
BIOMA 1

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

33 x 38cm



BIOMA 2

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

38,5 x 33cm



BIOMA 3

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

32,5 x 36cm



BIOMA 4

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

32 x 33cm



BIOMA 5

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

37,1 x 32,2cm



BIOMA 6

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

47,3 x 31,1cm



BIOMA 7

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

52,2 x 31,1cm



BIOMA 8

2016

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

45,5 x 25,5cm



CORTINA / CURTAIN

2016

GESSO SOBRE PAREDE
/PLASTER ON WALL

 8,4 x 15 x 6,5cm



CORTINA / CURTAIN

2016

GESSO SOBRE PAREDE
/PLASTER ON WALL

8 x 12 x 6,5cm



JANELA / WINDOW

2016

GESSO SOBRE PAREDE
/PLASTER ON WALL

7 x 6,5 x 0,5cm



CÂMARA / CHAMBER

2015

MICROONDAS, LÂMPADAS INCANDESCENTES E SUBWOOFER COM MODULADOR 
/MICROWAVE, INCANDESCENT LIGHT BULBS AND SUBWOOFER WITH MODULATOR

123 x 96 x 97cm



Na escultura, seis micro-ondas têm suas aberturas
voltadas umas às outras, de modo a fazer chocar as
radiações emitidas pelos seis aparelhos que funcionam
ao mesmo tempo. A energia gerada pelos aparelhos cria
um núcleo central de exitância energética que parece
pronta para expandir-se em uma implosão. A organização
dos utensílios em eixos como os que compõem as três
dimensões (altura, largura e profundidade) parece fazer
referencia a presumida grande explosão cósmica que,
entre 10 e 20 bilhões de anos atrás teria formado o
universo como o conhecemos.

In the sculpture, six microwaves all face one another in
such a way that the radiation emitted by the six devices
clashes when they are operated at the same time. the
energy generated by the devices creates a central
nucleus of energetic excitation that appears to be on the
verge of expanding into an implosion. The arrangement
of the devices in axes like those that compose the three
dimensions (height, width and depth) seemingly alludes
to the cosmic explosion which, between 10 and 20 billion
years ago, supposedly formed the universe as we know it.



HOMÚNCULO / HOMUNCULUS

2015

ESTANHO, COBRE E GESSO
/TIN, COPPER AND PLASTER

8,5 x 6,2 x 4cm





TRATADO GEOCINÉTICO / GEOCINETIC TREATY

2014

GUACHE E LÁPIS CONTÉ SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND CONTÉ PENCIL ON PAPER

162,5 x 100cm



Simulando um manuscrito encontrado, o Tratado Geocinético traz 
consigo apontamentos para uma hipótese: O desenho de seis pa-
ra-raios ligados por um cubo, estabelece três eixos direcionais (x,y,z), 
que apontam para sentidos diferentes, de modo a sugerir a possibili-
dade de se obter a energia de descargas atmosféricas concentradas 
em um ponto. para que essa fissão eletromagnética aconteça, vemos 
sugerido o posicionamento do planeta terra no interior desse cubo.

A partir disso, surgem citações sobre a energia do fluxo do magma 
na esfera terrestre; a teoria das medidas áureas do Homem Vitruvia-
no, proposta por Leonardo da Vinci, e a capacidade de se gerar alta 
tensão de modo simplificado com uso de transformador ressonante 
inventado por Nikola tesla.

Simulating a found manuscript, Geocinetic Treaty brings notes 
on a hypothesis: The scheme of six lightning rods connected by a 
cube provides three directional axes (x, y, z) that point to different 
directions, so as to suggest the possibility of 
obtaining the energy from atmospheric discharges concentrated 
in one point. For this electromagnetic fission to happen, we see 
suggested the placement of planet Earth inside this cube. 

From that, we see quotes about the energy of magma flow in 
the earthly sphere: the golden ratio theory of the Vitruvian Man, 
proposed by Leonardo da Vinci, and the ability to generate high 
voltage in a simplified manner with the use of a resonant trans-
former invented by Nikola Tesla.



ATLAS

2014/15

PARA-RAIOS, CÚPULA DE ACRÍLICO GRAVADO A LASER E MESA DE FERRO
/LIGHtNING RODS, LASER ENGRAVED ACRYLIC DOME AND IRON TABLE

141,5 x 71 x 71cm



Atlas é na mitologia grega um titã que sustenta 
os céus ou a esfera celeste.
Nessa obra, a cúpula de acrílico é a estrutu-
ra que segura a estrela solitária, composta de 
pontas de para-raios, e carrega gravada em si 
representações de algumas das leis de  funcio-
namento do universo.

Atlas is a titan in Greek mythology that sustains 
the heavens or the celestial sphere. In this piece, 
the acrylic resin dome is the structure that holds 
the lone star, made up of lightning rod tips, and 
carries in itself engraved representations of some 
of the operating laws of the universe.



