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Vocação Para a Ruína: Prova de Estudo

Vídeo 1 2”, vini l transparente.
Documentação em vídeo e áudio dos testes que foram feitos para a obra Vocação para a Ruína.



Aparelho Captador dos murmúrios da terra e dos sussurros do ar / Vocação para a ruína

Circuito eletrônico analógico, cobre, madeira e acríl ico.
52,0 x 38,00 x 32,5 cm
Baseado em um circuito de detector de mentiras, “Captador” é um aparelho eletrônico personal, com a função de apreender sinais elétricos existentes na terra e no ar, o
aparelho converte esses sinais em som, o que possibi l ita a criação de um discurso puro onde pode ser aplicado em um jogo diálogo entre o usuário da máquina e o
elementor com quem ele quer dialogar (Terra, Ar, Fogo, Água).

Vocabulário elementar / Vocação para a ruína
Mídia de plástico gravada por eletromecânica, 1 8 minutos, encarte papel e sistema de reprodução de áudio.
36,0 X 1 6,0 X 1 1 cm + 31 ,0 x 31 ,0 cm

Mídia gravada (referência vini l) com o sons coletados da sessões de uso do Captador dos Murmúrios da Terra e Sussurros do Ar. São seis faixas, três de cada lado com
três minutos cada, o seu conteúdo são recortes dos sons que foram gravados





Almas fingem entre nós

Fotografia metacri lato
80cm X 60cm

Ajuste de uma sessão espírita com a aparição de um
ectplasma, promovida em 1 91 8 pela soviética Stanislawa P.



Mediador de Assuntos Delicados

Objeto - Técnica Mista
30,00 X 32,00 X 1 6,00 cm

Aparelho personal com um circuito eletrônico que
mede variáveis fisiológicas de um usuário.
Consiste em um objeto de interlocução entre
duas pessoas que querem tratar de um assunto
e necessitam de dois pontos de escuta para
chegar à uma conclusão. O objeto tem materiais
diversos em sua composição, do circuito
eletrônico às pedras Piritas e sua base feita que
compreendem um orgône trash.







Breviário Celeste

Madeira, circuito eletrônico, chapas de fenolite
60 cm x 40 cm x1 5 cm

Entre as cinco semanas de travessia de São Paulo
a La Paz, o céu noturno dos locais de estadia,
foram observados e registrados usando um
aparelho astronômico manual desenvolvido pela
artista. O registro foi convertido em pranchas de
leitura usadas em um aparelho sonoro eletrônico
que traduz os desenhos em notas musicais.





Índice Austral / SP > BO

8,00 cm x 7,00 cm x 1 ,00 cm

Índice Austral é uma ferramenta para orientar intenções ao SUL.
Um pequeno triângulo de argila de argila seca, contendo um sigi lo
gráfico que foi desenhado em coletivo por 1 8 pessoas que
enviaram à artista, diversos tipos votos para a viagem. Durante a
residência errante (Lastro – Travessias Ocultas), as peças foram
deixadas em pontos de passagem da viagem, onde cumpriam sua
função de direcionar vontades e desejos ao Sul Global.
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Disparador
Série: G.A. I . - Parceria c/ Júl ia Franco Braga

Madeira de Palo Santo, latão, fósforos e papel.

38,00 x 1 7,00 x 3,00 cm

Disparador é um aparelho intencional, usado para criar faixas de transe óptico

cromático. A ação consiste em queimar o punho de madeira Palo Santo, onde

está encaixado um cabo de cobre e movimentar a mão em círculos, fazendo

um movimento giratório e fixar o olhar em um ponto da paisagem. Quando o

usuário sentir sintonia com o aparelho, fechar os olhos e focar nas cores que

aparecem durante a ação.



Olvidor

Série: G.A. I . - Parceria c/ Júl ia Franco Braga

Vini l 7” 1 2minutos, Lo-Fi, quadrado transparente

1 8,00 x 1 8,00 x 0,20 cm

Vibrações telúricas foram captadas com um circuito eletrônico analógico e

convertidas em áudio. Em uma tentativa de ouvir os murmúrios da Terra, o

usuário do circuito ativa através da escuta, uma depuração íntima dos seus

sentidos e raciocínio. Trafegam pelas ondas sonoras as vibrações terrestres,

ruídos que estimulam uma concentração e ativam a abstração, di luindo toda a

informação recebida em lapsos de consciência.





