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Artista e pesquisador da arte da performance e suas 
articulações com dança e teatro. É doutor em Artes 
da cena pela Universidade de São Paulo, com estágio 
na Justus Liebig Universität em Giessen (Alemanha). 
Sua formação inclui graduação e mestrado em Artes 
Visuais e especialização em História da Arte.
 Alguns de seus principais projetos incluem 
Protetores de Proximidade Humana (prêmio MAJ 
SESC 2015; Temporada de Projetos do Paço 
das Artes; prêmio aquisição 43º SARP) e Como 
um jabuti matou uma onça e fez uma gaita de 
um de seus ossos (ProAc 2015, prêmio do setor 
de performances da SP-Arte 2015). Em 2018 foi 
contemplado com o Prêmio de criação em residência 
para jovens coreógrafos no MIS SP e em 2020 pelo 
25º Festival Cultura Inglesa. Em 2019 foi indicado 
para o Programa de Bolsas e Comissões do Cisneros 
Fontanals Art Foundation.
 Com seu trabalho prático e téorico, já participou 
de mostras como VERBO (2019 e 2015), Bienal Sesc 
de Dança, Mostra Internacional de Teatro, IC Encontro 
de Artes, dentre outras. Suas exposições individuais 
incluem: Contra Corpo (Oficina Cultural Oswald 
de Andrade, 2015), O que o corpo abriga (CAAA, 
Portugal, 2017),  Fundo Falso (Instituto Adelina, 2018) 
e Pinóquio (Centro Cultural Correios, 2021). Suas 
principais residências incluem Pivô (2019), CAAA 
(Portugal, 2017) e Instituto Sacatar (2017). 
 Possui obras nos acervos no Museu de Arte 
do Rio, Museu de Arte Contemporânea de Ribeirão 
Preto, no acervo municipal de Santo André e na 
Pinacoteca de São Bernardo do Campo. 

Mostro imagem onde se espera corpo e corpo 
onde se espera imagem. Produzo projetos 
e séries de longa duração, por vezes mais 

próximas das artes visuais e por vezes 
mais próximas das artes cênicas. Estou 

interessado principalmente na materialidade 
de corpos humanos em estado de repouso, 

passividade e impotência. Isso se traduz, 
nas obras, em situações nas quais os 

corpos são afetados ou constrangidos por 
esculturas construídas especificamente para 

serem vestidas; ou em situações nas quais 
o corpo de quem performa possui pouca ou 

nenhuma agência, precisando ser movido ou 
estimulado por outras forças e corpos. Pela 

presença dessa passividade como elemento 
norteador das obras, as situações em que 

coloco a mim e performers são geralmente 
patéticas, absurdas e repetitivas.

I show images where a body is expected and bodies where an image is 
expected. I produce long-term projects and series, sometimes closer 
to the visual arts and sometimes closer to the performing arts. I am 
primarily interested in the materiality of  human bodies in a state of  
rest, passivity and powerlessness. This translates, in the works, into 
situations in which bodies are affected or constrained by sculptures 
built specifically to be worn; or in situations in which the performer’s 
body has little or no agency, needing to be moved or stimulated by other 
forces and bodies. Due to the presence of  this passivity as a guiding 
element of  the works, the situations in which I place myself  and the 
performers are usually pathetic, absurd and repetitive.

Artist and researcher of performance art and its articulations with 
dance and theater. He holds a PhD in Performing Arts from the 
University of São Paulo, with an internship at the Justus Liebig 

Universität in Giessen (Germany). His education includes a mas-
ter’s degrees in Visual Arts and a specialization in Art History.

Some of his main projects include Protectors of Human Proximity 
(MAJ SESC 2015 award; Paço das Artes Project Season; 43rd 
SARP acquisition award) and How a tortoise killed a jaguar and 
made a harmonica from one of its bones (ProAc 2015, award of 

the performance sector at SP-Arte 2015). In 2018 he was awarded 
the Residence Award for Young Choreographers at MIS SP and in 

2020 by the 25th Festival Cultura Inglesa. In 2019 he was nomi-
nated for the Cisneros Fontanals Art Foundation Scholarships and 

Commissions Program.
With his practical and theoretical work, he has participated in 

several important art events in Brazil such as VERBO (2019 and 
2015), Sesc Dance Biennial, MITsp, IC Encontro de Artes, among 

others. His solo exhibitions include: Contra Corpo (Oficina Cultural 
Oswald de Andrade, 2015), O que o corpo abriga (CAAA, Por-

tugal, 2017), Fundo Falso (Instituto Adelina, 2018) and Pinóquio 
(Centro Cultural Correios, 2021). His main residencies include 

Pivô (2019), CAAA (Portugal, 2017) and Instituto Sacatar (2017).
He has works in the collections of the Museu de Arte do Rio, the 

Museum of Contemporary Art of Ribeirão Preto, the municipal col-
lection of Santo André and São Bernardo do Campo Pinacoteca.



NOTA: este portfólio se concentra em projetos 
autorais realizados desde 2012 (já concluídos 

ou em fase de desenvolvimento) nos campos 
das artes visuais e cênicas, e não necessa-

riamente na(s) obra(s) que resulta(m) deles. 
Favor considerar que, por se tratar de proces-
sos que envolvem o corpo, diferentes forma-
lizações poderão ser encontradas a partir de 

cada projeto aqui apresentado. Obrigado. 

NOTE: this portfolio focuses on authorial projects carried 
out since 2012 (already completed or under develop-

ment) in the fields of visual and performing arts, and not 
necessarily on the work(s) that result from them. Please 

consider that, as these are processes that involve the 
body, different formalizations can be found from each 

project presented here. Thanks.



azul-jardim

performance de dança



azul-jardim
performance de dança.
2022

Projeto a partir do filme Blue (1993) de 
Derek Jarman. A pesquisa é realizada 
em parceria com Raul Rachou, bailarino 
de 71 anos que namorou Derek nos anos 
1980. A performance é uma reflexão sobre 
a passagem do tempo a partir dos difer-
entes significados da cor azul em inglês e 
em português. Se no primeiro caso azul 
significa tristeza, aqui o azul é sinônimo 
de alegria (“tudo azul, todo mundo nu”, 
“tudo azul, adão e eva e o paraíso”, can-
tam). 
Na performance, um jovem bailarino con-
tracena com Raul, transitando entre fig-
uras como um amante, um cuidador, ou 
mesmo Raul anos mais jovem. 

Pesquisa comissionada para o
25º Festival Cultura Inglesa

Exibições
2021
Programa #sescemcasa (live)
2022
Centro Brasileiro Britânico (25º CIF)
Sesc 24 de Maio

azul-jardim
dance performance.
2022

Project based on Derek Jarman’s film Blue (1993). The 
research is made in partnership with Raul Rachou, a 
71-year-old dancer who dated Derek in the 1980s. The 
performance is a reflection on the passage of time 
based on the different meanings of the color blue in Eng-
lish and in Portuguese. If in the first case blue means sad-
ness, but here blue is synonymous with joy (“everything 
blue, everyone naked”, “everything blue, adam and eve 
and paradise”, they sing here).
In the performance, a young dancer performs with Raul, 
moving between figures such as a lover, a caregiver, or 
even Raul, but years younger.

