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Nasceu em Dois Irmãos no Rio Grande do Sul.
Vive e trabalha em Porto Alegre e São Paulo
__

Camila Elis (1995, Dois Irmãos) é Artista Visual e vive e trabalha entre Porto Alegre e São Paulo.
Nascida em Dois Irmãos no ano de 1995, é mestranda em Poéticas Visuais na Escola de
Comunicação e artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), orientada pelo Professor Doutor
Marco Giannotti. É bacharel em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul no ano de 2019 e ainda prestou um semestre na University of the Arts London
Central Saint Martins, com enfoque em pintura no ano de 2016. A artista participou de exposições
coletivas e individuais no campo artístico local.

Estudos Acadêmicos
2020 - atual _ Mestranda em Poéticas Visuais na ECA/USP. Orientador Marco Garaude Giannotti
2018 _ Bacharel em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
2016 _ Semestre na University of the Arts London Central Saint Martins. Fine Arts and Painting.
Residência
2019 _ Residência Linha, Porto Alegre - Rio Grande do Sul, Brasil
Exposições Individuais

A sua prática artística está ligada a ideia de questionar como somos capazes de ficcionalizar as
coisas que nos acontecem e que percebemos. Também da nossa capacidade de projetar por sobre
essas coisas novos significados particulares e diretamente relacionados com o que somos, ou com
o que estamos vivendo e sendo em momentos (tempos) específicos. De pensar em espaços,
lugares entre o vivido, o corpo, e os ecos e distorções desses através da elaboração de imagens
em superfícies utilizando o desenho e a pintura como mídia principal.
Em 2019 realizou a pesquisa As coisas suspensas com sua primeira exposição individual na
Galeria Mamute com curadoria de Bruna Fetter. No mesmo ano participou da Residência artística
Linha em Porto alegre onde expôs a pesquisa Filhas do Atrito em sua segunda exposição
individual. No ano de 2021 dedicou se a sua vida acadêmica, projeto que se desenvolve
atualmente.

2019 _ Da Alma e as coisas suspensas - Curadoria de Bruna Fetter, Galeria Mamute. Porto
Alegre, Brasil.
2019 _ Filhas do Atrito, Residência Linha. Porto Alegre, Brasil.
Exposições em dupla
2022_ O som que o silêncio esconde - Curadoria de Henrique Menezes, Galeria Mamute. Porto
Alegre, Brasil.
2017_ Habitat - Curadoria de Adriane Hernandez, Espaço Cultural CEEE Érico Veríssimo, Porto
Alegre, Brasil.
Exposições Coletivas Selecionadas
2014 _ O Início Começa Antes, Galeria de Arte Acervo Independente, Porto Alegre, Brasil.
2015 _ Entrelínguas, Casarão 6, Pelotas, Brasil.
2016 _ Acqua, Espaço Cultural Joaneta, Picada Café, Brasil.
2019 _ Pintura é Presságio, Paço Municipal, Porto Alegre, Brasil.
2019 _ Balbúrdia I e II, Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, Porto Alegre, Brasil.
2019 _ Elogio à Pintura, Galeria Mamute, Porto Alegre, Brasil.
2019 _ 30 semanas, Linha, Porto Alegre, Brasil.
2021 _ A Razão dos Loucos, Lona Galeria, Soma Galeria, Galeria Mamute, São Paulo, Curitiba e
Porto Alegre, Brasil.
Bolsas
2020 - atual _ CAPES, Bolsa de Pesquisa de Mestrado na ECA/USP.
2015 - 2018 _ CNPq, Bolsa de Pesquisa de Iniciação Cientifica na UFRGS.
Curso Ministrado
2021 _ Desenho e Cor - Grupo de Pesquisa Cromáticos - Formato online.
Trabalhos em coleções públicas
Bruma, 2018.
A peach and orange blossom, 2018.
ambos: MACRS - Museu de Arte contemporânea do Rio Grande do Sul, Brasil.

