Denise Agassi | 1975 | Brasil | São Paulo
Minibio | A pesquisa artística
consiste em atuar nos corpos:
físico, energético e digital atraves
de estruturas em rede.

Minibio | Artistic research consists in acting on the bodies:
physical, energetic and digital
thought web structures.

Os conceitos partem da cosmovisão oriental, da integração do ser
a natureza e das relações com as
tecnologias em rede. A pesquisa
está em diálogo com experimentações que resgatam saberes
ancestrais, medicinas alternativas
e tecnologias planetárias, uma
vez que os modos de vida atuais estão nos direcionando a um
processo esgotamento do corpo
e do planeta, levando as pessoas
a buscas relacionadas a cura
ancestral e a consciência.

The concepts start from the Eastern worldview, the integration of
being with nature and the relations with current technologies,
materializing artistic objects and
social projects through the concentration of Qi (cosmic energy).
The research is in dialogue with
experiments that rescue ancestral
knowledge, alternative medicines
and planetary technologies, as
current lifestyles are directing us
to a process of body and planet
exhaustion, leading people to
search for ancestral healing and
consciousness.

Em um primeiro momento, esteve relacionada a rede internet e
a informação que circula por ela,
explorando os sistemas de busca e as formas de indexação via
tags evidenciando a repetição de
imagens como um padrão emergente de comportamento humano diante das tecnologias, assim
como, as subjetividades da rede.

At first, it was related to the internet network and the information
that circulates through it, exploring the search systems and the
forms of indexing via tags, evidencing the repetition of images
as an emerging pattern. of human
behavior towards technologies,
as well as the subjectivities of the
network.

AAAUMA Transmutation | Sound
installation | 2018 | Formed by an
antenna pyramid connected to the
earth’s magnetic field, which concentrates the energy known as Qi
(or prana, ether, cosmic energy). Internally has a pneumatic mattress,
an amethyst source with water and
plants. The work invites the public
to breathe in each organ and bowel, following the sequence of the
Mutant Realms of Nature referred
to by Traditional Oriental Medicine. Sounds of breathing, water,
wood, fire, earth and metal allow
us to recover our sense of oneness
with the Whole, opening a channel
of communication with ourselves
and activating exchanges with the
universe through breathing | Exhibition Fields of Invisibility, 2018-1019,
Sesc Belenzinho.

AAAUMA Transmutação | Instalação sonora | 2018 | Formada por
uma pirâmide-antena conectada
ao campo magnético da Terra, que
concentra a energia conhecida
como Qi (ou prana, éter, energia
cósmica). Internamente possui um
colchão pneumático, uma fonte
de ametista com água e plantas.
A obra convida o público a respirar em cada órgão e entranha,
conforme a sequencia dos Reinos
Mutantes da Natureza referidos
pela Medicina Tradicional Oriental.
Sons de respiração, da água, da
madeira, do fogo, da terra e do
metal permitem recuperar o sentido
de unicidade com o Todo, abrindo
um canal de comunicação com nós
mesmos e ativando intercâmbios
com o universo através da respiração | Exposição Campos de
Invisibilidade, 2018-1019, Sesc
Belenzinho.

Sala Espacial | 2017-em andamento | atelier-consulta para atendimentos 1:1 com base em medicina tradicional oriental, arte experimental e criação de projetos que são aplicados em contextos
acadêmicos, sociais e artísticos | Instalação itinerante, atualmente
localizada em SP.

Space Room | 2017-in progress | consultation workshop for 1: 1 consultations based on traditional oriental medicine, experimental art and
design projects that are applied in academic, social and artistic contexts | itinerant installation, currently located at SP.

Plataforma Net Arte | 2013-1019 | Para a realização das net-video-instalações criei
a Plataforma Online que resignifica informações que estão disponíveis na Internet
através de paramentros flexíveis para a configuração de imagens, vídeo, áudio e texto,
provenientes de site como Flickr, Youtube, Twiter e Freesound. Diante da sensação
de infinitude das imagens, textos e todo tipo de registros de dados online realizados
atualmente, a Plataforma Net Arte se coloca como um agenciador desses arquivos,
ativando novos modos de ver e de elaborar os seus sentidos. Ao criar um ambiente
de performatividade simultânea de dados, um audiovisual é gerado e atualizado em
tempo real e randomicamente. Os resultados encontrados pelo sistema são exibidos
em um fluxo ininterrupto, produzindo uma experiência e uma freuição estética própria
da internet e seus conteúdos. Programação: Eduardo Omine.

