematizando temas como gênero, identidade e sociedade, esta obra coloca o corpo da mulher num lugar onde opostos tentam conviver: um
corpo individual e um corpo político/coletivo; o direito à visibilidade do corpo nu e o perigo da exploração dessa mesma nudez; um corpo que se
insere numa realidade já escrita por tradições sociais, culturais, familiares... e um corpo que procura, nessas e sobre essas mesmas palavras, tecer
o seu próprio texto. Um corpo que se cobre e descobre, criando, numa dança por entre mandamentos e liberdades, obrigações e direitos, encontrar
a sua forma própria de operar.

www.vimeo.com/ 419168242
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TODA MULHER

video-performance (2020)

www.vimeo.com/419168242

CARMEN

vídeo-performance (2020)

Carmen is my most current work, although it tells a story that took place at the beginning of the 20th century. Addressing three urgent topics - a
pandemic, the migratory flow around the globe and, as a result, the conflict between collective and individual rights - I bring to the present in
images, text and action the story of my great-grandmother Carmen, who, embarked on an immigrant ship from Granada (Spain) to Brazil.

Carmen é o meu mais atual trabalho, embora conte uma história que teve lugar no início do século XX. Abordando três temas urgentes uma pandemia,
o fluxo migracional pelo Globo e, em consequência desses, o conflito entre bem coletivo e bem individual – trago para o presente em imagens, texto
e ação a história de minha bisavó Carmen que, recém-nascida, embarcou num navio de imigrantes de Granada (Espanha) para o Brasil.

It was a time of Spanish flu and, in the Atlantic, Carmen had a fever and the captain of the ship ordained she should be thrown overboard. Her
mother hid with her in the basement of the ship for the entire voyage. Upon arriving in Brazilian lands, Carmen was registered under a different
name than her own. She lost her original name, but gained a chance for a new start.

Era tempos de gripe espanhola e, no Atlântico, Carmen teve febre e mandaram jogá-la ao mar. Sua mãe escondeu-se com ela no porão da
embarcação durante toda a viagem. Ao chegar em terras brasileiras, Carmen foi registrada com um nome diferente do seu. Perdeu seu nome
original, mas ganhou uma possibilidade de recomeço.

For this video, I wrote the story of Carmen in pastel chalk (blurring element) on sheets of vegetal paper (a texture that reminds me of the
translucency of water), which I released into the sea. Thus, metaphorically, I detach myself from the tangible work of art (the text-drawing or
object) to incorporate it in another way: through the SKIN, through a synesthetic perception that goes beyond the merely visual. I also detach
myself from the story itself, making it reborn in my body and in the sea, in a different way. As in Butô’s training, “I kill” the story, “I kill” the body, to
give them a possibility of development different from what was underway. The sinking in the water as an inevitable “suspension” that can mean
a deviation of meaning.

Para este vídeo, escrevi em giz pastel (elemento que se borra) a história de Carmen em folhas de papel vegetal (textura que me lembra a translucidez
da água), as quais soltei no mar. Assim, metaforicamente, me desapego da obra de arte tangível (o desenho-texto ou objeto) para incorporá-lo
de outra forma: pela PELE, por uma percepção sinestésica que vai além do meramente visual. Desapego-me também da história em si, fazendo-a
renascer no meu corpo e no mar, de uma forma diversa. Assim como no treino do Butô, “mato” a história, “mato” o corpo, para dar aos mesmos uma
possibilidade de desenvolvimento diverso daquele que estava em curso. O afundar na água como uma “suspensão” inevitável que pode significar
um desvio de sentido.

This work has a double layer: the drawings, torn, crushed, wet and salted, were collected and kept. One of the exhibition ideas is to exhibit videoperformance (intangible element) accompanied by text drawings (tangible element) that have undergone the transformation recorded in video.
However, the video individually already carries this double layer, being able to be exposed individually (in this present where physical presence is
a risk factor).

Essa obra é de camada dupla: os desenhos, rasgados, amassados, molhados e salgados, foram recolhidos e guardados. Uma das ideias de exibição,
é expor a vídeo-performance (elemento intangível) acompanhado dos desenhos-texto (elemento tangível) que passaram pela transformação
registrada em vídeo. Entretanto, o vídeo individualmente já carrega essa dupla camada, podendo ser exposto individualmente (neste presente em
que a presença física é um fator de risco).

www.vimeo.com/401727375
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CARMEN

video-performance (2020)

www.vimeo.com/401727375
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PELE
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PELE

performance / live video (2019-2020)

performance / live video (2019-2020)

concept, movement, performance, direction: Cristina Elias
live video/performance: César Meneghetti
camaera, film edition e post-production: Karla da Costa

conceito, movimento, performance, direção: Cristina Elias
live video/performance: César Meneghetti
câmera, montagem e pós-proodução: Karla da Costa

In the performance Pele (2019), I look for the intermittences between the body and the environment to question the concept of a self as a finished
unit, shaped forever in a format that excludes everything that is outside the limits of the epidermis. It is a movement performance with live
manipulation of images about my present body that moves and dialogues with the recorded images of itself, in the same situation. My action
focuses on moving from within, from without, with, against, through elements that are apparently or immediately felt as external, such as the
floor and walls of the space in which I find myself, the clothes that surround me, the video image that is projected on my present image, the voices
I hear, the text(s) that I hear, and, in a broader spectrum, my own skin.

Na performance Pele (2019), procuro as intermitências entre o corpo e o meio, para questionar a concepção de um eu enquanto unidade acabada,
moldada para sempre num formato excludente de tudo o que está fora dos limites da epiderme. Trata-se de uma performance de movimento com
manipulação live de imagens sobre o meu corpo presente que se move e dialoga com as imagens gravadas dele mesmo, nessa mesma situação.
A minha ação se concentra em me mover de dentro de, de fora de, com, contra, através de elementos que são aparentemente ou imediatamente
sentidos como externos como o chão e as paredes do espaço em que me encontro, a roupa que me envolve, a imagem em vídeo que se projeta sobre
a minha imagem presente, as vozes que escuto, o(s) texto(s) que se ouve, e, num espectro mais amplo, a minha própria pele.

www.vimeo.com/379034516

www.vimeo.com/379034516

www.vimeo.com/386715384
trailer

www.vimeo.com/386715384
trailer
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MIXAGE # 1: CRAFT & TECHNOLOGY

Performance audiovisual (2019)

César Meneghetti and Cristina Elias
Duration: 20 a 40’

César Meneghetti e Cristina Elias
Duração: 20 a 40’

MIXAGE # 1: Craft & Technology is a live performance where video projection and body movement contaminate each other, serving as triggers for
creating content in languages that push the boundaries of the verbal. For approximately 20 minutes, Cristina Elias (body / movement) and César
Meneghetti (audiovisual) develop a silent dialogue, seeking a fusion between their different media. We propose a body experience of the video
and a fade of the contours of the skin in the purely visual. At live time, audio signals at various frequencies create images with varying noise and
interference patterns that are reflected in the moving body. Sound, image, and movement are constructed and deconstructed in a shared/ interpregnant space-time.