Breve apresentação
Eu desenho, fotografo, pinto e faço videos todos os dias, dentro e fora do ateliê. Acho que
quase todas as ideias que existem nos meus trabalhos vem dessa prática diária, das relações
que se estabelecem entre estas imagens e as coisas. E aí pesquiso os próprios processos de
tradução dessas operações.
Minha pesquisa poética está ligada a ideia de questionar como somos capazes de
ficcionalizar as coisas que nos acontecem e que percebemos. Também da nossa capacidade
de projetar por sobre essas coisas novos significados particulares e diretamente relacionados
com o que somos, ou com o que estamos vivendo e sendo em momentos (tempos)
específicos. De pensar em espaços, lugares entre o vivido, o corpo, e os ecos e distorções
desses através da elaboração de imagens em superfícies.
A tentativa é de fazer visível (e material) em uma superfície algo que é invisível (e
imaterial). Utilizar a pintura e o desenho para também pensar o tátil esta diretamente ligado a
minha vontade de expandir as possibilidades do que entendemos por perceber uma
superfície. Como podemos sentir algo que tocamos com os olhos? Essa questão é
fundamental quando busco falar de uma projeção e um fantasiar sobre uma experiência. Ou
seja os desenhos não são sobre providenciar a sensação tátil em si mas sim algo que foi e
esta sendo criado a partir dela e de outras demais coisas que se misturam as subjetividades
individuais e coletivas. Eu estou criando um espaço, um sistema, uma situação, ou até uma
cena e procurando promover a possibilidade de criar outros espaços, sistemas, situações, etc.
Camila Elis

Projeto Climas - 2018
https://www.camilaelis.com/_files/ugd/276be4_d95f0f8d94ee4f45baea3ab6bff13312.pdf
https://www.camilaelis.com/_files/ugd/6a7714_9df4113b0fbc4031987aa40aba97f6b8.pdf

Io sono l’amore e colore, 2018
210x165 cm
Óleo sobre linho

Projeto As coisas suspensas - 2019
https://www.camilaelis.com/_files/ugd/276be4_0ad14091830c42c68dd76ff421473345.pdf

A ausência e as três desgraças, 2019
165x173 cm
Óleo sobre linho

Projeto As coisas suspensas - 2019
https://www.camilaelis.com/_files/ugd/276be4_0ad14091830c42c68dd76ff421473345.pdf
https://www.camilaelis.com/_files/ugd/6a7714_6b7b73648ce842d89726b01b44e90041.pdf
Em As coisas suspensas, projeto realizado ao longo do ano de 2019, a artista desenvolve
sua pesquisa em pintura e em desenho passando a pensar mais conceitualmente o espa o
expositivo como elemento conceitual no trabalho. A exposi o Da Alma e as coisas
suspensas, com curadoria de Bruna Fetter, que abriu em outubro daquele ano na Galeria
Mamute em Porto Alegre foi onde as ideias do projeto se realizaram e se misturaram com o
pr dio e as luzes hist ricas na cidade de Porto Alegre.
O prel dio de todos os trabalhos que comp e essa pesquisa s o estudos sobre o afresco de
Rafael na Vila Farnesina em Roma, os quais ilustram o mito grego de Eros e Psiqu . As
situa es ambas da pintura - das escolhas crom ticas e estruturais - de Rafael e do mito
foram objetos que habitaram o ateli durante a pr tica destes trabalhos. S o tradu es ou
interpreta es de sensa es e sentidos, jogos de cor e luz, escala e estrutura, linha e
mancha.
"Partindo de refer ncias t o marcantes quanto diversas, a artista explora nas
pinturas e desenhos abstratos presentes na mostra diversas emo es e experi ncias
absolutamente humanas. Nas pinturas de grande formato, todas cenas est o em
di logo com passagens presentes nos afrescos de Rafael. Nesses trabalhos, Camila
Elis ocupa o espa o de uma forma flu da, no qual as tintas e linhas comp em
estruturas chamadas por ela de “moles”. H momentos solares, outros mais
obscuros, fugazes e frios. H tamb m o enamoramento e sua vertigem expressos em
sutis camadas de cores que se avolumam gerando as t picas dualidades vivenciadas
por quem se apaixona.”
Bruna Fetter
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õ

ã

ç
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é

ã
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é

õ
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é

á

As formas e as linhas e as cores de um desenho ou de uma pintura funcionam como signos
para compreender que nas composi es existe uma estrutura que algo em algum lugar,
que pode ter movimento ou ser mais est tica, dependendo de como a percebemos, de como
sentimos, de como estamos longe, perto, presentes. Ela depende da nossa percep o para se
tornar, de fato, algo poss vel. Estes signos s o o que e com quem nos relacionamos
esteticamente, abstratamente, sensorialmente, coletivamente. Passamos a viver dentro de
uma realidade fantasiosa de formas e luzes e a perceber o tempo e o espa o deslocando o
real para o virtual.
a rela o com as estruturas, com as formas (os signos) que me
interessa. Como se pode, como posso, sentir uma cor e uma linha, como posso entender o
que est acontecendo entre elas e como participo destas composi es. S o rela es com um
apelo possivelmente sinest sico.