Net Arte Platform | 2013-1019 | For the
realization of net-video installations I
created the Online Platform that reframes
information that is available on the Internet through flexible parameters for the
configuration of images, video, audio and
text, coming from sites such as Flickr,
Youtube, Twiter and Freesound. Faced
with the sense of infinitude of images,
texts and all kinds of online data records
made today, the Net Arte Platform stands
as an agent of these files, activating new
ways of seeing and elaborating your
senses. By creating an environment of
simultaneous data performativity, an
audiovisual is generated and updated in
real time and randomly. The results found
by the system are displayed in an uninterrupted flow, producing an experience
and aesthetic enjoyment of the internet
and its contents. Programming: Eduardo
Omine.

Atlantico Pacifico, 2014. Paco das Artes.

Imantados | Intervenção da Plataforma Net Arte no site da exposição
Multitude | 2014 | Este trabalho articula imagens, vídeos e áudios
online relacionados a discursos religiosos e lideres espirituais que
tem o poder de atrair multidões. A obra tem como referencia a série
Espaços Imantados de Lygia Pape, que apresenta pontos urbanos de
concentração de pessoas que se formam e se desfazem incessantemente, como polos magnéticos. Exposição Multitude, Sesc Pompeia.

Magnetized | Intervention Net Platform Art in the exhibition site Multitude | 2014 | This work combines images, video and audio online related to religious discourses and spiritual leaders who have the power
to draw crowds. The work is a reference to the Magnetized Spaces
series of Lygia Pape, presenting points of urban concentration of people that form and fall apart incessantly, like magnetic poles| Multitude
Exhibition, Sesc Pompeia.

Viagem-arquivo | net-vídeoinstalação | Plataforma Net Arte | 2013
| A obra resignifica os conteúdos de viagens encontrados na rede
através de tags baseadas nos pontos cardeais. O eixo Leste-Oeste
apresenta arquivos relacionados ao amanhecer e por-do-sol em
diversos idiomas e derivações. Os resultados são apresentados em
uma tela de retroprojeção posicionada conforme as coordenadas
geográficas e o movimento do sol, deste modo, quando o público
olha para a direção oeste, as imagens sugerem o pôr-do-sol e para
a direção leste, o amanhecer. O Sul é formado por imagens de geleiras e regiões polares e o norte exibe uma fotografia lenticular 3D
com sobreposições de auroras boreais. 2 projetores, 2 computadores, caixas de som, fotografia lenticular e tela de retroprojeção |
exto crítico | Viagem arquivo- sonhe.programe.embarque por Christine Mello. Exposição | Viagem-arquivo. Oficina Cultural Oswald de
Andrade/SP, 2014.

Travel-archive | net-video installation | Net Arte Plataform | 2013 | The
work significance to travel content found on the network through tags
based on the cardinal points. The East-West axis shows files related to
sunrise and sunsets in several languages and derivations. The results
are presented in a retroprojection screen positioned as the geographic
coordinates and the movement of the sun, thus when the public looks
to the west, the images suggest the going down of the sun and to
the east, dawn. The South is made up of images of glaciers and polar
regions and the north displays a 3D lenticular picture with overlays of
aurora borealis. | 2 projectors, 2 computers, speakers, lenticular Photography and retroprojection screenTravel-archive - dream.programe.
boarding by Christine Mello. Travel-archive display. Cultural Workshop
Oswald de Andrade / SP, 2014.

Vista On Vista Off | Instalação locativa em rede | suporte de madeira
rotativo, computador, projetor, bússola digital e arduino | 2010-2012 | A
obra funciona como um dispositivo de visão que apresenta vídeos de
lugares e paisagens distantes, localizados através de tags. Estas palavras-chaves referem-se a tipos de vista – aérea, panorâmica, mirante,
etc – e são associadas aos locais apontados pelo dispositivo. O público pode rotacionar a peça 360º sob um eixo central e a direção escolhida é identificada por uma bússola digital. A projeção apresenta até
seis vídeos simultaneamente e as diferentes dimensões das imagens
correspondem a distancia entre a obra está instalada e o local que se
vê na imagem. Deste modo, quanto menor ou maior for a projeção do
vídeo, mais próximo ou distante está o local referido. A sobreposição
de sons que reverberam no espaço evidencia o caos provocado pelas
camadas de imagens. Os fragmentos de vídeos que se alteram constantemente, multiplicam os pontos de vista sobre cada lugar, numa
sucessão e encadeamento de planos que formam um panorama do
mundo. Vista On Vista Off articula os arquivos que estão na rede,
sobrepondo e remontando paisagens, em tempo real. É também um
conjunto de imagens globalizadas pela revolução da informática, dispositivos móveis e redes telemáticas, que são devolvidas em forma de
net arte locativa. Computador, arduino, bússola digital, projetor, internet, caixas de som, suporte de madeira rotativo | Projeto Comissionaddo pelo programa de Residência Artística LabMis, 2010, no Museu
da Imagem e do Som – SP. Premiado no Festival Vivo Arte.Mov 2012,
na categoria mídias locativas. https://vimeo.com/23603047
https://vimeo.com/23602317