Deus Salve o Materialismo Histórico

I lustração em papel, lápis de cor, caneta nanquim e hidrocor

42,0 X 29,7 cm

Uma série de Cartas Austrais, representando eventos celestes em determinados momentos da história

brasileira. Da chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral ao início da ocupação de tropas brasileiras

no Haiti .





Índice Austral / Sigilos

224,00 cm X 7,00 X 1 ,00 cm
Argila Seca

À partir da observação diária de Trending Topics na rede
social Twitter, foram coletadas 28 hashtags que continham
desejos coletivos. Bons ou maus, foram transformados em
sigi los mágicos e desenhados na argila. Após a secagem
foram dispostos para serem quebrados diariamente, um por
um, numa espécie de simpatia-net, onde o efeito cascata de
força verbal se torna um imperativo de consciência coletiva.







Radioconcha

201 5/

Parceria c/ Luísa Nóbrega

Madeira, circuito eletrônico analógico, fones de ouvido, chapa de cobre.

60,0 x 38,5 x 1 4,0 cm

"(. . . ) vou tentar sintetizar aqui Radioconcha, é um aparelho tradutor de recepções incorporais, a antena desse aparelho é o corpo humano (L.N.) que está em extrema

concentração-transe. O aparelho é composto por um player k7 (com gravações de sessões passadas), um rádio cristal diodo (sessões ao vivo), duas chapas de cobre,

fones de ouvido (cada orelha conectada no passado e presente em escuta ao mesmo tempo) e um circuito medidor de pulsos com um indicador luminoso (baseado no

Detector de mentiras) l igado às chapas de cobre. Radioconcha funciona assim, a pessoa-antena (L. N.) se conecta a máquina (coloca fone de ouvido + as mãos sobre as

chapas de cobre), o rádio cristal é sintonizado em uma faixa de ruído branco e o player k7 ligado em looping, a sessão se desenvolve com a pessoa fazendo a escuta-

antena, seu corpo é um receptor e amplificador de sinais, caso ocorra alguma recepção súti l durante a sessão o corpo vai informar através de sensíveis alterações de

carga energética que serão transmitidas através das mãos em contato com as chapas, quando algo atravessa a pessoa-antena, o painel luminoso se altera."

Foto: Vanessa Bumbeers





Desenhador Kósmiko Artesanal

D.K.A. é uma série de estudos, ações e objetos

realizados com baixa tecnologia e partindo de

instrumentos básicos encontrados na história da

astronomia, desenvolvo meus próprios aparelhos

para observação e registro celeste.

As peças de D.K.A. são montadas com recursos

variáveis que vão do bambu ao circuito eletrônico

integrado. Cada aparelho existe como um

amplificador ou portador das informações cósmicas

que observo e coleto com o propósito de:

_____________________________.

Com esse projeto venho especulando e tomando

notas para futurações sobre: Cosmovisão Caipira, a

Consciência da Mecânica Celeste, Apropriações do

Fim do Mundo e o Astrorruído.
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Índice Austral

Argila seca

8,00 x 8,00 x 1 ,00 cm

Índice Austral é uma ferramenta para orientar intenções ao Sul. Um pequeno triângulo de argila seca, que é alojado em locais abertos (urbanos ou rurais) dependendo da rota em que a

ação é desenvolvida. Os Índices Austrais servem tanto como marcadores de uma área onde está sendo realizada alguma ação da série D.K.A. (Desenhador Kósmico Artesanal -

objetos e estudos que estão sendo desenvolvidos desde 201 3 e tratam de invenção e construção de ferramentas astronômicas) quanto um objeto de regulação das vontades do Sul

Global.



E.A.E.#01 - Especulações Áudio

Estelares / Madeira, circuito

eletrônico e fios.



Peça #03

Série: D.K.A.

1 53 cm x 64 x 53 cm

Papelão, pvc transparente, arruelas e parafusos banhados ouro 1 8K



Calabazoscópio

Série: D.K.A.

20 cm X 20 cm X 6 cm

Palha, lente, cabaça e circuito eletrônico

fotossensível.





Sombrero Fantasma

40 cm X 40 cm X 27 cm

Palha e circuito eletrônico E.M.F.