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

26,5 x 43,7cm 

1



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

27 x 38cm 

2



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

29 x 39cm

3



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

27 x 39cm

4



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

25 x 34,6cm

5



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

26,5 x 40cm

6



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

26 x 39cm

7



METALINGUISTICA

2015

TINTA ÓLEO SOBRE TELA DE PROTEÇÃO DE PORTA DE MICROONDAS
/OIL PAINT ON MICROWAVE DOOR PROTECTION SCREEN

26 x 40cm

8



Metalinguística é uma série que usa fragmentos de porta de 
microondas como suporte para 8 pinturas a óleo. Estas, são 
figurativas e narram a saga de experimentos da físico-química, 
responsáveis por canonizar alguns paradigmas relativos à con-
tenção, dispersão, distribuição, fissão e explosão da energia 
como grandeza física. 
 
Esse trabalho faz parte de um pensamento empirista sobre o 
fazer artístico, inerente ao cotidiano laboratorial de um atelier 
de arte. Ele usa do campo metalinguístico, no qual o suporte 
do trabalho fala de seu próprio conteúdo, ao mesmo tempo 
que o material do suporte escolhido se apresenta como fator 
ativo dentro do conceito da obra.

Metalinguistic is a series that uses microwave oven doors 
as base for eight oil paintings. They are figurative and narrate 
a saga of physical-chemical experiments responsible for 
canonizing certain paradigms that pertain to the contention, 
dispersion, distribution, fission and explosion of energy as 
physical quantity.

This work is part of an empiricist thought inherent in working 
whith art. It uses the field of metalinguistics, in which the 
support of this piece triggers a dialogue with its own content, 
at the same time that the metallic material 
shows up as an active thing toeards the 
work’s concept.  



XERI DE TESLA 1

2014/15

ÓLEO E LÁPIS DERMATOGRÁFICO SOBRE PAPEL
/OIL AND DERMATOGRAFIC PENCIL ON PAPER

78 x 53cm



XERI DE TESLA 2

2014/15

ÓLEO E LÁPIS DERMATOGRÁFICO SOBRE PAPEL
/OIL AND DERMATOGRAFIC PENCIL ON PAPER

78 x 53,5cm



XERI DE TESLA 3

2014/15

ÓLEO E LÁPIS DERMATOGRÁFICO SOBRE PAPEL
/OIL AND DERMATOGRAFIC PENCIL ON PAPER

77,6 x 53cm



Na série Xeri de Tesla, vemos representados chocalhos
usados com frequência em rituais afro-religiosos. Xeri (palavra de 
língua Iorubá) é um instrumento de chamado, empunhado pela 
imagem de Xangô (orixá que rege o trovão, o fogo e a justiça) para 
domar as descargas atmosféricas. Nos rituais de candomblé, o 
xeri é empunhado pelos pais de santo com o objetivo de evocar o 
transe e saudar as divindades. 

No conjunto de xeris pintados a óleo sobre papel, vemos es-
quemas que simulam fisicamente os caminhos dos elétrons e as 
direções dos campos magnéticos encontrados no projeto da Bo-
bina de Tesla, que é um transformador ressonante capaz de gerar 
uma tensão altíssima com grande simplicidade de construção. Foi 
inventada por volta de 1890 e tinha a função primária de transmitir, 
através da física do seu mecanismo, energia elétrica à distância - 
tecnologia precursora do wireless. 

Xeri e Bobina tesla são, por tanto, equivalentes nos desenhos 
desta série, desenvolvendo uma espécie de cânone ao aproximar 
estâncias distintas da racionalidade.

In the Xeri of Tesla we find the representations of the rattles often 
used in Afro-religious rituals. Xeri (a Yoruban word) is a summoning 
instrument, wielded by the image of shango (the orisha of thunder, 
fire and justice) to tame the atmospheric discharges. In the rituals of 
Candomblé, the xeri is wielded by the priest with the aim of evoking a 
trance and greeting the divinities.

In the series of xeris painted in oil on paper, we see schemas that 
physically simulate the paths of electrons and the directions of the 
magnetic fields found in the design of Tesla Coil, which is a resonating 
transformer with a very simple construction and yet nonetheless able 
to generate extremely high voltages. Invented around
1890, the physics of its mechanism was designed primarily for trans-
mitting electrical energy at a distance – a technological pr cursor to 
wireless technology. 

The Xeri and Tesla Coil are, therefore, equivalent in this series, deve-
loping a sort of canon by associating different realms of rationality.