View On View Off | locative network installation | rotating wooden supports, computer, projector, digital compass and Arduino | 2010-2012 |
The instalation functions like as viewing device that features video sequences of distant places and landscapes, gathered by means of tags.
The keywords refer to types of vistas – bird’s eye, panoramic, watchtower etc. – and are associated to the places pointed at by the device.
The observer can rotate the piece over a 360o span on a central axis
and the direction chosen is identified by a digital compass. The projection shows up to six simultaneous videos and the varying dimensions
of the images correspond to the distance between the site where the
installation is and the place the image depicts. In other words, the
smaller or the bigger the projected video, the closer or further is the
place seen. The overlapping of sounds that reverberate in the space
renders evident the chaos brought in by the layers of images. The video fragments that constantly change multiply the points of view cast
on each place, in a succession and chaining up of planes that form a
panorama of the world. Vista On Vista Off articulate files from the Net,
overlapping and recomposing landscapes in real time. It is also a set of
images globalised by the IT revolution, by mobile devices and by telematic networks, which are devolved to the interactor in the form of locative net art | Project Commissioned by the LabMis Artistic Residency
Program, 2010, at the Museum of Image and Sound - SP. Awarded at
the Vivo Arte.Mov 2012 Festival, in the locative media category.
https://vimeo.com/23603047 | https://vimeo.com/23602317

Subindo a Torre Eiffel | net-video instalação | 2009- 20015 | A
obra é gerada por um sistema que busca vídeos online publicados com a tag “Subindo a Torre Eiffel” em diversos idiomas.
O resultado apresenta uma repetição aparentemente infinita de
vídeos similares, que revelam padrões emergentes de comportamento e a formalização de imagens de turistas paramentados com dispositivos móveis, conectados à rede sociais e
plataformas online. Entretanto, a tag “Subindo a Torre Eiffel”
também pode exibir o registro de um passeio ao Hopi-Hari
em São Paulo, a propaganda de hotel com elevador próximo
à Torre Eiffel, um vídeo clipe, campeonato de skate, etc. Atualmente, convivemos com tudo isso e podemos percebê-los
como possibilidades ou potencialidades naquilo que era esperado como resultado | Exposição Teknné, no MAB, em 2010
(com 5 monitores). Exposição Demasiada Presença, na Escola
São Paulo, em 2009 (com 3 monitores).
Up the Eiffel Tower | net art | 2009-2015 | The piece is generated by a system that seeks online videos published under the
tag “up the Eiffel Tower”, in several languages. The result yields
an apparently endless repetition of similar videos, which reveal
emergent patterns of behaviour and formalisations by tourist
wielding mobile devices, connected to social networks and online platforms. However, the tag “up the Eiffel Tower” can also
bring up the record of an outing to Hopi Hari park in São Paulo,
the ad of a hotel next to the Eiffel Tower, a music video, a skate
championship etc. Nowadays, we live together with all this and
we can perceive it all as potentialities or possibilities in that
which was expected as a result. Teknné exhibition at MAB in
2010 (with 5 monitors). Excessive Presence Exhibition, at São
Paulo School, in 2009 (with 3 monitors).