Ambiguidades Constituintes, 2019
180x173 cm
Óleo sobre linho

Projeto Filhas do atrito - 2019
https://www.camilaelis.com/_files/ugd/276be4_f14b388c3ccd4343bc7ac0dbff4d90ed.pdf

Manchas envelhecidas e oleosas. Espalhamento do óleo e do
pigmento. Ressecadas viram um pó.
Parecem se distribuir mais pelo papel com o lento passar dos
milésimos, parecem estar se expandindo para fora da
superfície do papel. São agora não mais estruturas coesas em que
as formas e as linhas se completam na estruturação de um espaço
estático e de um clima estático.
Agora estão suspensas por completo, até na incerteza de seu
contato. São agora estruturas, forma e cor, pulsantes. A desordem
completa, a suspensão completa.
O susto.

Camadas de terebintina densas, como manchas, mancham o grande
papel, e se sobrepõe.
Constroem-se assim estruturas que não mais tem seu suporte em
linhas. Agora as estruturas tem seu desenvolvimento
e se deitam por umas sobre as outras na maciez da cor, em camadas
de transparência. Sobreposições.

Luz e volume.

O movimento da luz no volume, a explosão
na transparência.

Caráter melancólico da transparência.

Memória e freqüência. Reflexão
obsessiva, hiperfantasia da memória.

Filhas do atrito, 2019
Instalação: pedaços de vidro no chão de
toda galeria. Desenhos (carvão mineral, óleo
sobre papel e grafite) grampeados na parede.
Luz natural (exposição somente aberta
durante o dia).

Cortaderia Selloana é o nome daquela planta com enormes plumas que mais
parecem fogos de artifício. O que existe de mais prazeroso do que deixar se
tocar pela vista de uma dessas? Cada uma de suas finíssimas penugens levadas
agressivamente pelo vento, agressivamente porque qualquer coisa que as
atingem parece chegar para levar-las para sempre de onde estão, tamanha
singeleza. Uma vez eu fiz um vídeo em uma praia de uma concha pequena
colorida. A concha estava presa, ou talvez prendia a areia, em um montinho. As
praia de Santa Catarina em Janeiro são assoladas por rajadas de vento violentas
que ricocheteiam os grãos de areia. Era um dia desses e a conchinha quebrada
inacreditavelmente segurava seu montinho de areia enquanto os demais grãos
voavam em uma velocidade inacreditável a sua volta. A resistência da
conchinha era sobre o que era o meu vídeo.

https://www.camilaelis.com/_files/ugd/6a7714_3313da6939c1433b80c84dfbcd636326.pdf
Cúspides, 2021
200x160cm
Óleo sobre papel

Projeto Veladuras - 2022
em processo - imagens de ateliê

Sem título (Veladuras - pintura 1), 2022
165x182 cm
Óleo sobre linho

Projeto Veladuras - 2022
em processo - imagens de ateliê

vista de ateliê: Sem título (Veladuras - desenhos), 2022
150x140 cm (cada)
Carvão sobre papel

Projeto Veladuras - 2022
em processo - imagens de ateliê

Sem título (Veladuras - pintura 2), 2022
165x140 cm
Óleo sobre linho

Projeto Veladuras - 2022
em processo - imagens de ateliê

Sem título (14 sleeping pills - laranja), 2022
47x73 cm
Óleo sobre linho

Projeto Veladuras - 2022
em processo - imagens de ateliê

Sem título (Veladuras - pintura 3), 2022
165x140 cm
Óleo sobre linho

SITE: https://www.camilaelis.com

ATELIÊ
@camilaelis
camilaeelis@gmail.com
+55 51 997428002

GALERIA MAMUTE
https://www.galeriamamute.com.br
@galeriamamute
contato@contatomamute.com.br