201 3 > 2009



AQ81

Objeto e web arte modelo terrorista [terrorist model]

http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_Guantanamo_Bay_

detainees_accused_of_possessing_Casio_watches

Durante sua passagem por Cuba, propus ao curador Renan

Araujo, usar um relógio falsificado cujo modelo é dado pelos

Estados Unidos da América, como suposto indício de ações

terroristas. Os botões laterais foram retirados, de tempos em

tempos o relógio emitia sinal de luz que não podia ser

desl igado e enquanto isso a artista tentava invadir o site do

curador.





Esquemas

Bloco de 300 folhas // Papel jornal, 50g/m2. // 42,0 x 29,7 cm.

Esquemas são planos de roubo de obras de Arte pertencentes a

museus/instituições/acervos públicos e privados. São feitos para distribuição,

impressos em papel jornal, ficam a disposição para a retirada de uma cópia do plano.

A tática de roubo usada em Esquemas beira ao boçal, a precariedade dos

instrumentos e não final idade comercial de toda a ação serve para alimentar uma

vontade inúti l .







Faísca

Fios de cobre, manopla plástica, circuito eletrônico, pi lhas AA, fita isolante e

tênis.

Faísca é uma corda de pular elétrica. O seu uso é simples: pular sobre uma

superfície metál ica usando o aparelho, ao tocar a corda na superfície, a corda

produz uma faísca. O tênis que segue junto com o aparelho é também usado

na sua ação, coberto de fita isolante ele é o equipamento de segurança.

Faísca é uma das peças da Série Sinistro (em desenvolvimento)



Nível

300 x 1 00 x 1 60 cm.

Trata-se de uma passagem alternativa, construída com escavação

feita no solo em área demarcada. O trabalho se desdobra através da

perspectiva experimental, tanto na sua construção física como

também para o ponto de vista daquele que o atravessa.



Pau a Pau

Web Vídeo > Duração: Cada vídeo - 1 5minutos

Link para acesso: http: //aperta.me/1 Rh

Vídeo produzido sobre/para/com/na World Wide Web. A estrutura do sistema "Ganhar-Ganhar", onde todos os envolvidos são beneficiários ou lesados, é aplicado em Pau a Pau:

mulheres são abordadas por produtores de fi lmes pornográficos com a promessa de visibi l idade e dinheiro, os fi lmes são produzidos para o mercado adulto porém são disponibi l izados

ilegalmente na internet, a artista se apropria dos vídeos, produz uma edição uti l izando apenas programas piratas e o material final pode ser exposto apenas na W.W.W., jamais podendo

fazer uma cópia e comercial izá-la. A indicação do link onde o vídeo está é feita através de exposição do link, em parede ou através de adesivos dispostos em exposições. O vídeo

nunca é projetado em sala aberta, o público necessita acessar a internet para assistir, com o pressuposto de que se trata de uma obra contendo material pornográfico, segue para sua

casa para uma sessão particular e percebe que o material do vídeo não é o que promete. Ninguém tem uma vantagem limpa, todo o trâmite é composto por brechas que operam em um

processo ilusório de conquista e usufruto.



Percurso

Circuito eletrônico, bobina termoquímica, arame, Virol inha,
plástico PVC.

Percurso uti l iza uma máquina construída e usada pela artista
para registrar as vibrações e movimento do seu corpo
enquanto se desloca pela cidade. Derivada da idéia de um
sismógrafo, a máquina possui uma agulha que marca sobre o
papel uma linha dentada contínua durante a locomoção e a
mesma linha se estabil iza nas pausas entre um lugar e outro
percorrido. Presa ao corpo, a máquina estabelece uma
conexão funcional com quem a carrega pelo resultado gráfico
que deixa na bobina, como se fosse um orgão agregado
auxil iar na percepção de uma atividade fugáz. O trabalho
acontece durante as caminhadas aleatórias pela
cidade/campo ou outro destino. O resultado fica exposto na
bobina, o papel uti l izado é termoquímico e qualquer
informação inserida nele tem uma "vida" de até 2 anos, isso
reflete o estado do corpo, hoje me movimento assim daqui
dois anos de outro jeito e assim por diante.





Pé de Cabra

60 x 3,4cm

Parafina, gesso, papel, cimento, argi la, isopor, madeira e

cobre.

Pé de Cabra é uma alavanca de aço forjado, com uma

de suas extremidades fendida ao meio, sua função pode

variar entre ser usada para arrombar portas, janelas e

arrancar pregos. Pé de Cabra são réplicas produzidas

de modo artesanal com materiais sem a mesma

consistência do aço, mas que foram manipuladas com a

mesma intenção e intensidade do original.