ESTAÇÃO 1 / STATION 1

2015

ÓLEO SOBRE PAPEL
/OIL ON PAPER

104,5 x 76cm



ESTAÇÃO 2 / STATION 2

2015

ÓLEO SOBRE PAPEL
/OIL ON PAPER

104,5 x 76cm



ESTAÇÃO 3 / STATION 3

2015

ÓLEO SOBRE PAPEL
/OIL ON PAPER

104,5 x 76cm



ESTAÇÃO 4 / STATION 4

2015

ÓLEO SOBRE PAPEL
/OIL ON PAPER

104,5 x 76cm



Nos desenhos da série Estação, 2015, retrato as centrais emissoras 
criadas por Nikola Tesla para exercer sua pesquisa de distribuição de 
energia sem fio. Os mecanismos de Tesla aparecem tanto em seus 
locais de origem – seus laboratórios – quanto sobre o meu atelier. 

O insulamento que parece ser comum a todas as estações represen-
tadas as fazem parecer templos – presumidamente pela qualidade 
altiva que tento adotar para representá-las.

In the drawings of the series Station 2015, I portray the central emit-
ters created by Nikola Tesla to carry out his research into the wire-
less distribution of electrical energy. Tesla’s instruments appear both 
in their place of origin – his laboratories – and above my studio. 

The insulation that appears as an aspect common to all the stations 
represented makes them resemble temples – presumably by the 
elevated quality that I try to adopt in representing them.



COSMOLOGIA COMPOSTA / COMPOSED COSMOLOGY

2015

ÓLEO E SERIGRAFIA SOBRE CARTÃO
/OIL AND SILKSCREEN AND  ON CARDBOARD 

32,2 x 42,6cm / 32 x 42,5cm / 45 x 33,8cm / 33,7 x 41,2cm



 

DETALHE DE COSMOLOGIA COMPOSTA / DETAIL OF COMPOSED COSMOLOGY



As quatro pinturas em questão compõe uma fusão caótica entre figuração e código. Um depen-
dendo do outro para que se crie uma imagem, e para que se proponha um conceito. O uso tan-
to da tinta a óleo para a paisagem, quanto da serigrafia para o código binário são pontuais para 
que seja gerado uma reflexão sobre a construção ou criação da imagem. Não só a manufatura 
das paisagens, mas também a abstração de uma idéia que flerta com circunstâncias da Física. 

As quatro paisagens em questão contém imagens das estações construídas pelo cientista Niko-
la Tesla (1856-1943), para aprimorar suas experiências com a transmissão (sem fio) de ondas 
eletromagnéticas. 

O conjunto de números que sobrepõe tais paisagens trazem o número π compreendido em 
códigos binários. Ou seja, esse grupo de “zeros” e “uns”, justapostos exatamente nessa ordem 
(do desenho 1 ao 4, da esquerda para a direita) representam em códigos binários a imagem 
do π, constante matemática que rege as propriedades da circunferência. Tal constante circular 
está presente nos cálculos das circunferências e, consequentemente, das ondas provocadas 
pelo fluxo dos elétrons dentro de um campo magnético. 

Desse modo, em se tratando da geração da imagem de uma constante matemática – que por 
si só já é abstração de uma expressão matemática –, e também da composição de uma pais-
agem figurativa, tem-se nesse trabalho um exercício confuso sobre a compreensão imagética 
do comportamento natural do cosmos. Nada disso, pois, deixa de ser ruído.

These four painting compose a chaotic fusion between figuration and code. One depends on 
the other to create an image and propose a concept. Both the use of oil paint for the landscape 
as the use of serigraphy for the binary code are essencial to promote contemplation about the 
image’s construction. The manufacturing of the landscapes and also the abstraction of the idea 
both flirt with Physics.

The four landscapes contain images of stations built by scientist Nikola Tesla (1856-1943) to 
improve his experiments with transmission (wireless) of electromagnetic waves. 

The numbers that superimpose the landscapes compose the number π in binary code. So the 
group of “zeroes” and “ones” juxtaposed in that order (from drawing 1 to 4, from left to right) 
constitutes a binary code image of π, the mathematical constant that governs the properties 
of the circumference. The circular constant is present in calculations of circumferences and, 
consequently, in waves caused by the flow of electrons in a magnetic field.

Thus, by creating an image of a mathematical constant -- which is in itself an 
abstraction of a mathematical expression -- and composing a figurative landscape, the work 
offers a confusing exercise about the visual comprehension of the cosmos’ natural behavior. 
None of it stops being noise.



ELO / NEXUS

2015

NANQUIM E ECOLINE SOBRE PAPEL
/CHINA INK AND ECOLINE ON PAPER 

114 x 85cm



Elo é laço, é ligação. O desenho em questão é parte de um grupo de trabalhos que tem carre-
gado consigo as seguintes questões em comum: Energia contida, energia transferida, energia 
dissipada. 
 