MIXAGE # 1: Artesanato e Tecnologia é uma performance em direto em que projeção em vídeo e movimento do corpo se contaminam reciprocamente,
funcionando como gatilhos para a criação de conteúdos em linguagens que extravasam os limites do verbal. Durante aproximadamente 20 minutos,
Cristina Elias (corpo/movimento) e César Meneghetti (audiovisual) desenvolvem um diálogo silencioso, buscando uma fusão entre seus diferentes
meios. Propõem-se uma vivência corporal do vídeo e um esvaecer dos contornos da pele no puramente visual. No momento live, sinais de áudio em
frequências diversas criam imagens com ruídos e padrões de interferência que variam e se refletem no corpo que se move. Som, imagem e movimento
constroem-se e se descontroem num espaço-tempo compartilhado, ‘inter-pregnando-se’.

SYNESTHESIA: neurological condition in which the stimulation of a cognitive sense or path (eg hearing) leads to involuntary automatic experience in
a second sensory or cognitive pathway (such as vision). In short, when one sense is activated, another is activated at the same time; It is a matter of
crossed wires in the physical material of the brain.

SINESTESIA: condição neurológica em que o estímulo de um sentido ou cominho cognitivo (por exemplo a audição) leva a experiência automáticas
involuntárias em um segundo caminho sensorial ou cognitivo (como por exemplo a visão). Em suma, quando se ativa um sentido, outro é ativado ao
mesmo tempo; é uma questão de fios cruzados no material físico do cérebro.

www.vimeo.com/334380926
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MIXAGE #1: ARTESANATO E TECNOLOGIA

Audiovisual performance (2019)

www.vimeo.com/334380926
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remains of myself 9 - Infinite performance

photographic print on Hahnemühle Paper, mineral pigment
90cm x 1,20m

restos de mim 9 - performance infinita

impressão fotográfica sobre papel Hahnemühle, pigmento mineral
90cmx 1,20m
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INFINITE PERFORMANCE
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PERFORMANCE INFINITA

performance, video and photography (2019, in process)

performance, vídeo e fotografia (2019, em processo)

unity in duality. neither one nor two. ambivalence, not opposition. neither female nor masculine. neither “I” nor “you”. life as a walk inbetween the
self and the endless. repetition as a way of surprising the self. inspired on Tihch Nhat Hanh’s poem “walking meditation”.

unidade na dualidade. nem um nem dois. ambivalência, não oposição. nem feminino, nem masculino. nem “eu”, nem “você”. a vida como uma
caminhada por entre o eu e o infinito. inspirado no poema “meditação andando” de Tihch Nhat Hanh.

www.vimeo.com/320188083
video-performance 8’

www.vimeo.com/320188083
vídeo-performance 8’

www.vimeo.com/328006801
performance infinita ao vivo na
Supernova Arts , São Paulo, Março de 2019

www.vimeo.com/328006801
performance infinita ao vivo na
Supernova Arts, São Paulo, Março de 2019
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MUSIC BOX

performance
Prize Paço das Artes Projects Season 2017
Paço das Artes at the Museum of Image and Sound (São Paulo), Studio Stefania Miscetti (Rome)
In this live performance, Cristina Elias writes a real-time diary with charcoal on a large canvas. Having finished to write one whole page, the artist
erases the text with the movement of her own body, in a process that repeats itself successively. Here, two layers of expression are explored: in
one, the woman who offers the observer what he is used to receive - his objectified exposure within a ‘box’; and in another, the creation of an
intimate, secure and protected space, where words acquire physicality through the silent movement of the body. The double layer of “Music box”
is also revealed in the formal aspect of the work: to be exhibited are the action of writing and bluring the text with one’s own body as well as the
canvas/installation that results from this same action.

CAIXA DE MÚSICA

performance
Prêmio Temporada de Projetos Paço das Artes, 2017
Paço das Artes no Museu da Imagem e do Som (São Paulo), Studio Stefani Miscetti (Roma)
Nessa performance live, Cristina Elias escreve um diário em tempo real com carvão numa tela de pintura de grande dimensão. A cada ‘página” que
termina, borra o texto com o movimento do próprio corpo, num processo que se repete sucessivas vezes. Aqui, são exploradas duas camadas de
expressão: em uma, a mulher que oferece ao observador aquilo que ele está habituado a receber – sua exposição objetificada dentro de uma ‘caixa’;
e, em outra, a criação de um espaço íntimo, seguro e protegido, onde as palavras adquirem fisicalidade através do movimento silencioso do corpo. A
dupla camada de “Caixa de música” se revela também no aspecto formal da obra, de forma que da performance resultam dois ‘objetos’ de exposição:
um é a ação de escrever e borrar o texto com o próprio corpo e, o outro, a tela/instalação que resulta dessa mesma ação.
www.vimeo.com/432541232
Fragments from music box at Stefania Miscetti Studio - Rome (1min34)
Fragmentos de Caixa de Música no Studio Stefania Miscetti - Roma (1min34)
www.vimeo.com/233109413
Performance music box / Mostra Inscriptura no Paço das Artes/MIS (2min)
Performance music box / Mostra Inscriptura no Paço das Artes/MIS (2min)
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REMAINS OF MYSELF 2
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RESTOS DE MIM 2

video installation, 2019

video installation, 2019

In Restos de mim 2, I project a life-size video of my body moving over one of the large canvases that result from another work of mine: Music Box
(performance), in which I write and erase incessantly text in charcoal on a large screen. In the video I recorded for Restos de mim 2, the movement
does not recreate the action of writing such as in Music Box, but that of blurring the text. As the screen I chose for the projection contains a circle
that at the time of the performance was drawn with my own arm (and it is exactly the size of my body), for the new video I thought of a movement
that was trying to end in the limits of that circle , but that, however, could not contain itself. A cyclic and tireless repetition of the opening and
closing of the body in a movement that repeatedly, in its opening, overflows the limits of the drawing.