Comissioned research for 25º Festival Cultura Inglesa

Views
2021
Programa #sescemcasa (live)
2022
Centro Brasileiro Britânico (25º CIF)
Sesc 24 de Maio



Enquanto lixo
ação sobre livros e voz.



Enquanto lixo
ação sobre livro e voz.

2022 - em processo.

Este trabalho se inicia sempre que en-
contro, compro ou ganho um livro com a 

palavra “artista” no título. Com um fone 
de ouvido, falo da última até a primeira 

palavra do texto “Um artista da fome” de 
Franz Kafka, como se estivesse em uma 

contagem regressiva. Ao longo desse tem-
po, lixo o quanto der do livro que contém 

a palavra “artista” na capa.

Exibições
2022

OMA Galeria 

As (I) sand
action on book, voice.
2022 - work in progress.

This work begins whenever I find, buy or receive a book 
with the word “artist” in the title. With an earphone, I 

speak from the last to the first word of Franz Kafka’s text 
“An Artist of Hunger”, as if on a countdown. Over that 

time, I sand as much of the book that has the word “art-
ist” on the cover as I can.

Views
2022

OMA Galeria 



Odiar os artistas
texto em formato de reza e ações

diversas de limpeza.



Odiar os artistas
texto em formato de reza e ações de limpeza e 
acúmulo. Mídias diversas.
2019 - em processo

Projeto a partir de um longo texto cícli-
co, no formato de uma reza, mantra ou 
canção, que une movitos e justificativas 
de porque os artistas são odiados (e se 
odeiam). Este texto serve como mote para 
ações diversas de limpeza e acúmulo, 
como por exemplo apagar com borracha 
todo esse texto escrito em uma parede 
expositiva e repintá-la, preparando o es-
paço para um/a proximo/a artista.

Exibições
2021
Casa de Cultura do Parque
2022
Casa de Cultura do Parque
Kasulo Espaço de Arte

To hate artists
text in the form of a prayer and actions of
cleaning. Mixed media.
2019 - work in progress

Project based on a long cyclical text, 
in the form of a prayer, mantra or song, 
which unites movements and justifications 
for why artists are hated (and hate each 
other). This text serves as a motto for vari-
ous cleaning and accumulation actions, 
such as erasing with an eraser all that text 
written on an exhibition wall and repaint-
ing it, preparing the space for a next artist.

Views
2021
Casa de Cultura do Parque
2022
Casa de Cultura do Parque
Kasulo Espaço de Arte



Leite derramado

Performance duracional
para espaços expositivos



Leite derramado
Projeto de performance | Escultura em latão, 
couro e madeira. 200 x 50 x 50 cm |  Impressão 
sobre papel algodão. 50 x 70 cm (cada)
2021

Performance desdobrada em foto e escul-
tura na qual uso um adorno de cabeça 
no formato de uma escada de ouro. So-
bre ela, tento equilibrar repetidamente 
copos americanos com leite, que caem 
por conta dos micro-movimentos que meu 
corpo realiza. O projeto, idealizado du-
rante a pandemia, pensa sobre o fracasso 
e a continuidade. 

Exibições
2021
OMA Galeria
2022
Centro Cultural Correios (SP)

Spilled milk
Performance project | Sculpture in brass, leath-
er and wood. 200 x 50 x 50 cm | Print on cotton 
paper. 50 x 70 cm (each)
2021

Performance unfolded in photo and 
sculpture in which I use a headdress in the 
shape of a golden staircase. On top of it, I 
try to repeatedly balance cups with milk, 
which fall due to the micro-movements 
that my body performs. The project, con-
ceived during the covid pandemic, thinks 
about failure and continuity.

Views
2021
OMA Galeria
2022
Centro Cultural Correios (SP)



rumor

Roteiro de ação.



rumor
roteiro de ação.
2021

rumor é uma ação a ser performada por 
qualquer pessoa, em qualquer lugar, a 
qualquer momento, para outra pessoa.
Surge do desejo de se fazer da voz e do 
gesto mínimo monumentos e do poder 
da voz de construir outros mundos e de 
permanecer para sempre dita, após 
emitida.
Uma pessoa A deve escrever, na palma 
de sua mão, a palavra rumor, em letras de 
fôrma minúsculas.
Ao encontrar uma pessoa B disposta a 
ouvir, a pessoa A deve levar essa mão 
perto da sua boca e sussurrar no ouvido 
da pessoa B.
A frase sussurrada deve começar com 
uma verdade recorrente ou pessoal, ser 
seguida por “quer dizer” e ser finalizada 
com uma substituição dessa verdade.
Por exemplo: “eu sei que a arte 
transformará o mundo, quer dizer, o 
mundo se transformará com ou sem ela”.

Desenvolvido para “Ideia de monumen-
to”, publicação da PUC-SP.

rumor
action script

2021

rumor is an action to be performed by anyone, 
anywhere, at any time, for someone else.

It arises from the desire to make the voice and the 
minimal gesture a monument, and also from the power of 
the voice to build other worlds and to remain forever said, 

after being emitted.
Person A should write the word “rumor” in lowercase 

letters on the palm of his hand.
Upon finding a person B willing to listen, person A should 

bring that hand close to their mouth and whisper in 
person B’s ear.

The whispered phrase should begin with a recurring or 
personal truth, be followed by “I mean” and end with a 

replacement for that truth.
For example: “I know that art will transform the world, I 

mean, the world will change with or without it”.

Developed to “Ideia de monumento”,
magazine of PUC-SP.



Grito parado no ar

Ação para janelas.



Grito parado no ar
Ação para janelas
2021

Nesta ação para janelas, um performer grita 
sem emitir som ao longo de vários minutos 
enquanto amassa lentamente uma grande 
folha de papel onde lê-se a palavra “o 
ressentimento”. Seu título remete à música de 
Toquinho, cuja letra foi censurada durante 
a ditadura militar, restando apenas o refrão 
como conteúdo audível.

Desenvolvido para a exposição
“Ninguém vai tombar nossa bandeira”,
curada por Julia Lima.

Scream stopped in the air
Action for windows
2021

In this action for windows, a performer 
screams silently over several minutes while 
slowly crumpling up a large sheet of paper 
that reads the word “the resentment”. Its 
title refers to the song by Toquinho, whose 
lyrics were censored during the military 
dictatorship, leaving only the chorus as 
audible content.

Developed for the show 
“Ninguém vai tombar nossa bandeira”,
curated by Julia Lima.



Das tarefas de artista
Tentativa de ritualizar objetos e procedimentos

convencionais das belas artes.



A desenhista
Performance. 120’
Parte da série Das tarefas de artista
2019

Seis performers com corante em suas 
bocas passam duas horas pressionando 
seus corpos uns contra os outros e 
produzindo saliva. Periodicamente, uma 
das performers recolhe essas salivas e as 
deposita sobre um papel, que assina e 
entrega ao público.

Exibição
2019
Sesc Avenida Paulista

The designer
Performance. 120’
Part of Das tarefas de artista series
2019

Six performers with ink in their mouths spend two hours 
pressing their bodies against each other and producing 
saliva. Periodically, one of the performers collects this 
saliva and deposits it on a piece of paper, which she 
signs and gives to the audience.