Monumento Online | net arte | 2007-2011 | Um mosaico randômico,
em constante movimento é formado por 6 ‘janelas’ que exibem diferentes imagens com tags que referem-se a características do Cristo
Redentor As imagens se alternam, ininterruptamente, conforme a
velocidade da conexão e a dimensão das imagens. Esta relação entre
palavras e imagens evidenciam as formas de se relacionar com os
monumentos e as subjetividades da rede | Residência Artística Can
Xalant, Mataró-Espanha, 2011 | Museu da Imagem e do Som – MISSP, 2010 | Faculdade Santa Marcelina com o grupo N.U.M.I., 2009. |
https://vimeo.com/27918292
Momunento Online. A apresentação no MIS – Museu da Imagem
e do Som contou com a participação do grupo Nu.m.i – Núcleo de
Música Interativa, formado pelos músicos Alexandre Zamith (piano),
Giuliana Audrá (flautas), Mario Chechetto (saxofones) e Sergio Kafejian (live eletronics). Esta experimentação possibilitou a troca entre a
sonoridade e visualidade criando uma noção de imagética contemporânea baseado no tempo real, a partir do improviso e do acaso,
criando um discurso sonoro que responde ao fluxo de informação
online. https://vimeo.com/29175187

Online-monument | net arte | 2007-2011 | A random mosaic in constant motion, formed by 6 ‘windows’ that feature different images
whose tags refer to different characteristics of the Christ Redeemer
statue in Brazil. This relation between word and image render evident the ways of relating to monuments and the subjectivities of the
context in which it is inserted | Can Xalant Artist Residence, MataróSpain, 2011 | Museum of Image and Sound - MIS-SP, 2010 | Santa Marcelina College with the group N.U.M.I., 2009. https://vimeo.
com/27918292
Online-monument was shown at Museu da Imagem e do Som-MIS
(2011) and at Faculdade Santa Marcelina-FASM (2010), accompanied
by the Nu.m.i. quartet, formed by musicians Alexandre Zamith (piano),
Giuliana Audrá (flutes), Mario Chechetto (saxofones) and Sergio Kafejian (live eletronics). This experience allowed for the exchange between
sound and visuality. On the one hand, it created the notion of contemporary imagetics based on experimentation in real time, grounded on
improvisation and chance. On the other hand, a sound discourse responding to the flux of information online was developed https://vimeo.
com/29175187

CV | Mestre pela FASM/SP (2007-2009). Bacharel pela FAAP/SP (1997-2002) em
Artes Visuais. Formada em Medicina Tradicional Oriental, na Escola Neijing (20152019), São Paulo / Espanha. Atualmente, desenvolve a oficina Boneca Chinesa,
com idosos e sessões 1:1 na Sala Espacial/SP (2017-em andamento). Docente na
Faculdade UniSantanna (2017-2018), na FMU (2012-1016) e Senac (2011). Ministra
oficinas e workshops em instituições e centros culturais, desde 2004. Participa de
exposições, grupos de pesquisa e residências artísticas nacionais e internacionais. Entre os principais prêmios e exposições estão: Campos de Invisibilidade, no
Sesc Belenzinho (2018-1019); Es no es um Museo, no CCSP; Perfomatividade e
Memória, no Paço das Artes; Exposição Multitude, no Sesc Pompeia ; Proac Artes
Visuais; Prêmio Mídias Locativas no Festival Vivo Arte.mov; Residência Can Xalant
(Espanha); Programa de Residência Artística LabMIS, do MIS-SP; Galeria Expandida, na Luciana Brito Galeria; Programa de Exposições do Centro Cultural São
Paulo, Residência Artística Brande (Dinamarca), entre outros.
CV | Master at FASM / SP (2007-2009). Bachelor of FAAP / SP (1997-2002) in
Visual Arts. Graduated in Oriental Traditional Medicine, Neijing School (2015-2019),
São Paulo / Spain. Currently developing the Chinese Doll workshop, with seniors
and 1: 1 sessions in the Space Room / SP (2017-ongoing). Lecturer at UniSantanna
College (2017-2018), FMU (2012-1016) and Senac (2011). He has been conducting workshops in institutions and cultural centers since 2004. He has participated
in national and international exhibitions, research groups and artistic residencies.
Among the main awards and exhibitions are: Fields of Invisibility, at Sesc Belenzinho (2018-1019); They are not a museum at the CCSP; Perfomativity and Memory,
at Paço das Artes; Multitude Exhibition, at Sesc Pompeia; Proac Visual Arts; Locative Media Award at the Vivo Arte.mov Festival; Can Xalant Residence (Spain); LabMIS Artistic Residency Program, from MIS-SP; Expanded Gallery, at Luciana Brito
Gallery; São Paulo Cultural Center Exhibition Program, Brande Artistic Residency
(Denmark), among others.
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