Nesse desenho pode-se ver, representado em nanquim, alguns dos processos de extração de 
petróleo de bacias brasileiras. São imagens achadas em um catálogo ilustrado da Petrobrás, 
editado em 1976 para fins educativos.

Em uma segunda camada, de cor vermelha, vê-se a imagem de uma “patipemba”. Esta é uma 
das muitas maneiras de tornar física a mensagem de ancestrais, dentro do culto do Palo May-
ombe, uma antiga religião da costa atlântica africana que originou a Quimbanda e influenciou a 
Umbanda brasileira e também o Candomblé. “Patipembas” são desenhos feitos no chão, pelos 
sacerdotes, para que no ritual sejam evocados os seres do infra-mundo, munidos de reve-
lações e esclarecimentos. 

No caso de Elo, a sobreposição de esquemas de extração de petróleo por uma “patipemba” 
gera uma comunhão entre maneiras  opostas de se considerar o universo oculto abaixo de 
nossos pés. 

Diz-se sobre superação das forças naturais das religiões pagãs pela arqueologia do homem 
renascentista. Assim como o início da história moderna, pela descoberta do petróleo. Elo traz 
com o seu impulso arqueológico, nada mais que o exercício da representacão das energias 
escondidas.

Elo is a link; it’s a bond. The drawing is part of a group of works that carry the following questions 
in common: Contained energy, transferred energy and dissipated energy. 

This drawing shows, in China ink, some of the processes of offshore oil extraction in the Brazilian 
basins. The images were found in a Petrobrás illustrated catalog edited in 1976 for educational 
purposes.

In the second, red layer, there is an image of a “patipemba.” This is one of the many ways to bring 
to the physical realm messages from the ancestors, in this case it’s a cult of the Palo Mayombe, 
an ancient religion from the Atlantic coast of Africa that gave rise to Quimbanda and influenced 
Brazilian sects of Umbanda and Candomblé. “Patipembas” are drawings made on the floor by 
priests that serve to invoke deities of the underworld, armed with revelations and explanations.   

In Elo the superimposition of a “patipemba” over the oil extraction schemes create a communion 
between two opposite ways of considering the universe hidden under our feet. 

It deals with the overcoming of pagan religion’s natural forces first by archeology of the Renais-
sance and later, in modern history, by the discovery of oil. With its archeological impulse, “Elo” 
offers an exercise of representation of the hidden forces.



INÓCULO / INOCULUM

2015

LÂMPADA, SOQUETE E FIAÇÃO
/LIGHT BULB, SOCKET AND WIRE 

VARIÁVEL / VARIABLE





COLMÉIA / HIVE

2014

ESTETOSCÓPIO PARA MECÂNICO
/AUTOMOTIVE STETHOSCOPE 

VARIÁVEL / VARIABLE





CASA DE BONECA / DOLL HOUSE

2014

PAPELÃO, CONCRETO E COLA 
/CARDBOARD, CONCRETE AND GLUE 

VARIÁVEL / VARIABLE





PERISCÓPIO / PERISCOPE

2014

TUBO, CÂMERA DE VIGILÂNCIA E MONITOR 5 POLEGADAS 
/PIPE, SURVEILLANCE NIGHT VISION CAMERA AND 5 INCH MONITOR 

VARIÁVEL / VARIABLE





 PANE / BREAKDOWN

2014

POEIRA PRENSADA E ANTENAS
/COMPACTED DUST AND ANTENNAS 

VARIÁVEL / VARIABLE





ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

23,5 x 25cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

33 x 25,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

23,2 x 22cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

19 x 15cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

26 x 11,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

26 x 15,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

22,4 x 18cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

22,3 x 17,2cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

24,9 x 21cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

25,4 x 29,8cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

24,7 x 18,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

27 x 21,9cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

25 x 19,7cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

14 x 12,4cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

32,5 x 19,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

31,5 x 14cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

32,5 x 20cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

31 x 21cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

31 x 18,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

28,5 x 25cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

25 x 25,5cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

31 x 22cm



ARMADA / FLEET

2014

GUACHE E CANETA HIDROGRÁFICA SOBRE PAPEL
/GOUACHE AND PEN ON PAPER

31 x 19,5cm



Nessa série eu uso de fragmentos das imagens de complexos residenciais típicos no Brasil, 
como modelos para os desenhos. Essa operação gráfica é fundamental para que se reforce 
a ideia de projeto, para que se evidencie o esqueleto de uma fábula. Uma vez dentro da 
esfera do desenho, não há mais o óbvio nem o absurdo. E sim, a possibilidade de se haver 
arte.

Com a evocação da arte, tento revelar uma situação cujos fatos reais se ocultam sob o véu 
da ficção. E com o agrupamento dessas máquinas fantásticas, estabeleço um inventário de 
seres apocalípticos que remetem ao surgimento de uma nova espécie.