Views
2019
Sesc Avenida Paulista



O pintor
Performance. 60’
Parte da série Das tarefas de artista
2020

Nessa ação, construo uma grande pintura 
com frases sobre um futuro hipotético 
para o mundo da arte, pensando em 
situações possíveis e absurdas.
Depois, tento fazer essa tela de pintura 
flutuar pelo espaço. A cada queda, ela 
se destrói um pouco, perdendo sua forma 
original.

Exibições
2020
espaço BREU
2021
Centro Cultural Correios

The painter
Performance. 60’
Part of Das tarefas de artista series
2020

In this action, I build a large painting with phrases about 
a hypothetical future for the art world, thinking about 
possible and absurd situations.
Then I try to make this canvas float through space. With 
each fall, it destroys itself a little, losing its original shape.

Views
2020
espaço BREU
2021
Centro Cultural Correios



(detalhte de exibição das 
pinturas após ação)

(installation detail)



O amador/ O amante
Impressão sobre papel algodão, 
vídeo em loop, desenho e objeto.
Parte da série Das tarefas de artista
2021

Um objeto escultórico no formato de arco e 
flecha a atravessar meu corpo e cuja ponta da 
flecha é uma cerda de pincel. Vestindo-o pró-
ximo a uma grande folha de papel, giro várias 
vezes até perder o equilíbrio e cair com a cerda 
tocando o papel. A ação é apresentada atra-
vés de um série de cinco fotos, de um vídeo em 
formato vertical, do desenho gerado e da exibi-
ção do objeto sobre uma base própria.

Exibições
2020
OMA Galeria
2021
Centro Cultural Correios

The amateur / The lover
Print on paper, loop video, object and drawing.
Part of Das tarefas de artista series
2021

A sculptural object in the shape of a bow and arrow 
crossing my body and whose arrowhead is a brush bris-
tle. Wearing it next to a large sheet of paper, I spin it sev-
eral times until I lose my balance and fall with the bristle 
touching the paper. The action is presented through a 
series of five photos, a video in vertical format, the gen-
erated drawing and the display of the object on its own 
base.

Views
2020
OMA Galeria
2021
Centro Cultural Correios



(detalhte de exibição das fotos com o objeto 
escultórico sobre base específica)

(installation detail)



O escultor
Impressão sobre papelão
Parte da série Das tarefas de artista
Dimensões variáveis
2021

A série de imagens documenta, como 
um storyboard, uma tentativa de criar um 
novo nariz com uma massa feita de pão 
frances e saliva. A obra foi feita especial-
mente para minha exposição individual 
no Centro Cultural Correios, cujo título era 
“Pinóquio”.

The sculptor
Print on cardboard
Part of Das tarefas de artista series
Variable dimensions
2021

The series of images documents, like a storyboard, an 
attempt to create a new nose with a dough made of 
bread and saliva. The work was made especially for my 
solo exhibition at Centro Cultural Correios, whose title was 
“Pinocchio”.



O escritor
Madeira, motor, lápis e papel.
Parte da série Das tarefas de artista
Dimensões variáveis
2021

O objeto motorizado e envolto por diversos 
lápis funciona uma vez por dia ao longo de 
um minuto, gerando um registro aleatório no 
chão, porém determinado pela sua forma e 
pela repetição do seu gesto.  

The writer
Wood, motor, pencil, paper.
Part of Das tarefas de artista series
Variable dimensions
2021

The motorized object, surrounded by several pencils, 
works once a day for one minute, generating a random 
record on the floor, however determined by its shape and 
by the repetition of its gesture.



série Palco
Aquarelas a partir de referências teatrais



Série Palco
Aquarela e folha de ouro sobre papel.
2021

A série “Palco” apresenta pequenas arquite-
turas em situações dramáticas ou coreográ-
ficas. Pequenos copos atuam nessas arqui-
teturas, contendo ou derramando líquidos, 
mantendo-se em pé ou a ponto de cair, en-
voltos em fragilidade e risco. 

Stage series
Watercolor and golden leaf on paper
2021

The “Stage” series presents small architectures in drama-
tic or choreographic situations. Small cups act in these 
architectures, containing or spilling liquids, standing or 
about to fall, wrapped in fragility and risk.



Cena (os quinze minutos)
Vídeo a partir de Andy Warhol



Cena (Os quinze minutos)
Vídeo em HD. Cor. Som. 30’

2021

O vídeo me apresenta tentando mover 
um corpo vestido como Andy Warhol e 

aparentemente morto ou dormindo. Além 
do contraste entre ambos os corpos e 

roupas usadas, aos poucos a tentativa de 
movimentação revela imagens afetivas 

(como uma dança a dois, dormir de 
conchinha etc.) e eróticas (com um corpo 
sobre outro ou em posições que remetem 

a posições sexuais).

Exibições
2022

MIRA - feira ARTSAMPA
2021

OMA Galeria

Scene (The Fifteen minutes)
HD vídeo. Color. Sound. 30’
2021

The video features me trying to move 
a body dressed like Andy Warhol and 
apparently dead or asleep. In addition 
to the contrast between both bodies and 
clothes, the attempt to move gradually 
reveals affective (such as a dance for two, 
sleeping with a spoon, etc.) and erotic 
images (with one body on top of another 
or in positions that refer to sexual positions). 

Views
2022
MIRA - feira ARTSAMPA
2021
OMA Galeria



Aquele que diz sim, 
aquele que diz não

Performance em processo sobre o mérito e a 
eficácia da performance em contextos de arte.



Aquele que diz sim, 
aquele que diz não

Projeto continuado em performance / impressão so-
bre papel algodão. 40 x 60 cm.

Dimensões variáveis.
2020 - em processo.

A ação consiste em andar de trás para frente 
e sobre quatro apoios ao redor de espaços 
expositivos e instituições de arte, utilizando 

um pódio de madeira nas costas como um 
animal de carga.

Acervo do Museu de Arte do Rio

He who says yes, He who says no
Continued project in performance / photography. 40 x 60 cm.

Variable dimensions.
2020 - work in progress.

The action consists of walking backwards and on all fours 
around exhibition spaces and art institutions, using a 

wooden podium in the back as a pack animal.

Museu de Arte do Rio Collection



Teatro
série de vídeos a partir da invisibilidade.



Teatro
Série de vídeos.
2018-2020

Série de vídeos na qual vemos corpos 
humanos tentando realizar ações básicas 
em  meio a uma enorme nuvem de 
fumaça. 
Em Orquestra, duas mulheres movem 
mesas dentro de uma sala.
Em Intervalo, vê-se da rua um prédio com 
fumaça enquanto bandeiras escrevem a 
palavra “nação” pela janela.
Em Solo, uma mulher tenta formar frases 
sobre o desejo em meio à fumaça.
 
Projeto realizado com apoio do Sesc 
Avenida Paulista e Sesc Santo André.