Em Restos de mim 2, projeto um vídeo do meu corpo em tamanho real a se mover sobre uma das telas de grande dimensão que resultam de um
outro trabalho meu: Caixa de música (performance), em que escrevo e apago incessantemente texto em carvão sobre uma tela de grande dimensão.
No vídeo que gravei para Restos de mim 2, o movimento não recria a ação da escrita de Caixa de música, mas sim a de borrar o texto. Como a tela
que escolhi para a projeção contém um círculo que na ocasião da performance foi desenhado com o meu braço em compasso (e é exatamente do
tamanho do meu corpo), para o novo vídeo pensei num movimento que tentava se encerrar nos limites desse círculo, mas que, entretanto, não
conseguia se conter. Uma repetição cíclica e incansável do abrir e fechar do corpo num movimento que repetidamente, no seu abrir-se, transbordava
os limites do desenho.
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OGGETTI DELLA VITA COTIDIANA

Animação
Festival de Video-arte de mulheres SheDevil (Studio Stefania Miscetti, Roma, 2017)

technique: pixilation + charcoal on paper
Cristina Elias (concept, direction, work of art and performance) in collaboration with Sérgio Nesteriuk (direction, animation)
photography: Thiago Eugênio dos Santos
editing and post-production: Thiago Trevisan

técnica: pixilation + carvão no papel
Cristina Elias (conceito, direção, trabalho de arte e performance) em colaboração com Sérgio Nesteriuk (direção, animação)
fotografia: Thiago Eugênio dos Santos
edição e pós-produção: Thiago Trevisan

Every time of day has its own feeling ... Combining movement, text and photography (pixilation), this work aims to portray the almost hypnotic
repetition of feelings and feelings that assaults a person throughout the 12 hours of the day. Pixalation is an animation technique where
innumerable images are shot and then projected in sequence, creating an illusion of movement.

Toda hora do dia tem seu próprio sentimento... Combinando movimento, texto e fotografia (pixilation), este trabalho tem como objetivo retratar
a repetição quase hipnótica de sensações e sentimentos que assaltam uma pessoa ao longo das 12 horas do dia. Pixalation é uma técnica de
animação, onde inúmeras imagens são filmadas e, em seguida, projetadas em sequência, criando uma ilusão de movimento.

Created in partnership with Sérgio Nesteriuk and produced under the “performance and new media” research project developed by Cristina Elias
and Sérgio Nesteriuk in the Post-Graduate Program in Design of the Anhembi Morumbi University (São Paulo, Brazil).

Criado em parceria com Sérgio Nesteriuk e produzido no âmbito do projeto de pesquisa “performance e novas media” desenvolvido por Cristina
Elias e Sérgio Nesteriuk no Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo, Brasil).

www.vimeo.com/235768035
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OGGETTI DELLA VITA COTIDIANA

Animation
SheDevil Women Videoart festival (Studio Stefania Miscetti, Rome, 2017)

www.vimeo.com/235768035
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PERFORMARSI: THE ACTION AS PERCEPTION
performance, 2015

PERFORMARSI: A AÇÃO COMO FORMA DE PERCPEÇÃO
performance, 2015

In this interactive performance, audience and performer - in a situation of invisibility - merge into a single figure that looks for a different way to “see”.

Neste trabalho, Cristina Elias conduz uma performance interativa em que público e artista se fundem numa figura única para, na invisibilidade,
procurar uma forma diversa de “ver”.

Vision is currently one of the main instruments of experience and apprehension of both the internal and the external world. The conception we have
of ourselves is profoundly influenced by the image that is shown by the social mirror, that is, by the image of ourselves the eyes of others construct.
In addition, today more than ever, we are constantly bombarded by numerous visual stimuli that shape the reality in which we believe to exist in.
To build the relationship with others and with our own selves almost solely on the sense of seeing can lead to prejudices and errors in the process
of conceiving realities.
The purpose of this performance is to, by means of developing a common silent and kinesthetic language, provide a concrete experience of alterity. Active
public participation is a requirement of this work, designed for anyone interested in expanding their senses and resources to communicate.
This work is an offshoot of the video-performance “Invisibilità”, created as part of the exhibition “I/O è un altro” by César Meneghetti, shown at
the Venice Art Biennale 2013, and of the performance/workshop “Per- FORMARSI: L’azione COME FORMA DI PERCEZIONE”, executed at the MAXXI
National Museum of Art of the XXI Century (Rome, 2015), also in the context of “I/O è un altro”.
After these experiences, we seek to broaden the scope of this research, providing to more and different people an opportunity to think and
experience a less common way to share thoughts and feelings and, above all, to know the other and their own selves.
www.vimeo.com/148275562
PER- FORMARSI: L’AZIONE COME FORMA DI PERCEZIONE,
MAXXI Roma, Dezembro de 2015
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Cristina está vendada no centro de um espaço delimitado por outras vendas no chão. Os membros do público são convidados a vendar-se também
e entrar neste espaço, onde, com a artista, explorarão uma forma de comunicar-se baseada principalmente no tato e que prescinde da visão.
A visão é atualmente um dos principais instrumentos de experiência e apreensão do mundo, tanto externo como interno. A concepção que temos de
nós mesmos é profundamente influenciada pela imagem que nos é mostrada pelo espelho social, ou seja, pelos olhos dos outros. Além disso, hoje
mais do que nunca, somos constantemente bombardeados por inúmeros estímulos visuais que moldam a realidade em que acreditamos existir.
Pautar a relação com o outro e consigo mesmo quase unicamente no ato de ver pode levar a preconceitos e erros no processo apreensão daquilo
que vivemos como real. O objetivo dessa performance é, partindo de uma linguagem silenciosa e sinestésica, proporcionar uma experiência
concreta de alteridade.
‘VER’ é um desdobramento da vídeo-performance “Invisibilità”, desenvolvida no âmbito da mostra “I/O è um altro” de César Meneghetti, exibida na
Bienal de Arte de Veneza de 2013 e da performance/oficina “PER- FORMARSI: L’AZIONE COME FORMA DI PERCEZIONE” executada no MAXXI Museu
Nacional de Arte do Século XXI de Roma, em 2015, também no âmbito do projeto “I/O è um altro”.
www.vimeo.com/148275562
PER- FORMARSI: L’AZIONE COME FORMA DI PERCEZIONE,
MAXXI Roma, Dezembro de 2015
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ONE MINUTE DIARY 4_free