In this series I use fragments of brazilian typical residencial complexes’ images as model for the 
drawings. The graphic operation is crucial to reinforce the idea of “project” that will show the 
skeleton of a fable. Once in drawing sphere, the obvious and the absurd, cease to exist. What 
exists is the possibility of art. 

Evoking art, I try to reveal a situation in which its facts hide behind the veil of fiction. And with the 
grouping of the representations of these fantastic machines, I establish an inventory of apocalyp-
tic beings reminiscent of a new species. 



O INFORMANTE / THE INFORMANT

2014

DESENHOS A LÁPIS, GUACHE E COLAGEM SOBRE GRÁFICO DE RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA E HUMIDADE
/DRAWINGS IN PENCIl ANd GOUACHE AND COLLAGE ON TEMPERATURE AND HUMIDITY REPORT CHART

VARIÁVEL / VARIABLE





Temperatura e umidade são propriedades de um fenômeno e po-
dem ser expressas quantitativamente. Em O Informante, emprego o 
termohigrógrafo como ferramenta de materialização do invisível e do 
impalpável. durante todos os dias de apresentação da instalação, as 
informações transcritas pelo termohigrógrafo sobre folhas de papel 
quadriculado, foram apresentadas lado a lado sobre as paredes do 
espaço expositivo, criando um grande gráfico. 

A cada troca de tabela gráfca, intervenho no relatório da máquina 
com desenhos e anotações, apontando condições que possam ter 
contribuido para o resultado da leitura.

Temperature and humidity are properties of a phenomenon and can be 
expressed quantitatively. In The Informant I use the thermohygrograph 
as a tool for materializing the invisible and the intangible. During the 
days of the installation’s exhibition, the information transcribed by the 
thermohygrograph on sheets of graph paper were presented side-by-
side on the walls of the exhibition space, creating a large graphic. 

With every exchange of graphical table, I intervene in the machine’s 
report by introducing drawings and notes, pointing conditions that may 
have contributed to the result of the reading



EXUMAÇÃO / EXHUMATION

2014

VIDEO 19’45’’     https://www.youtube.com/watch?v=rg1SLFXea2Q



À medida que o buraco vai se abrindo, um ruído de rádio se liberta de 
dentro da parede.

As the hole opens up, a radio white noise is released from the wall.



TRATATO UMBRÁTICO / GLOOMY TREATY

2014

CANETA HIDROGRÁFICA, LÁPIS, GUACHE, E COLAGEM SOBRE PAPEL
/PEN, PENClL, GOUACHE AND COLLAGE ON PAPER

104 x 85cm 



 

DETALHE DE TRATATO UMBRÁTICO / DETAIL OF GLOOMY TREATY



BUSTO / BUST

2013

TINTA ACRÍLICA SOBRE GARRAFA DE PLÁSTICO
/ACRYLIC PAINT ON PlASTIC BOTTLE

22 x15 x 27cm





O CÂNONE / THE CANON

2013

PARA-RAIOS E TINTA NANQUIM
/LIGHTNING ROD AND INDIA INK

VARIÁVEL / VARIABLE



O CÂNONE / THE CANON – VISTA DA EXPOSIÇÃO  “U=RI” NA VERMELHO / VIEW OF THE SHOW “U=RI” AT GALERIA VERMELHO, 2013





Um para-raios é instalado de ponta cabeça dentro de uma sala. Esse para-raios se volta 
para uma poça de tinta nanquim construída no chão, que se torna espelho dessa situação.

A instalação quer atrair do chão a energia que viria normalmente do céu. Parece, portanto, 
querer atrair a energia desse espaço específico, que é tradicionalmente um espaço da 
arte. Seria essa manobra uma vontade de absorver toda uma energia acumulada por esse 
espaço para a existência da própria obra?

Ao mesmo tempo, a poça de nanquim reflete o espectador na ponta superior do para-raios, 
em sua posição habitual. Assim, aquele que observa a obra fica no ponto de recepção da 
energia. Esse seria o esquema para a arte, no meu ponto de vista: uma troca de energia 
entre a obra, o espaço que ela ocupa e quem olha. O Cânone é uma definição de jogo na 
experiência da arte. É um circuito onde cada parte é fundamental para a ocorrência de um 
trabalho de arte.

A lightening rod is placed upside down in a room. The lightening rod faces a puddle of 
China ink on the floor, which acts as a mirror that reflects the situation.

The installation seeks to attract energy from the floor that would normally come from the 
sky. It, thus, appears to want to attract energy from what is traditionally an art space. 
Could the maneuver express the work’s desire to absorb all the energy accumulated in 
the space for its own existence?