Intervalo
Vídeo em HD. Cor. Som. 11’

2018-2020

Orquestra
Vídeo em HD. Cor. Som. 25’

2018-2020

Solo
Vídeo em HD. Cor. Som. 40’

2018-2020

Solo
HD Video. Color. Sound. 40’

2018-2020

Orchestra
HD Video. Color. Sound. 25’

2018-2020

Intermission
HD Video. Color. Sound. 11’

2018-2020

Theater
Video series.
2018-2020

Video series in which we see human bodies trying to 
perform basic actions amid a huge cloud of smoke.
In Orchestra, two women move tables inside a room.
In Intermission, a building with smoke can be seen from 
the street while flags write the word “nation” through the 
window.
In Solo, a woman tries to form sentences about desire 
amid the smoke.

Project supported by Sesc Avenida Paulista and
Sesc Santo André.



O maior museu do mundo
performance de exibição de restos do corpo.



O maior museu do mundo
Performance. 40’

2020

Peformance  duracional na qual um corpo, 
sobre um pequeno palco, move-se de 

maneira extremamente lenta ao redor de 
seu próprio eixo. Nas bordas desse palco, 

está montado um museu em miniatura. Ao 
longo da performance, o corpo tira partes 

de si (como cabelo, saliva, cera de ouvido) 
e exibe para o público sobre as bases desse 

pequeno museu.

Exibições
2019

PIVÔ Arte e Pesquisa
Mostra VERBO de performance arte

The biggest museum of  the world
Performance. 40’

2020

Durational performance in which a body, on a small 
stage, moves slowly around its own axis. On the edges 
of this stage, a miniature museum is set up. Throughout 

the performance, the body takes parts of itself (such as 
hair, saliva, earwax) and displays it to the public on the 

foundations of this small museum.

Views
2019

PIVÔ Arte e Pesquisa
Mostra VERBO de performance arte



peça de perseguição



Peça de perseguição
Impressão sobre papel algodão. 60 x 60 cm (cada)

2018

Releitura da obra Following piece do artista 
Vito Acconci, na qual o artista perseguia 

pessoas na rua. Nessas fotos, eu persigo a 
mim mesmo pelas ruas de São Paulo. 

Acervo da Pinacoteca Municipal de 
São Bernardo do Campo

Exibições
2018

Adelina Galeria
2019

Pinacoteca de São Bernardo do Campo

Persecution piece
Print on paper. 60 x 60 cm (each)

2018

Rereading of the work Following piece by artist 
Vito Acconci, in which the artist chased people 

on the street. In these photos, I chase myself 
through the streets of São Paulo.

São Bernardo do Campo
Pinacotheque Collection

Views
2018

Adelina Galeria
2019

Pinacoteca de São Bernardo do Campo



Projeto invisível
Performances episódicas baseadas em não ver.



Projeto Invisível
Projeto continuado em performance. 
Dimensões variáveis
2017-2019

Pesquisa em performance a partir da 
criação de óculos escultóricos que 
impediam a troca de olhares e/ou 
solicitavam outras ações de quem os 
portava.

Que relações entre performer e público 
são possíveis quando o sentido do olhar 
está impossibilitado?

Projeto realizado ao longo de três anos 
em diferentes formatos e ações no Sesc SP, 
OMA Galeria, Instituto Adelina, MAM SP, SP 
Escola de Teatro, dentre outras locações. 

Invisible project
Continued project in performance 
Variable dimensions.
2017-2019

Research in performance based on sculptural glasses 
that prevented the exchange of glances and/or 
requested other actions from those who wore them.

What relationships between performer and audience are 
possible when the sense of gaze is impossible?

Project carried out over three years in different formats 
and actions at Sesc SP, OMA Gallery, Instituto Adelina, 
Museum of Modern Art (SP), SP Escola de Teatro, among 
other locations.





Protetores de 
proximidade humana
Projeto em vídeo, escultura e texto.



Protetor de Proximidade Humana 
Para Beijos (Bem Como Trocas Ge-
rais de Fluidos Corporais)
Escultura, vídeo e instalação.
Parte da série Protetores de Proximidade Humana
2017

Vídeo de propaganda, texto explicativo e 
escultura que sintetizam um produto feito em 
um futuro recente e distópico (bastante real 
a partir de 2020) no qual ações básicas dos 
seres humanos precisariam ser distanciadas.
Essa obra apresenta o distanciamento do 
beijo, com uma propaganda asséptica que 
simula comerciais de celulares e vídeos de 
ASMR.

Obra realizada com apoio da Temporada de 
Projetos do Paço das Artes.

Acervo do Museu de Arte de Ribeirão Preto.

Exibições
2018
Paço das Artes - MIS SP
2019
Museu de Arte de Ribeirão Preto
2021
Museu de Arte do Espírito Santo

Human Proximity Protector for Kissing 
Sculpture, video and text.
2017

Advertising video, text and sculpture that feature a 
product made in a dystopian future (very real from 2020 
onwards) in which basic human actions would need to 
be distanced.
This work presents the distance of the kiss, with an aseptic 
advertisement that simulates cell phone commercials 
and ASMR videos.

Award: Temporada de Projetos do Paço das Artes.

Ribeirão Preto Contemporary Art Museum Collection.

Views
2018
Paço das Artes - MIS SP
2019
Ribeirão Preto Art Museum
2021
Espírito Santo Art Museum



Protetor de Proximidade Humana 
Para Valsas (Bem Como Danças de 
Casais que Não Empreguem Rodop-
ios)
Projeto em escultura, vídeo e instalação.
Parte da série Protetores de Proximidade Humana
2016

Vídeo de propaganda, texto explicativo 
e réplica de objeto que apresentam um 
produto feito em um futuro distópico 
(bastante real a partir de 2020) no qual ações 
básicas dos seres humanos precisariam ser 
distanciadas.

Essa obra apresenta o distanciamento da 
valsa, com uma dupla sem gênero definido e 
sozinha em um grande salão de baile.

Obra realizada com a premiação da Mostra 
de Arte da Juventude (Sesc Ribeirão Preto)

Exibições
2017
Sesc Ribeirão Preto
2018
Paço das Artes - MIS SP
2019
Sesc Paulsta (versão ao vivo)
2021
Oficina Cultural Oswald de Andrade

Human Proximity Protector for Waltz
Sculpture, video and installation
2016

Advertising video, text and sculpture that feature a 
product made in a dystopian future (very real from 2020 
onwards) in which basic human actions would need to 
be distanced.
This work presents the detachment of the waltz, with 
a duo without a defined genre and alone in a large 
ballroom.

Work made for the Youth Art ExhibitionAward (Sesc 
Ribeirão Preto)

Views
2017
Sesc Ribeirão Preto
2018
Paço das Artes - MIS SP
2019
Sesc Paulsta (live version)
2021
Oswald de Andrade Cultural Center



Voo profissional
Objeto e fotografia encenada.