ONE MINUTE DIARY 4_free

Turning and unturning. Wrapping while unwrapping. Winding and unwinding. To eliminate all historic, social, inherited and voluntarily adopted
patterns. Meanwhile, with each unfolded fabric of the multi-layered construct that we call SELF, one’s essence seems to get blurrier. to recapture
the original self by sweeping off the sedimented dust around one’s body, one’s image, one’s own self understanding - is it feasible? Is it possible to
erase memories, personal stories, history, the others, the past and the expectations of the future?

Recapturar o eu original eliminando todos os padrões históricos, sociais, herdados e voluntariamente adotados. Varrer a poeira sedimentada em
torno da própria imagem, da auto-compreensão e do próprio corpo – isso é viável?

video-performance, Sao Paulo, 2015 | Prize Paço das Artes Projects Season 2017
Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes at the Museum of Image and Sound (São Paulo)

In ONE MINUTE DIARY 04_free, a woman fights to liberate herself from various ‘layers’ that have been deposited around her through her lifetime.
non-stop turns around one’s own axis. each turn, automatically generates the shadow of the same body, of the same self, turning towards the
opposite direction. diving in the deep blue waters of the unknown as the only way out of this vicious circle. an endless and silent fight whose
outcome is transformation rather than liberation.
The project ONE MINUTE DIARY is a series of video-performances with the duration of one minute. The written and spoken text configures a
soundscape for the visual narrative. In these brief diaries, cristina elias tries to give shape to thoughts, ideas, feelings and sensations she has been
collecting for years in various small notebooks. An attempt to depict in a one minute long visual work several pages of a life diary.
www.vimeo.com/127340970
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video-performance, Sao Paulo, 2015 | Prêmio Temporada de Projetos Paço das Artes 2017
Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes no Museu da Imagem e do Som (São Paulo)

Em ONE MINUTE DIARY 04_free - uma mulher luta para se libertar das várias “camadas” que foram depositados em torno dela ao longo de sua vida.
Giros ‘non-stop’ em torno do próprio eixo. Cada volta gera automaticamente a sombra do mesmo corpo voltando-se para a direção oposta. Um
mergulho em águas desconhecidas como única saída deste círculo vicioso. Uma luta silenciosa cujo resultado não é liberação mas transformação.
O projeto ONE MINUTE DIARY é uma série de vídeo-performances com duração de um minuto que compõem um diário escrito através de imagens.
O texto escrito ou falado forma uma trilha sonora para a narrativa visual. Nesses breves diários, cristina elias procura dar forma a pensamentos,
ideias, sentimentos, sensações e imagens que durante anos tenho descrito e anotado em diversos pequenos cadernos. Uma tentativa de concentrar
em um trabalho audiovisual de um minuto, diversas páginas de um diário, diversos dias de uma vida.

www.vimeo.com/127340970
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ONE MINUTE DIARY 3_unborn reality

ONE MINUTE DIARY 3_realidade por nascer

phenomena – dreamlike – mind – space – awareness... a rain of words in flux of “unconsciousness” creates the soundscape of ONE MINUTE DIARY
3_unborn reality. An essay on the transcendent nature of the Being as unfinished existence, as a reality that is constantly at stake. Everything unborn phenomena.

fenômeno – sonho – mente – espaço – consciência... uma chuva de palavras em fluxo de ‘inconsciência’ compõe a paisagem sonora de ONE
MINUTE DIARY 3_realidades por nascer. Uma reflexão sobre a natureza transcendente do Ser como existência inacabada, como realidade sempre
em jogo. Tudo - fenômeno não-nascido.

The project ONE MINUTE DIARY is a series of video-performances with the duration of one minute. The written and spoken text configures a
soundscape for the visual narrative. In these brief diaries, cristina elias tries to give shape to thoughts, ideas, feelings and sensations she has been
collecting for years in various small notebooks. An attempt to depict in a one minute long visual work several pages of a life diary.

O projeto ONE MINUTE DIARY é uma série de vídeo-performances com duração de um minuto que compõem um diário escrito através de imagens.
O texto escrito ou falado forma uma trilha sonora para a narrativa visual. Nesses breves diários, cristina elias procura dar forma a pensamentos,
ideias, sentimentos, sensações e imagens que durante anos tenho descrito e anotado em diversos pequenos cadernos. Uma tentativa de concentrar
em um trabalho audiovisual de um minuto, diversas páginas de um diário, diversos dias de uma vida.

video-performance, Berlin, 2014 | Prize Paço das Artes Projects Season 2017
Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes at the Museum of Image and Sound (São Paulo)

www.vimeo.com/127340971
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vídeo-performance, Berlim, 2014 | Prêmio Temporada de Projetos Paço das Artes 2017
Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes no Museu da Imagem e do Som (São Paulo)

www.vimeo.com/127340971
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ONE MINUTE DIARY 2_may I please forgive myself

ONE MINUTE DIARY 2_posso, por favor, me perdoar

May I please forgive myself – There was a graffiti on a door near my place…
I could not help reading it whenever I walked past it.
A slight send of pleasure in-between chronic pain.
May I please forgive myself?
Allow myself to be fragile.
Allow myself to be just what I am.
‘I love you. There is a special place for you in my heart’.