Piiii

Parceria c/ Isabella Rjei l le

Compensado, circuito eletrônico, plástico e baterias 9V.

33 x 22 x 1 8 cm

Pii i é um objeto que contém um circuito eletrônico, composto por um captador de som e um dispositivo medidor sensível às alterações de volume. Esse

dispositivo calibrado em uma determinada altura, ao ultrapassar o seu limite de recepção sonora, emite um ruído estridente.

É atribuída a esse objeto, autoridade de manter a ordem silenciosa do espaço onde está disposto, mesmo que sua permanência se torne hosti l ou refl ita o

possível incômodo de se estar presente naquele local.



Reverb

Placas fotovoltaicas, alto falantes, gravador e player fita K7, compensado,

cabos elétricos, alumínio e papel Tyveq.

Um aparelho de captação e emissão sonora, al imentado por energia solar,

intenta criar um momento de apreensão e perda gerado por seus mecanismos.

O módulo de captação é composto por um microfone direcional, sua posição é

aleatória, a estrutura é girada conforme movimento do vento e por um sistema

eletrônico de gravação em fita K7. As partes dos módulos de emissão são 02

alto falantes que estão conectados a um player que reproduz a gravação feita

no módulo de captação. A rotação do microfone provoca a captação casual do

som que está há metros de distância do aparelho, enquanto o movimento da

fita magnética apresenta o registro em áudio que na medida do seu

funcionamento está presente por um determinado período e depois é apagado

conforme o funcionamento dos módulos.

Reverb é um aparelho que teima em seu trabalho, têm o êxito de

captar/registrar a atividade sonora de uma distância que o ouvido não

consegue, mas a perde por seu próprio funcionamento, como uma falência

programada de sua estrutura.



Intervalo

Rádio portáti l AM/FM, ponteira laser, LDR e demais componentes eletrônicos.

Um rádio AM/FM é cortado ao meio, suas partes separadas são fixadas uma em cada extremidade de uma passagem. O aparelho está l igado na
tomada e ainda emite som. Mesmo com o seu dispositivo de recepção de sinal de um lado e alto falante do outro, a transmissão de som continua e
será apenas interrompida, quando um corpo atravessar seus dois módulos. Através de uma corrupção funcional no sistema eletrônico do objeto, é
disposta a sensível (e muitas vezes inerente) alteração, atuação e relação do espaço expositivo com a presença do visitante.





Shhhh

Compensado, player Mp3, fios e alto falantes.

O objeto é disposto no espaço e sugerido como mobil iário de exposição. Acomodado para melhor observar as obras expostas, o visitante percebe a companhia de um som

estranho que flui naquele ambiente e mesmo assim, tende a confundir se aquele ruído vindo dos alto falantes realmente está correto ou se existe alguma falha em sua

concepção. Porém, ao tentar distinguir ou chegar a uma conclusão da função dos elementos aparentes quanto os invisíveis que o circula, seus sentidos cognitivos serão

gradualmente atingidos pelo Ruído Branco, que é um artifício usado para mascarar outros sons e induzir ao sono.



Exposições Coletivas

201 9

Eclipse da Razão > Curadoria: Eduardo Duwe > E.M.A. + Planetário SP > São Paulo > SP

201 8

G.A. I . > Curadoria: Red Bull Basement > Red Bull Station > São Paulo > SP

Topologies of the Future @ Present > Curadoria: Alessandra Falbo >

Iminência Tavessias Ocultas > Curadoria Beatriz Lemos > SESC Bom Retiro > São Paulo > SP

TRELA > Curadoria: Flora Leite > Atel iê 397 > São Paulo > SP

Ocupação de Tragédia > Curadoria: Fabrícia Jordão + Talita Trizol i > Funarte > São Paulo > SP

Comuna Intergalática > Curadoria: Fabiane Borges + Eduardo Duwe > E.M.A. > São Paulo > SP

201 7

Bartholomeu – Curadoria: Jul ia Coelho + Renan Araujo / Bendegó / São Paulo – SP

Southern Revelries – Curadoria: Alessandra Falbo / IFAC- Arts / Atenas - Gr

Carnaval – Curadoria: Alessandra Falbo / Bella Fiori / Londres – UK

201 6

Quando Vem a Aurora – Curadoria Bernardo Mosqueira / Casa Triângulo / São Paulo – SP