Also, the puddle of ink reflects the spectator on the tip of the lightening rod in its original 
position. That way, those observing the work are placed at the energy receiving point. 
That is the art’s plan: the exchange of energy between work, space and spectator. The 
Canon suggests the game that goes into the art experience. It’s circuit in which each part 
is a fundamental piece in the work’s existence. 



GACRUX (DA SÉRIE CATACUMBAS / CATACOMBS SERIES)

2013

CARVÃO SOBRE PAPEL
/CHARCOAL ON PAPER 

214 x 158cm



 APARELHO ANABÓLICO / ANABOLIC APPARATUS 

2013

4 PARABÓLICAS, 4 ASPIRADORES DE PÓ, TEMPORIZADOR E TAPETE DE BORRACHA
/4 SATELLITE DISHES, 4 VACUUM CLEANERS, TIMER AND RUBBER MAT

75 x 200 x 200cm



INFILTRAÇÃO / INFILTRATION

2013

BURACO, FIO DE COBRE, ARAME GALVANIZADO, FOLHA DE ZINCO E SOLDA
WALL HOLE, COPPER WIRE, GALVANIZED WIRE, ZINC SHEET AND SOLDER

88 x 51,8cm







RADIOGRAFIA DE PAREDE / WALL RADIOGRAPHY

2013

REVELADOR E FIXADOR SOBRE FILME OCCLUSAL E VIDRO
/DEVELOPER AND FIXER ON OCCLUSAL FILM AND GLASS

120 x 61cm



 

DETALHE DE RADIOGRAFIA DE PAREDE / DETAIL OF WALL RADIOGRAPHY



INDEX (DA SÉRIE GUACHE) / INDEX (GOUACHE SERIES)

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

14 x 25cm



INFILTRAÇÃO (DA SÉRIE GOUACHE) / INFILTRATION (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

57,5 x 42,5cm



CURTO-CIRCUITO (DA SÉRIE GOUACHE) / DEAD SHORT (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

90 x 36cm



 

DETALHE DE CURTO-CIRCUITO (DA SÉRIE GOUACHE)  / DETAIL OF DEAD SHORT (GOUACHE SERIES)



PÊNDULO (DA SÉRIE GOUACHE) / PENDULUM (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

69 x 34cm



DESCARGA (DA SÉRIE GOUACHE) / SPARK (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

20 x 10cm



ELETROENCEFALOGRAMA (DA SÉRIE GOUACHE) / ELECTROENCEPHALOGRAM (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

21 x 18cm / 21,5 x 17cm



SATÉLITE (DA SÉRIE GOUACHE) / SATELLITE (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

26 x 21cm 



SUBESTAÇÃO (DA SÉRIE GOUACHE) / SUBSTATION (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

17 x 31cm



ANTENA 2 (DA SÉRIE GOUACHE) / ANTENNA 2 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

16,5 x 25cm



ANTENA 1 (DA SÉRIE GOUACHE) / ANTENNA 1 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

28 x 22cm



ANTENA 3 (DA SÉRIE GOUACHE) / ANTENNA 3 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

27 x 18cm



ANTENA 4 (DA SÉRIE GOUACHE) / ANTENNA 4 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

29 x 24cm



ANTENA 5 (DA SÉRIE GOUACHE) / ANTENNA 5 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

88 x 51,8cm



ANTENA 6 (DA SÉRIE GOUACHE) / ANTENNA 6 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

105 x 64,5cm



ENXERTO 1 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 1 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

31 x 44cm



ENXERTO 2 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 2 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

46 x 30cm



ENXERTO 3 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 3 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

57,5 x 42,5cm



ENXERTO 4 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 4 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

31,5 x 12,5cm



ENXERTO 5 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 5 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

27,5 x 16cm



ENXERTO 6 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 6 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

35,5 x 21cm



ENXERTO 7 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 7 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

19 x 18cm



ENXERTO 9 (DA SÉRIE GOUACHE) / GRAFT 9 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

16,5 x 25,5cm



TERRA 1 (DA SÉRIE GOUACHE) / GROUND-WIRE 1 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

35 x 25cm



TERRA 2 (DA SÉRIE GOUACHE) / GROUND-WIRE 2 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

36 x 30cm



TERRA 3 (DA SÉRIE GOUACHE) / GROUND-WIRE 3 (GOUACHE SERIES) 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

88 x 52,5cm



 

DETALHE DE TERRA 3 (DA SÉRIE GOUACHE) / DETAIL OF GROUND-WIRE 3 (GOUACHE SERIES) 



ESTUDO PARA APARELHO ANABÓLICO / STUDY OF ANABOLIC APPARATUS 

2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

35 x 27cm / 13,5 x 14,5cm



A VOZ DA LUA / THE VOICE OF THE MOON
2013

ÓLEO SOBRE PAPEL
/OIL ON PAPER

32,5 x 48cm



I.G. E O ENXERTO / I.G. GRAFTED
2013

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

41 x 34cm / 41 x19cm / 33 x 49cm



CROQUI DE PANE / CRASHED SKETCH

2012
ACRÍLICA SOBRE TELA / ACRYLIC ON CANVAS
256 x 256cm



 