Voo profissional
Impressão sobre papel algodão,
impressão UV sobre madeira e escultura.
0,6 x 10 m
2018

Obra na qual performo com alguns dos 
signos daqueles que tem “sucesso antes 
dos 30”, fora e dentro do meio artístico. 
Na ocasião da minha primeira exposição 
individual, apropriei-me de vestimentas e 
objetos de galeristas e compradores para 
posar em um autorretrato que marcava e 
ironizava essa exposição, olhando para o 
horizonte. Além dessas roupas, vestia uma 
máscara/mordaça em formato de bico 
de pássaro, fazendo referência ao “salto 
profissional” mas também à obra “Salto para 
o vazio” de Yves Klein, que exibo ao fundo 
como minha posse. 
Ao lado dessa foto, outra imagem apoiada 
no chão, impressa em madeira e em 
baixa definição, me apresenta olhando 
diretamente para os observadores, a um 
passo do choro. 

Professional flight
Print on paper and wood and sculpture.
0,6 x 10 m
2018

A work in which I perform with 
some of the signs of those who 
are “successful before 30”, outside 
and inside the artistic environment. 
On the occasion of my first solo 
exhibition, I appropriated clothes 
and objects from gallery owners and 
buyers to pose in a self-portrait that 
marked and ironized this exhibition, 
looking at the horizon. In addition 
to these clothes, I wore a mask in 
the shape of a bird’s beak, referring 
to the “professional jump” but also 
to the work “Leap into the void” 
by Yves Klein, which I display in the 
background as my possession.
Next to this photo, another image 
leaning on the floor, printed on wood 
and in low definition, presents me 
looking directly at the observers, 
almost crying.



Zulmira Elizabeth

Performance para palcos.



Zulmira Elizabeth
Performance. 40’
2017

Performance para palcos criada a 
partir do falecimento precoce de minha 
mãe em 2017. Nela, eu e Raul Rachou 
(bailarino 40 anos mais velho do que eu) 
convidamos 4 mulheres para copiarem 
os gestos de Fernanda Montenegro no 
filme A falecida, lançado no mesmo ano 
em que minha mãe nasceu. Imaginando 
que o filme sempre terá a idade dela e 
seguirá para sempre vivo, executamos 
em cena os gestos junto do vídeo 
original e da execução pelas mulheres, 
fazendo tradição e memória operar 
performativamente. 
Ambos usamos, durante a performance, 
um bico de pássaro feito de madeira, 
como uma máscara mortuaria de 
um ser não-humano que já se foi. A 
performance se encerra quando ambos 
retiramos o bico e dançamos sem ele.

Obra realizada com o prêmio para jovens 
coreógrafos do MIS-SP.

Zulmira Elizabeth
Performance. 40’
2017

Stage performance created after my 
mother’s early death in 2017. In it, Raul 
Rachou (a dancer 40 years older than 
me) and I invited 4 women to copy 
Fernanda Montenegro’s gestures in the 
film A falecida, released in the same year 
my mother was born. Imagining that the 
film will always be her age and will live 
on forever, we perform the gestures on 
stage together with the original video 
and the performance by the women, 
making tradition and memory operate 
performatively.
We both use, during the performance, a 
bird’s beak made of wood, as a death 
mask for a non-human being that has 
passed away. The performance ends 
when we both remove the beak and 
dance without it.

Work created with the prize for young 
choreographers from Museum of Image 
and Sound -São Paulo.



como um jabuti matou uma 
onça e fez uma gaita de um 

de seus ossos
Projeto performático em formato 

de palestra, impressão e coreografia



Como um jabuti matou uma onça 
e fez uma gaita de um de seus
ossos
Peformance. 120’
2016

Performance duracional na qual uso um 
objeto escultórico na forma de um sapato 
de salto alto, cujo salto é uma estaca 
de 30cm. Movo-me a partir de uma 
lenta coreografia realizada inteiramente 
no chão, dando ao meu corpo uma 
dimensão escultórica próxima ao sapato.

Há uma performer infiltrada no espaço 
que entrega um libretto para quem 
observar meu corpo por mais de cinco 
minutos. O libretto conta sobre o processo 
de pesquisa da performance, centrado 
no artista Andy Warhol.

Obra premiada no setor de performances 
da sp-arte 2016.

As fotos da performance integram o 
acervo da cidade de Santo André. 

Principais exibições
Oficina Cultural Oswald de Andrade
ZIPPER Galeria
Galeria Sancovsky
Sesc Pompeia
sp-arte 2016
Centro Cultural Correios

How a tortoise killed a jaguar and 
made a harmonica out of  its bones

Peformance. 120’
2016

Durational performance in which I use a 
sculptural object in the form of a high-heeled 
shoe, whose heel is a 30cm stake. I move in a 

slow choreography performed entirely on the 
floor, giving my body a sculptural dimension

There is a performer infiltrated in the space 
who delivers a libretto to anyone who 

observes my body for more than five minutes. 
The libretto tells about the performance 

research process, centered on the artist Andy 
Warhol.

Award-winning work in the performance 
sector of sp-arte 2016.

The performance photos are part of the 
collection of the city of Santo André.

Main views
Oficina Cultural Oswald de Andrade

ZIPPER Galerry
Galery Sancovsky

OMA Galerry
Sesc Pompeia

sp-arte fair 2016
Correios Cultural Center





Para tudo o que não é circular
Impressão sobre papel algodão. 15 x 21 cm 
(cada)
2014

Utilizando uma tábua de madeira sobre as 
costas, posiciono-me no espaço público 
em momentos em que ele se encontra 
vazio, gerando imagens nas quais pareço 
estar sem cabeça.

For everything that is not rounded
IPrint on paper. 15 x 21 cm (cada)
2014

Using a wooden board on my back, I position 
myself in the public space at times when it is 
empty, generating images in which I seem to 
be headless.



Formulações ao
insuporte



Formulações ao insuporte
Peformance. 40’

2015

Performance-palestra na qual são 
testadas relações de peso e leveza entre 

corpo e objetos distintos, visando a 
deformação de ambos.

Mostra VERBO de performance art

Formulações ao insuporte
Peformance. 40’

2015

Lecture-performance in which weight and 
lightness relationships between body and 
different objects are tested, aiming at the 

deformation of both.

VERBO performance art show



Objeto Indireto
Instalação ativada pelo público.

Dimensões variáveis.
2016

Uma mesa repleta de objetos 
pessoais meus. O público apenas 

podia se relacionar com os 
objetos através de longas varetas 

de madeira, como em um jogo 
de bilhar. Caso conseguisse 

derrubar algum objeto da mesa, 
ele passaria a ser de domínio 

público, e o público poderia fazer 
o que quisesse com ele.

Exibição
2016

OMA Galeria 

Indirect object
Installation.

Variable dimentions.
2016

A table full of my personal belongings. 
The public could only relate to the 

objects through long wooden sticks, 
as in a game of billiards. If someone 

manages to knock something off the 
table, it would be in the public domain, 
and the public could do whatever they 

wanted with it.

Views
2016

OMA Gallery



Manual civilizador para um peso sem nome
Peformance. 60’
2016

Exercício de embate físico entre objetos próprios de contextos 
burocráticos e escolares, como uma grande quantidade de 
giz de lousa. A relação com eles é ao mesmo tempo violenta, 
afetiva e erótica, descobrindo seus pesos e materialidades de 
forma intensa e repetitiva.