Inventário T2283Bunke / Galeria Kiosko / Santa Cruz de La Sierra - Bolívia

201 5

Arte em Órbita / CAC – Centro de Arte Contemporáneo / Quito – Equador

O Que Caminha ao Lado – Curadoria: Isabella Rjei l le / SESC Vila Mariana / São Paulo -SP

Fazendo Luz – Curadoria: Bruno Vianna / Tenda SESC / Rio de Janeiro - RJ

Campos Alterados – Curadoria: Rachel Rosalen e Rafael Marchetti / MAC – USP / São Paulo - SP

201 4

2a. Exposição Coletiva - 25 Anos de Mostra de Arte da Juventude / Sesc Ribeirão Preto – SP

Laboratório da Destruição / Nuvem_Estação Rural de Arte e Tecnologia / Rio de Janeiro - RJ

201 3

Poéticas de Laboratório.sobre prácticas artísticas de código abierto – Curadoria Susana Serrano / CAS

Centro de las Artes de Sevil la / Sevil la / Espanha

VI I I Bienal de La Paz – Curadoria Beatriz Lemos / SIART / La Paz / Bolivia

201 2

#01 nós-moçada – Curadoria: Paula Braga / Casa Contemporânea – São Paulo SP

IN SONORA VII Arte Sonoro e Interactivo / IED – Madrid . Espanha

#02 nós-moçada – Curadoria Paula Braga / Espaço Veredas – São Paulo SP

Avante - Curadoria Renan Araujo / SP Arte / Bienal de SP – São Paulo SP (maio201 2)

Técnicas de Desaparecimento – Curadoria Renan Araujo / Guantânamo – CUBA

Post-formance / Plano B – Rio de Janeiro RJ

Painel – Internet Livre / SESC – Ribeirão Preto – SP

TSONAMI 201 2 / Festival de Arte Sonoro – Valparaíso - Chile



Denise Alves-Rodrigues
Itaporã 1 981 / Vive e trabalha em São Paulo
denise@job4u.com / damargem@gmail.com
www.denisealves-rodrigues.net
skype: alves-denise

201 1

Arsênico – Curadoria: Renan Araujo / USP – Ribeirão Preto SP

Perpendicular – Curadoria: Charlene Saad / UFAL – Maceió AL

Loja 99 – Curadoria: Sergio Bonilha & Luciana Ohira / Galeria Homero Massena – Vitória ES

Plano Sequência - Curadoria: Beatriz Lemos / Espaço Plano B – Rio de Janeiro RJ

Sem Título#1 –Pós-Morte - Curadoria: Bernardo Mosqueira / Oscar Cruz – São Paulo SP

Plataforma_Trampolim – Curadoria: Marcus Vinícius / UFES – Vitória ES

Página Inicial - Curadoria: Renan Araujo / SESC Ribeirão Preto SP

748.600 – Curadoria: Renan Araujo / Paço das Artes - São Paulo SP

201 0

21 a. Mostra de Arte da Juventude / SESC Ribeirão Preto SP

Máquinas de Transformar / Oswald de Andrade – São Paulo SP

2009

1 5º UNAMA - Salão de Pequenos Formatos / Galeria Graça Landeira - Belém PA

Noves_Fora – Curadoria: Leonardo Araujo / Espaço Beco da Arte - São Paulo

Residências/Incentivos

201 7

1 4º Edição Residência Artística Red Bull Station > São Paulo - SP

201 6

Residência Internacional 201 7 > Kiosko Galeria > Santa Cruz de La Sierra - Bolívia

Lastro > Travessias Ocultas > Bolívia

201 5

Residência de Verão > Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia – RJ

LabRes201 5 > Rural Scapes – Laboratório em Residência – SP

Dispositivo Móvel > Ja.Ca Centro de Arte Jardim Canadá > Nova Lima – BH

201 4

Residência de Verão > Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia - RJ

201 3

Residência Prêmio TAC > Terra Una > Liberdade MG

Obras em Construção > Casa das Caldeiras > São Paulo – SP (Parceria com Felipe Meres)

Residência en La Tierra > Montenegro > Quindio > Colombia

201 2

Edital de Intercâmbio 201 2-1 Brasil>Espanha / Sefic – MINC

Residência de Inverno / Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia – RJ

Interactivo´s(?) 201 2 / Medialab Prado + Nuvem, Estação Rural de Arte e Tecnologia - RJ

201 1

V.E.R. Bolsa residência Terra Una / Interações Florestais – Liberdade MG