DETALHE DE CROQUI DE PANE / DETAIL OF CRASHED SKETCH  



CROQUI DE PANE / TILT SKETCH – DETALHE DA EXPOSIÇÃO  “U=RI” NA VERMELHO / DETAIL OF THE SHOW “U=RI” AT GALERIA VERMELHO, 2013



HISTORIA

2012

GUACHE SOBRE PAPEL
/GOUACHE ON PAPER

livro fechado / closed book 32 x 23,9cm



 

DETALHE / DETAIL



This book contains a series of black and white 
gouache paitings that cover the original illustrations 
from the 1951 April edition of the French magazine, 
“Historia.” There are 44 paintings portraying the 
underground corridors of Paris.

Este livro contém uma série de pinturas a 
guache, em preto e branco, que cobrem as 
ilustrações originais da edição de abril de 1951 
da revista francesa “Historia”. são 44 pinturas 
construídas com base nos imensos corredores 
subterrâneos de paris.



ENDOSCOPIA / ENDOSCOPY

2011

VIDEO 9’55’’     https://www.youtube.com/watch?v=jNWpv8QKX5M



Este vídeo explora o interior das caveiras
empilhadas nas catacumbas parisienses,
por meio de uma micro-câmera tubular para
inspeção veicular.

This video explores the interior of the skulls 
in the parisian catacombs. A micro tubular 
camera used for car inspection was used 
on this video.



DIÁLOGO INVISÍVEL / INVISIBLE DIALOGUE

2011

VIDEO 9’13’’     https://www.youtube.com/watch?v=hrqVjnq9b9M



A drink mixer is placed next to a radio with its tuner 
positioned between two different radio stations. As it is 
turned on, the mixer stimulates the radio to emit random 
sounds as it tries to materialize the electromagnetic 
waves released by the mixer into sound waves.

Um mixer de bebidas é posicionado ao lado de um rádio 
sintonizado entre duas estações. Ao ser acionado, o 
aparelho faz com o que o rádio emita ruídos aleatórios 
na tentativa de materializar em ondas sonoras, as ondas 
eletromagnéticas liberadas pelo mixer.



BURACO / HOLE

2011

NANQUIM EM PISCINA
/CHINA INK ON POOL

VARIÁVEL / VARIABLE





BURACO / HOLE – VISTA DA EXPOSIÇÃO  “O DESVIO É O ALVO” / VIEW OF THE SHOW “THE DETOUR IS THE TARGET” – ENTRETANTO, 2011



DESCIDA / DESCENT

2010

VIDEO 2’14’’     https://www.youtube.com/watch?v=j0hQGjRELrk



Este material é resultante das imagens de uma webcam instalada embaixo
do elevador centenário do Edifício sampaio Moreira em são paulo. O vídeo, 
em looping, registra a descida do elevador, da perspectiva de sua base, 
em direção ao poço. O ruído do áudio acompanha as interferências ori-
ginais da câmera durante o trajeto.

The material is a result of the images captured by a webcam installed
under the centenary elevator of the sampaio Moreira building, in são
paulo. The loop video shows the elevator’s descent, from the point of view
of its bottom, toward the well. the audio follows the original interferences
from the camera in its path.



KITCHENETTE

2010

SALA DE ESTAR MONTADA EM PORÃO INUNDADO
/LIVING ROOM ASSEMBLED ON FLOODED BASEMENT

VARIÁVEL / VARIABLE





KITCHENETTE – REGISTRO DO TRABALHO / WORK RECORDING : www.youtube.com/watch?v=YLSIRfj6g4Q



PERISCÓPIO / PERISCOPE

2010

VIDEO INSTALAÇÃO
/VIDEO INSTALLATION

VARIÁVEL / VARIABLE



A surveillance night-vision camera was installed on the 
bottom of an elevator, filming its well. A small monitor 
attached to its ceiling show a live feed of what’s taking 
place between the elevator and the well while the ma-
chine operates. As the elevator goes down, the image 
on the monitor indicates the way up. And as it goes up, 
the image suggests the way down.

Uma câmera de vigilância foi instalada na parte debaixo 
do elevador, filmando o fundo do poço. Um monitor 
alojado no teto mostra, em tempo real, a imagem do que 
acontece entre o elevador e o fundo do poço enquando 
a máquina opera. Quando o elevador desce, a imagem 
do monitor indica a subida. Quando ele sobe, a imagem 
mostra a descida. 



