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“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos”. 2009. 179 cm x 190 cm x 90 cm. 

Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico, caixa de música motorizada.



“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos” (Nacional Gallery). 2009. 87 cm x 67 cm. Oxidação em 

chapa de ferro, circuito elétrico, caixa de música motorizada.



“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos” (Uffizi). 2009. 87 cm x 67 cm. Oxidação em chapa de ferro, 

circuito elétrico, caixa de música motorizada.



“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos” (Metropolitan). 2009. 87 cm x 67 cm. xidação em chapa de ferro, circuito 

elétrico, caixa de música motorizada.



“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos” (Louvre). 2009. 87 cm x 67 cm. 

Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico, caixa de música motorizada.



“Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos” (Prado). 2009. 87 cm x 67 cm. Oxidação em chapa de ferro, circuito 

elétrico, caixa de música motorizada.



Titulo: “Palácio da eternidade e a valsa dos esquecidos” (Pinacoteca do Estado). 2009. 87 cm x 67 cm. Oxidação em 

chapa de ferro, circuito elétrico, caixa de música motorizada.



“Auto-retrato com Roosevelt, Lênin e Hitler”. 2009. 210 cm x 190 cm. Oxidação 

em chapa de ferro, circuito elétrico e motor elétrico. 



“Auto-retrato com Roosevelt, Lênin e Hitler” (detalhe). 2009. 210 cm x 190 cm. 

Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico e motor elétrico. 



“Auto-retrato com Roosevelt, Lênin e Hitler” (detalhe). 2009. 210 cm x 

190 cm
. 

Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico e motor elétrico. 



“Auto-retrato com Roosevelt, Lênin e Hitler” (detalhe). 2009. 210 cm x 

190 cm. Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico e motor elétrico. 



“Auto-retrato com Roosevelt, Lênin e Hitler” (detalhe). 2009. 210 cm x 190 

cm. Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico e motor elétrico. 



“O sonho de Tatlin e o futuro 

perdido”. 2009. 90 cm x 190

cm. Oxidação em chapa de 

ferro, circuito elétrico, motor 

elétrico e boneca russa.



“O sonho de Tatlin e o futuro perdido” (detalhe). 2009. 90 cm x 190 cm
. 

Oxidação em chapa de ferro, circuito elétrico, motor elétrico e boneca russa.



“Tentativa de evocar o espírito de Joseph Beuys ao redor deste espaço”, performance, 2009.

Descrição: Performance realizada na Galeria Vermelho em 2009, em que tento evocar o espírito de Joseph Beuys, usando materiais como feltro, 

cobre e banha, agregando um skate como instrumento de ação.













“over the top” performance, 2008. 

Descrição: Performance realizada em 2008 na Quadragésima Anual de Arte FAAP, em que 

salto com um skate por cima de uma pilha de livros de história da arte, a cada salto 

aumento a pilha, até eu cair, derrubando os livros.



“over the top” performance, 2008.







“Passageiro Externo”, performance. 2010.

Descrição: Performance em realizada dia 01/01/2010, 

em que fui arrastado por um carro, por toda a extensão 

do “Vale de la Muerte”, que se localiza no Deserto do 

Atacama (Chile).

.  



“Tentativa de levar uma bóia rosa até o 

horizonte”. Frame de Vídeo. 2009





“Wallride”, 2010.

Descrição: Intervenção 

realizada em maio de 2010 

na Galeria Vermelho em uma 

exposição em grupo 

intitulada “Vão”. Montei 

uma pista de skate dentro 

da galeria. Na abertura 

chamei alguns amigos para 

andar de skate junto 

comigo. Aos poucos a pista 

foi se quebrando. 

Continuamos a andar até a 

pista ficar completamente 

destruída.  











“Maquina  do tempo”, vídeo instalação, 2009

Duas projeções simultâneas, uma ao lado da outra que 

mostram vídeos iguais porém espelhados; os vídeos exibem 

imagems que giram 360 graus em direções opostas; em cada 

um deles ando em círculos com um skate no sentido contrário 

da câmera.



“Maquina  do tempo”, vídeo instalação, 2009



“Maquina  do tempo”, vídeo instalação, 2009



“Maquina  do tempo”, vídeo instalação, 2009



“Marcando Território” vídeo instalação , 2009 

Duas projeções em um canto de uma sala, que mostram uma ação feita 

na mesma sala; em que ando de skate em círculos, até me chocar com 

uns dos cantos da sala, após o choque uma das projeções se apaga.









“Pinturas camufladas”, intervenção em estacionamento, 2008.



“Pinturas camufladas”, intervenção em estacionamento, 2008.



“Pinturas camufladas”, intervenção na Fundação Armando Álvares 

Penteado-FAAP, 2008.



“Iconoclasmo”, frame de vídeo, 

4 minutos e 45 segundos, 2008.



“Permanência”. 2008. Dimensões variáveis. vídeo instalação. 

Descrição: Quatro projeções com quatro vídeos em loop, que mostram rostos 

feitos de barbutina se dissolvendo em água.  



“Permanênci” vídeo instalação, 2008.
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