May I please forgive myself – estava pixado numa porta perto de casa.
Reli e ressenti essa frase um sem número de vezes.
Um leve sentido de prazer entre a dor crônica.
Posso, por favor, me perdoar?
Me permitir ser frágil, me permitir ser apenas o que sou.
Eu te amo, há um lugar especial para você no meu coração.

video-performance, Berlin, 2014 | Prize Paço das Artes Projects Season 2017
Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes at the Museum of Image and Sound (São Paulo)

ONE MINUTE DIARY 2 narrates the beginning of a reconciliation process with the own self.
The project ONE MINUTE DIARY is a series of video-performances with the duration of one minute. The written and spoken text configures a
soundscape for the visual narrative. In these brief diaries, cristina elias tries to give shape to thoughts, ideas, feelings and sensations she has been
collecting for years in various small notebooks. An attempt to depict in a one minute long visual work several pages of a life diary.
www.vimeo.com/127340969
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vídeo-performance, Berlim, 2014 | Prêmio Temporada de Projetos Paço das Artes 2017
Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes no Museu da Imagem e do Som (São Paulo)

ONE MINUTE DIARY 2 retrata o começo de um processo de reconciliação com o próprio eu.
O projeto ONE MINUTE DIARY é uma série de vídeo-performances com duração de um minuto que compõem um diário escrito através de imagens.
O texto escrito ou falado forma uma trilha sonora para a narrativa visual. Nesses breves diários, cristina elias procura dar forma a pensamentos,
ideias, sentimentos, sensações e imagens que durante anos tenho descrito e anotado em diversos pequenos cadernos. Uma tentativa de concentrar
em um trabalho audiovisual de um minuto, diversas páginas de um diário, diversos dias de uma vida.
www.vimeo.com/127340969
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ONE MINUTE DIARY 1_losing the seconds

ONE MINUTE DIARY 1_perdendo os segundos

In ONE MINUTE DIARY 1_losing the seconds a person reflects on her past while time keeps on going forwards. Migration in time and space. Shall I come
back to the place where I was born after having left it and created a present somewhere else? Why come back? Is it possible to go backwards if the clock
keeps on ticking forwards? Is space a still concept - can one ever come back to a place of the past? A collection of thoughts provoked by a feeling of
‘nostalgia’ or ‘homesickness’. A feeling of longing for something whose present existence is not a concrete fact.

Em ONE MINUTE DIARY 1_perdendo os segundos (https://vimeo.com/127340968), uma pessoa reflete sobre o passado enquanto o tempo continua a
avançar. Migração no tempo e no espaço. O espaço é um conceito estável – uma pessoa pode voltar para um lugar do passado? Trata-se de uma coleção
de pensamentos causados por uma sensação de nostalgia. Saudades de algo que não se encontra no tempo presente.

video-performance, Berlin, 2014 | Prize Paço das Artes Projects Season 2017
Arshake www.arshake.com, Itália | Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes at the Museum of Image and Sound (São Paulo)

Milan Kundera in his work “L’Ignorance” asserts that: “The Greek word for “return” is nostos. Algos means “suffering.” So nostalgia is the suffering
caused by an unappeased yearning to return. To express that fundamental notion most Europeans can utilize a word derived from the Greek
(nostalgia, nostalgie) as well as other words with roots in their national languages: añoranza, say the Spaniards; saudade, say the Portuguese. In
each language these words have a different semantic nuance. Often they mean only the sadness caused by the impossibility of returning to one’s
country: a longing for country, for home. What in English is called “homesickness.” Or in German: Heimweh. In Dutch: heimwee.”

Em “A Ignorância”, Milan Kundera analisa o conceito de nostalgia em línguas diversas: “O regresso, em grego, diz-se nostos. Algos significa
sofrimento. A nostalgia é portanto o sofrimento causado pelo desejo insatisfeito de regressar. Para esta noção fundamental, a maior parte dos
Europeus pode utilizar uma palavra de origem grega (nostalgia) e, além disso, outras palavras com raízes na sua língua nacional: añoranza, dizem
os Espanhóis; saudade, dizem os Portugueses. (...) Em cada língua essa palavra adquire uma nuance semântica diversa. Com frequência, diz respeito
à dor causada pela impossibilidade de retornar ao país de nascença: um desejo ou saudades de ‘casa’. O que em Inglês se diz “homesickness” ou em
Alemão “Heimweh” e em Holandês “heimwee”.

ONE MINUTE DIARY 1 deals with the pain of dealing with the passing of time and the transformation of space into ruins. The movement language mirrors
this concept. A 360 degrees turn around one’s own timeline. While the image turns clockwise, in a way that the subject cannot control nor stop this cycle,
the body performs a anti-clockwise movement. A reflection on the past, while time, necessarily, maintains its steady direction.

ONE MINUTE DIARY 1 trata da dor de lidar com a passagem do tempo e a transformação do espaço em ruínas. Uma volta de 360 graus em torno
do cronograma de uma vida. Enquanto a imagem gira em sentido horário, o corpo executa um movimento anti-horário de tal forma que o sujeito
não pode parar nem controlar este ciclo.

This is the first video-performance of the series ONE MINUTE DIARY. In these brief diaries, where the written and spoken text configures a
soundscape for the visual narrative, cristina elias tries to give shape to thoughts, ideas, feelings and sensations she has been collecting for years in
various small notebooks. An attempt to depict in a one minute long visual work several pages of a life diary.

O projeto ONE MINUTE DIARY é uma série de vídeo-performances com duração de um minuto que compõem um diário escrito através de imagens.
O texto escrito ou falado forma uma trilha sonora para a narrativa visual. Nesses breves diários, cristina elias procura dar forma a pensamentos,
ideias, sentimentos, sensações e imagens que durante anos tenho descrito e anotado em diversos pequenos cadernos. Uma tentativa de concentrar
em um trabalho audiovisual de um minuto, diversas páginas de um diário, diversos dias de uma vida.

www.vimeo.com/127340968
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vídeo-performance, Berlim, 2014 | Prêmio Temporada de Projetos Paço das Artes 2017
Arshake www.arshake.com, Itália | Galeria Vermelho - Festival Verbo, São Paulo, 2015 | Paço das Artes no Museu da Imagem e do Som (São Paulo)

www.vimeo.com/127340968
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PHONETIC FRAGMENTS OF ONE (SELF)

FRAGMENTOS FONÉTICOS DE UM (SI)

“Phonetic Fragments of One (Self)” is an audio-visual performance and installation that confronts the issue of the limits of communication through
translations and re-translations of the novel “The Passion according to G.H.”, by Clarice Lispector. Fragments of text in Portuguese, Italian, English and
German comprise a soundscape that during the live event is “re-translated” by deaf performers into a silent movement vocabulary, by a visual-artist in live
cinema and by a sound-artist in abstract sounds. The creative process of “Phonetic Fragments of One (Self)” starts from re-creating the ‘word’ through the
sign language used for communication by deaf people and its subsequent artistic development in performance and movement workshops. The “defect
“ - the impossibility of speaking and listening - becomes a tool for expanding the means of expressing oneself.