Civiling guide for an unnamed weight
Peformance. 60’
2016

Exercise of physical clash between objects specific to 
bureaucratic and school contexts, such as a large amount 
of chalk on a blackboard. The relationship with them is at 
the same time violent, affective and erotic, discovering their 
weights and materialities in an intense and repetitive way.



exposições individuais
solo shows



Pinóquio
Exposição individual no Centro Cultural Correios

Solo Show at Correios Cultural Center
2021



como se a paixão fosse uma 
grande esponja molhada

(as if  the passion is a huge wet sponge)
Exposição individual na OMA galeria

Solo show at OMA Gallery
2021



Ascensão e queda do cidadão de bem
(Rise and Fall of  the good citizen)

Exposição individual no Museu de Arte de Ribeirão Preto
Solo show at Ribeirão Preto Art Museum

2019



Fundo Falso (DeepFake)
Exposição individual no Instituto Adelina

Solo show at Adelina Institute
2018



Contra Corpo
Exposição individual na Oficina Cultural Oswald de Andrade

Solo show at Oswald de Andrade Cultural Center
2015



Excertos de textos críticos e currículo completo

(critical texts excerpt and curriculum - portuguese only)



[...] Artistas da performance, como Renan Marcondes, testam os limites do corpo, 
ou tentam libertá-lo de estereótipos de aparência ou pudores de comportamento. 
Na obra Timeline, Renan Marcondes instala, na parede, retratos dos performers 
mais famosos da história da arte, de forma que seus olhares formem uma linha reta, 
de 10 metros de comprimento. Tudo varia nos retratos, menos a altura da linha dos 
olhos, que quer encontrar o olhar do espectador, perturbando-o e incentivando-o 
a ouvir o discurso do corpo. Paula Braga, 2020

Performar implica considerar o desmanche do ato enquanto atuamos, tal Following 
Piece (1969), realizada na ocasião de Street Works IV, em Nova Iorque. De fato, 
para Vito Acconci, tratava-se de estabelecer relações subjetivas e subjuntivas 
completadas no ato de seguir a si mesmo, à procura daquele que desconhece. 
Neste quadro, as hipóteses e variações da busca consistiam em seguir o outro, 
deixar-se levar pelo enigma que o carrega, interrompidas quando este chegasse 
a um espaço privado. Em Peça de perseguição (2018), Renan carrega partes de 
alguns experimentos que se encerram enquanto atuam: espera o encontro com 
o múltiplo de si, presente em Procuro-me (2001), persegue o estranho à maneira 
de Acconci até que esbarre com sua selfie postada na web, o mesmo que ocorria 
em 1928, quando Claude Cahun realizava sua fotomontagem Que me veux tu, 
apavorada com o estrangeiro habitado em si mesma. [...] No fundo, falso ou 
verdadeiro, o que conta é performar para a imagem. Por isso a expectativa por 
espectadores para cada gesto acometido no trivial segue preenchendo linhas 
do tempo. Esperas, calúnias, buscas, difamações, o velório como performance, 
a celebração como rito de passagem rumo aos super poderes do sujeito pássaro 
em seu voo rasante e fugaz. O Caetano de 1989 é urgente: “reconhecer o valor 
necessário do ato hipócrita” diz muito sobre o que nos falta.  Josué Mattos, 2018

Renan Marcondes é um artista que pesquisa os desdobramentos de seu próprio 
corpo em performances e instalações, objetos, desenhos, vídeos e inúmeras outras 
materializações. Essas explorações do corpo podem partir de sua própria carne 
ou de corpos alheios. Coreografias e obras teatrais que demandam extensas 
pesquisas também fazem parte de suas investigações, ora com resultados que 
envolvem a interação dos espectadores e a colaboração em peças que se 
constróem com o tempo, ora em formatos mais tradicionais em configurações 
de palco e público. [...]  Há também trabalhos em que o artista explora os limites 
corporais, criando dispositivos que podem ser “vestidos” ou portados – por ele 
ou pelo espectador – e que alteram os funcionamentos e funcionalidades dos 
membros. Esses objetos quase-esculturais são frequentemente criados para uso em 
conjunto com um ou mais parceiros, desafiando não apenas a gestualidade de um 
corpo mas obstruindo a proximidade, a intimidade e as possibilidades de encontro. 
Júlia Lima, 2018

A exposição ‘Protetores de Proximidade Humana’ de Renan Marcondes evoca 
uma noção inconsciente e elementar por excelência - o que parece injustamente 
estar sendo deixada ao esquecimento nos dias de blindagem de hoje;a busca 
incessante de se manter mais proximidade entre os seres e menos frieza, medo e 
distância entre os corpos. Além de enriquecer a vida cultural e artística por onde 
quer que passem, com o que falem ou o que façam,há sem dúvidanenhuma 
no processo de criação deste trabalho uma concentração de energia trocada 
entre pessoas que participaram, e que também colaboram de uma maneira viva, 
direta e elástica do compartilhamento libertário de conhecimentos e sentidos 
sobre a pluralidade do movimento dos corpos. E por esta razão, entre outras 
evidentemente, é que o êxito deste projeto premiado na Temporada 2017 do Paço 
das Artes foi altamente merecido. Marcio Harum, 2017



A pesquisa que Renan Marcondes desenvolve desde o começo dos anos 2010 
como artista visual parece apontar constantemente para uma direção: a 
experimentação. Com formação em teatro e artes visuais, os trabalhos partem 
de seu corpo e se relacionam diretamente com diversas tradições daquilo que 
convencionamos chamar de “performance” – o limite físico, a repetição de ações 
e a forma como ele se relaciona com objetos são alguns dos elementos que 
chamam a atenção. Aos poucos, sua pesquisa se expande e, tal qual uma fábula, 
vai ganhando prolongamentos físicos – objetos usados pelo artista vão de encontro 
ao corpo do público, ao espaço e se põe em relação com outr_s performers em 
um flerte com o surrealismo. Raphael Fonseca, 2021

[...] Essa desconfiança fundamental do artista está ligada ao seu  interesse 
em teoria e história da performance, elaborado em  diversos artigos e ensaios 
publicados. Sabemos que esta ver tente das artes é contemporânea à chamada 
virada cibernética  das décadas de 1960 e 1970, que coloca no centro das ativida 
des humanas a informação genética ou digital. Isso permitiu  tanto à tecnociência 
quanto ao capital pleitear a existência  de um substrato comum à matéria inerte, 
ao ser vivo e aos  objetos técnicos, franqueando a manipulação, intercâmbio e a  
hibridização entre eles, como bem formula entre Laymert Garcia  dos Santos.  
Não obstante, cerca de cinquenta anos após a citada desco berta científica, a 
separação entre estes três estatutos de dig nidade existencial seguem plenamente 
operantes nas formas  de gestão contemporânea, tanto estatal quanto privada, 
nas  axiologias morais, mas também na ideologia veiculada pelas  mídias de 
massa. Donde a pertinência de se perguntar sobre  quais políticas do visível tem 
governado nossa imaginação nos  últimos anos. 
No entanto, como percebe Marcondes, a questão é ainda mais  complexa, pois 
responder a esta pergunta não implica simples mente em dar visibilidade ao que 
foi posto debaixo do tapete,  dar voz a quem foi calado, em apenas reconhecer 
o que foi  propositalmente ignorado. As estratégias ideológicas do status  quo 
são muito mais sofisticadas agora do que eram à época  da emergência da 
performance (aliás, a mesma da videoarte).  Dar a ver pode significar esconder. 
Pode haver assepsia no  sujar-se, assim como é possível dar a sensação de 
presença  apartando-se o máximo possível, pois ter “Lugar” (Locus) não  é o mesmo 
que ter “Mundo” (Mundus). O primeiro é, ao contrário  do que aparenta, anônimo 
e limitado, muitas vezes passageiro.  O segundo é necessariamente partilhado e 
plural, político e  cheio de significados explícitos e latentes. Ruy Luduvice, 2021