PERISCÓPIO / PERISCOPE – REGISTRO DO TRABALHO / WORK RECORDING : 
https://www.youtube.com/watch?v=tIPLDX-2n8E



a. Image from the ceiling of the building.
b. Image from the ground floor.

a. Imagem do último andar do prédio.
b. Imagem do piso térreo.

a.

b.



O HOMEM RÁDIO / THE RADIO MAN

2010

VIDEO 11’42’’     https://www.youtube.com/watch?v=OrlwqtmCuDo



I remain on the defeated role of the unknown super-
hero for about 11 minutes trying to tune my “battery 
radio armor” to different frequencies. My position, and 
that of my antennas, is crucial so that the frequencies 
can meet. Because of that, I find myself trying different 
poses during the video. But, for most of the time, those 
poses are not sufficient to make all the radios work at 
once.

Permaneço no fracassado papel de super-herói
desconhecido, por cerca de onze minutos e
meio tentando sintonizar a minha “armadura”
de rádios à pilha em diversas freqüências, ao
mesmo tempo. O meu posicionamento, bem como
o de minhas antenas, é crucial para que haja o
encontro dessa variedade de sintonias. Por isso, durante 
o tempo do vídeo me encontro experimentando diversas 
“poses” que, na maioria das vezes, não satisfazem todos 
os rádios ligados nas diferentes estações.



ENSAIO PARA SUSPENSE / TRIAL RUN FOR A THRILLER

2010

VIDEO INSTALAÇÃO
/VIDEO INSTALLATION

VARIÁVEL / VARIABLE



In the chill ambience of the cavernous space an unassuming 
monitor sits on a plinth. Under the tv set a night vision camera 
scans and picks up whatever activity may be taking place within its 
scope of surveillance. 

As soon as the visitor steps in the closed-circuit installation they 
are broadcasted as zombi-like. On the screen their eyes appear as 
fluorescent as those reflective dots hanging from the ceiling and 
fixed on the back wall. Within the monitor box our bright eyes float 
supernaturally, indiscernible from all the luminous piercing pairs of 
dots. The tv device also functions as an aural object that emits a 
mutant sonic wave due to the camera’s censor sensibility to body 
temperature and movement.

No ambiente escuro de uma sala cavernosa, um modesto monitor 
se apóia num pedestal. Debaixo do aparelho de TV, uma câmera 
de visão noturna flagra qualquer atividade debaixo do seu raio de 
vigilância. 

No momento em que o observador aborda a video instalação 
de circuito fechado, sua imagem aparece na TV com aparência 
esquisita. Na tela seus olhos aparecem fluorescentes assim como 
os pontos reflexivos pendurados no teto e fixados na parede em 
frente à TV. Em meio ao monitor, seus olhos brilham sobrenatural-
mente, flutuando como todos os pares de pontos reluzentes em 
volta de sua imagem. O aparelho de TV também funciona como 
um objeto emissor de um ruído oscilante, devido à interferência 
no sensor da câmera. 





ZEN

2009

MINI CASCATA ZEN E NANQUIM
/MINI ZEN CASCADE AN CHINA INK

VARIÁVEL / VARIABLE



MIASMA 

2009

INSTALAÇÃO
/ISTALLATION

VARIÁVEL / VARIABLE



Installation done with planted weed replacing
missing parquet pieces on a room at Mackenzie
University of Architecture and Urban planning, in
São Saulo, Brazil.

Instalação feita com ervas daninhas plantadas
no lugar dos tacos ausentes da sala de estudos
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Mackenzie, em São Paulo, Brasil.



MÁQUINA PARA VER FANTASMAS / LOCATING GHOST MACHINE

2009

VIDEO INSTALAÇÃO
/VIDEO INSTALLATION

VARIÁVEL / VARIABLE



This machine was developped to locate house ghosts, to 
know where they are. During the exhibition, the machine 
was inside a dark bedroom, with an explaining brief next 
to it. 

Essa máquina foi desenvolvida para localizar os fantasmas 
da casa, para saberem onde moram. Durante a exposição, a 
máquina esteve dentro de um quarto escuro, com um manual 
de instruções ao seu lado.



ZOOLÓGICO ACÚSTICO / ACOUSTIC ZOO

2007

MICROFONE, PEDESTAL, AMPLIFICADOR, GAIOLA E MOSCAS
/MICROPHONE, PEDESTAL, AMPLIFIER, CAGE AND FLIES

VARIÁVEL / VARIABLE



 

DETALHE / DETAIL



NINHO / NEST

2007

MADEIRA COSTURADA COM NYLON
/WOOD STITCHED WITH NYLON

302 x 291 x 272cm



NÓS

2007

PONTA-SECA E NANQUIM SOBRE MADEIRA
/DRYPOINT AND CHINA INK ON WOOD

30 AUTORRETRATOS DE MEDIDAS VARIADAS / 30 SELF-PORTRAITS OF VARIED MEASURES