“FRAGMENTOS FONÉTICOS DE UM (SI)” é uma performance e instalação audiovisual, que se confronta com o tema dos limites da comunicação através
de traduções e re- traduções do romance de Clarice Lispector, “A Paixão segundo G.H.”. Fragmentos de texto em Português, Italiano, Espanhol, Inglês e
Alemão compõem uma paisagem sonora que durante o evento live é “re-traduzida” por performers surdos em um léxico silencioso de movimento, por
um vídeo-artista em imagens e por uma sound- artist em sons abstratos. O processo criativo de “Fragmentos Fonéticos de um (Si)” parte da re-criação
da palavra através da língua dos sinais utilizada para a comunicação de pessoas com deficiências auditivas e o seu posterior tratamento artístico e
performático em oficinas de performance e movimento. O “defeito” – a impossibilidade da oralidade e da audição – transforma-se num instrumento
de ampliação dos meios de expressar-se.

audio-visual performance/ installation, 2013/2014
Prêmio FUNARTE Mulheres nas Artes Visuais 2013 | Festival Plataforma Berlin 2013 | Feira Literária Internacional de Frankfurt 2013 |
MIS Museu da Imagem e do Som São Paulo, 2014 | MAM Museu de Arte Moderna São Paulo, 2014 |
Museu Casa Guilherme de Almeida São Paulo, 2015 | Uferstudios Berlin (ada studio), 2015

vimeo.com/96640372
MAM São Paulo (2014)

vimeo.com/96640372
MAM São Paulo (2014)

vimeo.com/96638916
MIS São Paulo (2014)

vimeo.com/96638916
MIS São Paulo (2014)

vimeo.com/71683298
Festival Plataforma/ Uferstudios Berlin (2013)

vimeo.com/71683298
Festival Plataforma/ Uferstudios Berlin (2013)

fragmentosfoneticos.blogspot.com		
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performance/instalação audiovisual, 2013/2014
Prize FUNARTE Women in Visual Arts 2013 | Festival Plataforma Berlin 2013 | Feira Literária Internacional de Frankfurt 2013 |
MIS Museu da Imagem e do Som São Paulo, 2014 | MAM Museu de Arte Moderna São Paulo, 2014 |
Museu Casa Guilherme de Almeida São Paulo, 2015 | Uferstudios Berlin (ada studio), 2015

flickr.com/photos/123717019@N07/sets/

fragmentosfoneticos.blogspot.com		

flickr.com/photos/123717019@N07/sets/
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Here and There [or Somewhere InBetween]

Here and There [or Somewhere InBetween]

“the” foreign woman looks for the native inside herself hidden beneath several layers of individual life stories.
detaching biographies from time and space.

a mulher estrangeira busca o “nativo” dentro dela, escondido em baixo das diversas camadas de histórias individuais.
destacando biografias do tempo e do espaço.

direction/conception/text: cristina elias3 | performance: anca huma3 | video: virgis puodziunas3 | set design: annisa jabour

direção/conceito/texto: cristina elias3 | performance: anca huma3 | video: virgis puodziunas3 | set design: annisa jabour

Seven different stories. However, the same structure for all of them: leaving the comfort zone to reach out for a new life. Migration not only in what concerns
to leaving a country, the homeland... but also to leaving stories, situations, people... and diving into the new. Taking the risk of “stepping” on a “mined field”.
Their own body as refuge. Seven different women. However, the same structure for all of them. Is there a “core” of femininity? If all the layers of social, cultural,
racial, geographical and ageing traces were systematically stripped out of these individuals, would their naked seed be similar? The project “Here and There
[or Somewhere Inbetween]” started with interviews with seven migrant women. Despite the variety of the social-cultural backgrounds and geographical
provenience of each of them, a basic structure in each of these “story-lines” popped out with relevant power: the inevitability of the “journey” and the enclosure
in their own inner selves as a protective reaction towards the threats of the outside world and the others. From these seven interviews, seven stories were
written in textual form and filtered from any factual details of time and space. The result was a mosaic of seven pieces of stories that, when set up together,
made sense as a whole. The choreography reflects the same basic principles: it provides a strong image for setting up a never- ending game of dualities
between”In and Out”, “Core and Surface”, “Male and Female”, “Round or Linear”, “Me and Not-me”, “Towards and Away”, “Advance and Retreat”... While our body
exists in space, our mind exists in time ... attempting physical contact with the moments which pass between ‘Here and There’ is inevitable. One of the main
questions of this work is how and to what extent narrative, movement and spatial constructs inter-relate, in order to reflect the ‘everyday journey of the mind’
into a physically expressive performance.

Sete histórias diversas, entretanto a mesma estrutura para todas elas: deixar a zona de conforto para buscar uma vida outra. Migração não apenas no que se
refere a deixar um país, um lar, mas também a deixar histórias, situações, pessoas... e mergulhar no novo. Assumir o risco de “pisar no campo minado”. O próprio
corpo como refúgio. Sete mulheres diversas, entretanto a mesma estrutura para todas elas. Existe um núcleo duro para o “Fêminino”? Se todas as camadas de
traços sociais, culturais, raciais, geográficos e de amadurecimento fossem sistematicamente arrancados de certos indivíduos, teriam as suas várias sementes
nuas alguma similaridade? O projeto Here and There [or Somewhere Inbetween] começou com uma série de entrevistas com mulheres imigrantes. Apesar da
diversidade de contextos sócio-culturais e de proveniências geográficas de cada uma delas, uma estrutura básica similar surpreendentemente se fazia ver em
cada um de seus percursos de vida: a inevitabilidade da “viagem” e a clausura no próprio corpo como proteção contra os outros e o mundo exterior. Dessas sete
entrevistas, sete histórias foram escritas em forma de texto e filtradas de todos os detalhes espaciais e temporais. O resultado foi um mosaico de sete fragmentos
de histórias que juntas fazem sentido como um todo. A coreografia reflete estes mesmos princípios básicos: um jogo interminável entre dualidades como dentro
e fora, centro e superfície, masculino e feminino, circular e linear, eu e não-eu, para frente e para trás... Enquanto o nosso corpo existe no espaço, a nossa alma
existe no tempo – o contato físico com os momentos que passam “por entre” (ïnbetween) “aqui e ali” (here and there) é inevitável. A principal questão que se
coloca nesse trabalho é como e com que intensidade narrativa, movimento e construtos espaciais se inter-relacionam para refletir a viagem cotidiana da alma
numa performance fisicamente expressiva.