[...] Desse modo, é curioso pensar, no contexto dessa mostra, sobre o uso da 
madeira pelo artista, material do qual era feito a marionete e que aparece aqui 
reiteradamente. É como se com os acessórios elaborados (e também usados) por 
Marcondes fizessem as vezes do nariz crescente, como próteses que brotam de 
seu corpo, seja nos longos e inviáveis saltos do sapato de “Como um jabuti matou 
uma onça e fez uma gaita de um de seus ossos”, seja nas lanças-projéteis que 
saltam dos olhos nos óculos do “Projeto invisível, seja no bico de pássaro usado na 
peça “Voo Profissional”, seja nos pódios que despontam de seu tronco em ”Aquele 
que diz sim”, ou no arco e flecha que lhe atravessa o torso em ”O amador”. Trata-
se sempre do mesmo material, sempre da extensão de algum membro ou órgão, 
sempre de um excesso que limita movimentos ou reprime sentidos ou oprime o 
sujeito. Julia Lima, 2021



CV COMPLETO
Vive e trabalha em São Paulo.
Artista representado pela OMA Galeria (SBC/SP)
Diretor do polo de produção em dança Pérfida Iguana (SP).

Formação
2017 - 2021 Doutorado em Artes Cênicas pela ECA USP, com passagem pela Justus Liebig 
Universität Giessen
2014 - 2016 Especialização em história da arte: teoria e crítica pelo Centro Universitário Belas 
Artes de São Paulo
2013 - 2015 Mestrado em poéticas e processos de criação pela UNICAMP
2009 - 2013 Graduação em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
2010 - 2013 Técnico em atuação pela Oficina de atores Nilton Travesso

Prêmios, bolsas e incentivos
2022 Edital Proac direto nº 39

2020 Prêmio aquisição no 48º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto
2020 Edital 25º Festival Cultura Inglesa
2020 ProAc de produção em dança

2019 Prêmio aquisição (1º lugar) no Salão de Arte Contemporânea de São Bernardo do Campo
2019 Bolsa BEPE Fapesp para estágio no exterior (Alemanha)

2018 Prêmio aquisição no MARP
2018 Prêmio de criação em residência no MIS SP

2017 Bolsa de Doutorado Fapesp

2016 Primeiro lugar na mostra de performance SP-Arte / Belas Artes

2015 Artista premiado no 26º Salão de arte da Juventude do SESC Ribeirão Preto.

2014 ProAc primeiras obras de Dança.
2014 Bolsa Mestrado CAPES.

2013 Prêmio estímulo no 41º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacillotto
2013 Bolsa programa Informados - Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

2010 Bolsa Iniciação Científica Fapesp.

Exposições individuais
2021 Pinóquio - Centro Cultural Correios - texto de Julia Lima
2021 Como se a paixação fosse uma grande esponja molhada - OMA Galeria

2019 Ascensão e queda do homem de bem - Museu de Arte de Ribeirão Preto

2018 Fundo Falso - Instituto Adelina

2017 O que pode um corpo - Centro para os Assuntos de Arte e Arquitetura - Guimarães/
Portugal
2017 Protetores de Proximidade Humana (unidades Valsa e Beijo) - Temporada de projetos do 
Paço das Artes, Museu da Imagem e do Som

2016 Exposição Premiados 26ª Mostra de Arte da Juventude - SESC Ribeirão Preto
2016 Objeto indireto - OMA Galeria

2015 Contra corpo - Oficina Cultural Oswald de Andrade

Residências artísticas
2019 Pivô - São Paulo

2018 Sesc 24 de maio - Estudos para uma dança em vitrine
2018 Sesc Paulista - 4 movimentos opacos
2018 MIS SP - criação em residência para jovens coreógrafos
2017 CAAA - Guimarães/Portugal
2017 Instituto Sacatar - Ilha de Itaparica/BA

2016 SESC Santana - Projeto Residança

Exposições e mostras coletivas
2022 Memória de um futuro - mostra de videodança no Sesc Sorocaba - curadoria de Isis 
Gasparini

2021 Ministério da solidão - curadoria Julia Lima
2021Corpo experimento - MAES - Vitória
2021 Ninguém vai tombar nossa bandeira - curadoria Julia Lima

2020 Entre Bordas - sons que escapam - Sesc Santo André - Curadoria Paula Braga
2020 48º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

2019 DOMINÓ - Casa da Luz - em diálogo com Camila Bechelany - SP
2019 Salão de Arte Contemporânea de São Bernardo do Campo
2019 Iperformático - MARCO - Campo Grande

2018 Adorno político - Espaço Maus Hábitos - Porto/Portugal
2018 43º Salão de Arte de Ribeirão Preto
2018 SCAPELAND - Galeria Marta Tabra - Memorial da América Latina



2018 VETORES - Museu Murillo la Greca - Recife

2017 Salão de Artes Plásticas da Praia Grande - São Paulo/SP
2017 Instauração - curadoria Ananda Carvalho - SESC Belenzinho - SP
2017 PERFORME-SE - Festival de performance de Vitoria - ES
2017 I’ll be your mirror - curadoria Leandro Muniz - BREU - SP
2017 Para que eu possa ouvir - Adelina Galeria - SP

2016 Dublê de corpo - Galeria Carbono - SP
2016 48º SAC - Pinacoteca Municipal Miguel Dutra - Piracicaba/SP
2016 [Per-forma] - SESC Bom Retiro - São Paulo/SP
2016 #ocupaçãoadelina - Adelina Galeria - São Paulo/SP
2016 41º SARP - Museu de Arte de Ribeirão Preto Pedro-Manuel Gismondi
2016 MOVIMENTA#2 - curadoria: Luanna Jimenez - Galeria Mezanino - São Paulo
2016 SP Arte - Setor de performance Belas Artes/SP Arte
2016 Fronteras y estados de sitio vol. II - Casa do Brasil/Madrid - projeto e curadoria de Sofia 
Porto
2016 7º Salão dos artistas sem galeria - Zipper galeria, Galeria Sancovsky e Galeria Orlando 
Lemos (SP/MG)