video-performance, Berlin 2011
radialsystem, berlin, 2011 | studio K77, berlin, 2012 | Boddinale, Loophole Berlin, 2013 | Festival Dança em Foco, Rio de Janeiro, 2016
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video-performance, Berlim 2011
radialsystem, berlin, 2011 | studio K77, berlin, 2012 | Boddinale, Loophole Berlin, 2013 | Festival Dança em Foco, Rio de Janeiro, 2016

www.vimeo.com/116495399
whole performance

www.vimeo.com/116495399
Versão integral

www.vimeo.com/48669042
trailer

www.vimeo.com/48669042
trailer
79

untying
performance - Berlin, 2012
eden *****, berlin, 2012

untying
performance - Berlim, 2012
eden *****, berlim, 2012

untying_mary untier of knots
butoh improvisation by cristina elias, paloma rocha and chen peng
movement supervision: minako seki
video by césar meneghetti

untying_maria desatadora de nós
improvisação de butoh com cristina elias, paloma rocha e chen peng
suprevisão de movimento: minako seki
vídeo: césar meneghetti

www.vimeo.com/48667677
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www.vimeo.com/48667677
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TRAINING: THE CONSTRUCTION OF A BODY CAPABLE OF FINDING EMPTINESS

Workshop by Cristina Elias
Oficina de Cristina Elias

All the works that I created since 2010, followed the same procedural form: the focus is on the construction of a body in constant transformation,
capable of returning cyclically to a state of emptibess or total availability for interaction with other plastic materials, with objects, with the
action of other people, with the specificities of the space in which the work takes place (site specific), with other languages ( painting, sculpture,
installation, writing) and media, including here the body’s ability to interact with new technologies in the production of sense.
The construction of this body begins by making the body-mind available to feel the stimuli offered by the space. This corresponds to freeing the
body from excessive tensions and the mind from expectations and anxieties. Of course, this is not always possible, perhaps never. But it is possible
to recognize these tensions and anxieties, to look at them with some objectivity and to deal with them in a different way than it would be done
automatically. Through continued training, it is possible, voluntarily, to look at what each one sees as their real, as their totality, from a suspended
perspective. It is also possible to learn to change the quality of inner tension to a smooth receptive energy, which can be used for creativity.
The following video contains some practices that make up the training ritual that I have developed to transform my own body into a creative
instrument. This training is based upon techniques of contemporary dance such as Laban-Bartenieff fundamentals, on Butoh (methods Tetsuro
Fukuhara, Minako Semi e Yuko Kaseki) and some principles and practices of aikido.

TREINO: A CONSTRUÇÃO DE UM CORPO CAPAZ DE ENCONTRAR O VAZIO
Todos os trabalhos que criei desde 2010, seguiram a mesma forma processual: o foco é a construção de um corpo em constante transformação,
capaz de retornar ciclicamente a um estado de esvaziamento ou total disponibilidade para a interação com outros materiais plásticos, com objetos,
com a ação de outras pessoas, com as especificidades do espaço em que a obra acontece (site specific), com outras linguagens (pintura, escultura,
instalação, escrita) e mídias, incluindo aqui a capacidade do corpo de interagir com novas tecnologias na produção de sentido.

Anna Luiza Marques in workshop by Cristina Elias
Anna Luiza Marques em oficina de Cristina Elias

A construção desse corpo começa por tornar o corpo-mente disponível para sentir os estímulos oferecidos pelo espaço. Isso corresponde a libertar o
corpo de tensões excessivas e a mente de expectativas e ansiedades. Claro que isso nem sempre é possível, talvez nunca. Mas é possível reconhecer
essas tensões e ansiedades, olhá-las com alguma objetividade e lidar com elas de um modo diferente de como se faria automaticamente. Através
de um treino continuado, é possível, voluntariamente, olhar para o que cada um vê como o seu real, como a sua totalidade, a partir de uma
perspectiva suspensa, destacada. Também é possível aprender a mudar a qualidade da tensão interior para uma energia receptiva suave, que pode
ser usada para a criatividade.
O vídeo a seguir contem algumas práticas que compõem o ritual de treino que tenho desenvolvido para transformar o meu próprio corpo num
instrumento criativo. Este treino é fundamentado em algumas técnicas de dança contemporânea, como fundamentos de Laban-Bartenieff, em
Butô (métodos de Tetsuro Fukuhara, Minako Semi e Yuko Kaseki) e en alguns princípios e práticas do Aikido.
www.vimeo.com/391498199
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CHRISTINA ELIAS

São Paulo, Brazil
visual artist. performance, video and objects

AWARDS
2013 FUNARTE – Women in Visual Arts
2017 Paço das Artes, Season of Projects (Secretary of Culture of the State of São Paulo)
2020 FUNARTE Respirarte Visual Arts
2020 Aldir Blanc PROAC Visual Arts
2020 Bump’n Grind Video and Performance Festival (Toronto, Canada). Best activist film (for Every Woman, 2020)
EDUCATION
2011-2012 Master in Movement Studies at the Royal Central School of Speech and Drama (University of London, UK)
2015-2020 PhD in Design from Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo)
2021 – ongoing Post-Doc at PUC São Paulo, Communication and Semiotics - Art, Activism and Feminism
PUBLIC COLLECTIONS
MARP - Ribeirão Preto Art Museum
MunA - University Museum of Art of the Federal University of Uberlândia
INDIVIDUAL EXHIBITIONS
2021 At night I cry. CLAREIRA MAC-USP (Museum of Contemporary Art of the University of São Paulo)
2020 Absent Body. MUNA (University Museum of Art - Federal University of Uberlândia)
2020 Cristina Elias: Every Woman. Palace of Arts, Sao Paulo
2017 REGISTRATION: Performance, objects and video. Paço das Artes, São Paulo. Project Season Award 2017.
2017 Cristina Elias. Music Box. Studio Stefania Miscetti, Rome
2015 PER-FORMARSI: L’AZIONE COME FORMA DI PERCEZIONE. MAXXI National Museum of 21st Century Art, Rome
2014 PHONETIC FRAGMENTS OF ONE SELF Funarte Women in Visual Arts Award 2013
MAM (São Paulo Museum of Modern Art); MIS (Museum of Image and Sound, São Paulo)
2011 Here and There [or Somewhere InBetween], Radial System, Berlin
2009 EPIFANIA SUSPENSA, Casa Fernando Pessoa, Lisbon
2006-2007 PASSAGENS DE LISBOA, High Commissioner for Immigration and Intercultural Dialogue, Lisbon
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COLLECTIVE EXHIBITIONS
2022 The body language (The room, Venice)
2022 Open Archive (Lona gallery, Sao Paulo)
2021 Venice International Art Fair (The Room, Venice)
2021 London Contemporary Art Fair (The Line, London)
2021 Rome International Art Fair (Medina Art Gallery, Rome)
2021 MARP Ribeirão Preto Art Museum – Exhibition season.
2021 Interações I – Lona gallery, São Paulo
2020 Women Essence MUSA ARTS SPACE / UNESCO (Rome, Italy).
2020 Women on stage Paço das Artes São Paulo.
2018 Retrotopias Occupation Madalena Laura Building, São Paulo.
2018 Asymmetrical Crossings: Text and Movement. Atelier Ale, São Paulo.
2018 BURGOS #2 FUNARTE São Paulo.
PERFORMANCE AND VIDEO FESTIVALS
2013 Platform-Berlin, Uferstudios, Berlin.
2013 Boddinale – International Experimental Video Festival, Loophole, Berlin.
2015 VERBO, Galeria Vermelho, São Paulo.
2015 Transfusion. Guilherme de Almeida House Museum, São Paulo.
2015 Ada Studio / Uferstudios, Berlin. Presentation season.
2016 Dance in Focus, Rio de Janeiro.
2018 SheDevil, Studio Stefania Miscetti, Rome.
2020 Bump’n Grind Film and Performance Festival, Toronto.

CONTACTS
Website: www.cristinaelias.eu
Instagram: www.instagram.com/mcristina_elias
e-mail: cristinaelias09@gmail.com
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CHRISTINA ELIAS

São Paulo, Brasil
artista visual. performance, vídeo e objetos

PRÊMIOS
2013 FUNARTE – Mulheres nas Artes Visuais
2017 Paço das Artes, Temporada de Projetos (Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo)
2020 FUNARTE Respirarte Artes Visuais
2020 Aldir Blanc PROAC Artes Visuais
2020 Bump´n Grind Festival de vídeo e performance (Toronto, Canadá). Melhor filme ativista (pela obra Toda Mulher, 2020)
EDUCAÇÃO
2011-2012 Master em Estudos de Movimento na Royal Central School of Speech and Drama (Universidade de Londres, Reino Unido)
2015-2020 Doutorado em Design pela Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo)
2021 – em curso Pós-Doc PUC São Paulo Comunicação e Semiótica - Arte, Ativismo e Feminismo
COLEÇÕES PÚBLICAS
MARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto
MunA - Museu Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia
MAC-USP – Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo
EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
2021 À noite eu Choro. CLAREIRA MAC-USP (Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo)
2020 Corpo Ausente. MUnA (Museu Universitário de Arte - Universidade Federal de Uberlândia)
2020 Cristina Elias: Toda Mulher. Paço das Artes, São Paulo
2017 INSCRIPTURA: Performance, objetos e vídeo. Paço das Artes, São Paulo. Prêmio Temporada de Projetos 2017.
2017 Cristina Elias. Music Box. Studio Stefania Miscetti, Roma
2015 PER-FORMARSI: L’AZIONE COME FORMA DI PERCEZIONE. MAXXI Museu Nacional de Arte do Século XXI, Roma
2014 FRAGMENTOS FONÉTICOS DE UM (SI) Prêmio Funarte Mulheres nas Artes Visuais 2013
MAM (Museu de Arte Moderna de São Paulo); MIS (Museu da Imagem e do Som, São Paulo)
2011 Here and There [or Somewhere InBetween], Radial System, Berlim
2009 EPIFANIA SUSPENSA, Casa Fernando Pessoa, Lisboa
2006-2007 PASSAGENS DE LISBOA, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, Lisboa
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EXPOSIÇÕES COLETIVAS
2022 The body language (The room, Venice)
2022 Arquivo aberto (Lona galleria, São Paulo)
2021 Venice International Art Fair (The Room, Venice)
2021 London Contemporary Art Fair (The Line, Londres)
2021 Rome International Art Fair (Medina Art Gallery, Roma)
2021 MARP Museu de Arte de Ribeirão Preto – Temporada de exposições.
2021 Interações I – Lona galeria, São Paulo
2020 Women Essence MUSA ARTS SPACE / UNESCO (Roma, Itália).
2020 Mulheres em cena Paço das Artes São Paulo.
2018 Retrotopias Ocupação Edifício Madalena Laura, São Paulo.
2018 Travessias Assimétricas: Texto e Movimento. Ateliê Alê, São Paulo.
2018 BURGOS #2 FUNARTE São Paulo.
FESTIVAIS DE PERFORMANCE E VÍDEO
2013 Plataforma-Berlim, Uferstudios, Berlim.
2013 Boddinale – Festival Internacional de Vídeo Experimental, Loophole, Berlim.
2015 VERBO, Galeria Vermelho, São Paulo.
2015 Transfusão. Museu Casa Guilherme de Almeida, São Paulo.
2015 Ada Studio / Uferstudios, Berlim. Temporada de apresentações.
2016 Dança em Foco, Rio de Janeiro.
2018 SheDevil, Studio Stefania Miscetti, Roma.
2020 Bump’n Grind Film and Performance Festival, Toronto.

CONTATOS
Website: www.cristinaelias.eu
Instagram: www.instagram.com/mcristina_elias
e-mail: cristinaelias09@gmail.com
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Christina Elias
www.cristinaelias.eu
cristinaelias09@gmail.com