2015 26ª Mostra de arte da juventude - SESC Ribeirão Preto
2015 Mostra Belas Artes 2015 - Galeria 13 - São Paulo - curadoria: Cauê Alves
2015 Alguns desvios do corpo - Arte Londrina 4 - curadoria: Cauê Alves e Danillo Villa - Londrina
2015 Trabalha-dores do cu - Maus Hábitos (espaço de intervenção cultural) - curadoria: Tales 
Frey e Paulo Aureliano da Mata - Porto
2015 MOVIMENTA #1 – curadoria: Ivi Brasil – Galeria Mezanino – São Paulo
2015 11ª mostra VERBO de performance art - curadoria: Marcos Gallon e Juliana Moraes - 
Galeria Vermelho - São Paulo
2015 Festival Now&After’15 - programação plataforma VIDEOPLAY - Some intimate spaces - 
curadoria: Silvio de Gracia - Moscou/Russia
2015 2ª Mostra Internacional de vídeo experimental “Proceso de error” - Some intimate spaces” - 
curadoria: Silvio de Gracia - Valparaíso/Chile
2015 “Ao toque do sinal” - Projeto de ocupação realizado no SESC Ipiranga em parceria com 
Elen Gruber - São Paulo
2015 Evento “O que não é performance?”/ Exposição “Rastros” – Centro Universitário Maria 
Antonia USP - São Paulo
2015 Arte performativa: corpo e espaço – exposição individual na OMA Galeria - São Bernardo 
do Campo

2014 PERFOR5 – Paço das Artes
2014 Corpos insurrectos – SESC Vila Mariana
2014 Dar o braço ao cinza – KUSTHALLE São Paulo | Projeto Vitrine
2014 Da luz ao inacabado – Galeria 13 - FEBASP
2014 65º Salão de Abril – CCBNB Fortaleza

2014 10 ABRE ALAS – galeria A gentil Carioca
2014 Performatus #1 – Central Galeria de Arte / Performatus
2014 Performace Formulações ao insuporte - KUNSTHALLE São Paulo

2013 III Circuito de performance Bode Art
2013 20º Salão de arte contemporânea da Praia Grande 
2013 Nada do que lembramos é verdade -– Casa de Cultura UEL - Arte Londrina 
2013 41ª Salão de arte contemporânea Luiz Sacilotto – Santo André 

2012 23º Mostra de arte da juventude – SESC Ribeirão Preto
2012 Bienal internacional de dança do Ceará 
2012 Arte Pública e Intervenção Urbana - Passagem literária da Consolação 
2012 Diálogos – Museu Belas Artes de São Paulo 
2012 Expressões Gráficas – Museu Belas Artes de São Paulo 
2012 40º Salão de arte contemporânea Luiz Sacilotto – Santo André 
2012 Normal entre os meus – Espaço expositivo Kabul 

2011 39º Salão de arte contemporânea Luiz Sacilotto – Santo André 2010 
2011 Mostra Edital 2010/02 – Galeria 13 – Centro Universitário Belas Artes de São Paulo 

 Curadorias e textos curatoriais
2022 texto de apresentação para “Ocupação Pulmões” - Oficina Oswald de Andrade
2020 texto curatorial para “Ferramentas da libertação”, de Junior Suci
2018 Mostra In Loqus - Sesc Santo Amaro (em parceria com Marcos Villas Boas)
 
Obras em acervo
Museu de Arte de Ribeirão Preto
Museu de Arte do Rio
Acervo Performatus
Pinacoteca de São Bernardo do Campo
Acervo municipal de Santo André

Outras mostras, eventos e projetos
2020 Projeto 300 Desenhos
2020 leilão de parede - Central galeria e IAB
2020 sp arte viewing room - OMA Galeria
2019 leilão de parede - Central galeria e Escola da Cidade
2019 mostra PARALELA Remix - Universidade Federal de Uberlândia (MG)
2019 EFÊMERA Semana de arte contemporânea - Colégio D. Pedro II (RJ) 
2019 Corpos críticos - Apis (RJ)
2019 Das tarefas de artista (1) - performance no Sesc Avenida Paulista
2018 leilão de parede - PIVÔ arte e pesquisa
2018 Estudos para uma dança em vitrine - Sesc 24 de maio
2018 Projeto (Im)perfeições - Sesc Bauru



2018 Leilão de parede PIVÔ
2018 Feira PARTE
2018 Sarau.concreto da cia LCT - Viaduto do chá
2018 Projeto Invisível - estação 3 - OMA Galeria
2018 Abertura do SESC Paulista
2018 Virada Cultural no SESC Pompeia
2017 Artista convidado no projeto “Construindo solo acompanhado” de Alexandre De Angeli no 
Teatro do Centro da Terra - curadoria Ruy Filho
2016 Presença permeável - mostra de performance na Praça das Artes - Fundação Theatro 
Municipal de São Paulo
2014 Danças Breves –Ocupação Ambargris - Funarte SP
2012 1º Free to Fall São Paulo – Tucarena 

Falas
2015 Arte-papo - Fundação Ema Klabin - SP
2016 Ciclo de pesquisas - Casa Tomada - SP
2017 Performance art - Adelina Galeria - SP
2017 Mediação da mesa “Dança e seus diálogos com as artes visuais e o cinema” - Bienal SESC 
de Dança
2017 Conversa Profissões da Arte - Adelina Galeria e Feira Parte
2018 Historiografias de performance aqui e lá - Contemporão SP
2018 Ciclo de conversas sobre performance - Adelina Galeria - SP
2018 Poética e performance (mediação) - Sesc Santo Amaro
2018 Gestos de fracasso - Sesc Bauru
2018 Dramaturgia de dança - Centro Cultural da Penha - mostra do fomento à dança
2019 Performance art em espaços institucionais - Curso Sesc de Gestão Cultural
2020 Desaparecimentos na dança - MASP - ciclo de palestras “Histórias da dança”
2021 Falas para desconfinar corpos e ideias - CCSP
2021 Arte-papo - Fundação Ema Klabin - SP

Cursos ministrados
2022 Acompanhamento de artistas - OMA Galeria
2022 Laboratório de aplicabilidades - Instituto Adelina
2021 Introdução na arte da performance - MAM SP
2020 Uma introdução para a arte da performance - Instituto Adelina
2020 Desaparecer é possível? - Mostra Paralela - UFU
2018 Dança para além dos anos - Sesc Consolação
2018 Ateliê de criação para arte invisível - Sesc Bauru
2018 Repetições, acúmulos, exibições: testes para dramaturgias do corpo - Centro de 
Referência da Dança em São Paulo
2017 O corpo como centro: considerações sobre a a performance art - Centro de Pesquisa e 
formação do SESC
2017 Aproximar corpos e coisas - workshop prático de 8h na Mostra Performatus #2 - SESC Santos
2017 Performance art nos anos 60: reconsiderações do corpo pedestre - workshop teórico e 

prático de 6h no curso de pós-graduação “Acaminha como prática poética” - Casa Tombada
2017 Performance art: novas perspectivas - Centro de Pesquisa e Formação do SESC
2017 Dança e Desenho - Oficina Cultural Oswald Andrade - Projeto Seguinte de Érica Tesarollo
2016 Narrativas visuais e o livro de artista - Camara de cultura Antonino Assumpção - São 
Bernardo do Campo
2016 Performance art: perspectivas para além do corpo - SESC Consolação - São Paulo
2015 Encenação contemporânea - Centro Livre de Artes Cênicas de São Bernardo do Campo
 


