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Deslizes 
Projeto contemplado pelo ProAc de Livro de Artista | 2015-2016
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Deslizes 
Projeto contemplado pelo ProAc de Livro de Artista | Boneco do primeiro módulo do livro | 2015-2016
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Fissuras e deslizes
Instalação | 2015

Fissuras e deslizes 2015
Vista geral do primeiro objeto

Pigmento s/ papel algodão Arches 310gm2,

acrílico, madeira e placa de aço

28,1 x 32,1 x 4,6 cm (L x A x P)

Objeto manipulável. Público pode deslizar a placa de madeira
para baixo para visualizar as imagens seguintes. 
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Fissuras e deslizes
Instalação | 2015

Fissuras e deslizes 2015
Vista geral do segundo objeto

Pigmento s/ papel algodão Arches 

310gm2,  acrílico e madeira 
9,8 x 22,1 x 22,1 cm  (Lx A x P) 
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Escala 1:1 

SP-Arte | Galeria Marcelo Guarnieri | 2015

Escala 1:1 2015 | Vista geral do objeto | Pigmento s/ papel algodão, desenho, lente, paquímetro, aço escovado, Foto-Livro, couro e madeira | 30 x 40 x 10cm (fechada)
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Escala 1:1 

SP-Arte | Galeria Marcelo Guarnieri | 2015
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Escala 1:1 2015

Detalhes do objeto 

Pigmento s/ papel algodão, desenho, lente, paquímetro,

aço escovado, Foto-Livro, couro e madeira 
30 x 40 x 10cm  
Coleção particular



 O projeto do fotolivro Escala 1:1 

propõe uma experiência estética sobre a 

escala e dimensão das coisas. A manipulação 

dos objetos e imagens contidas na caixa 

determinam as aproximações e distanciamentos 

das paisagens. Qualquer imagem não pertence 

a um só tempo e lugar; é um confronto, a 

coexistência de diferentes épocas e dimensões. 

Trata-se de um trabalho de montagem em que 

diferentes escalas se reunem.

 A imensidão das diferentes grandezas 

entre homem e natureza podem ser perceptiveis 

numa experiência de viagem, trilha, escalada 

ou algo similar. Esta ação de deslocar-se 

entretanto é sempre reconfigurada ao tornar-

se imagem fotográfica ou pictórica. Este livro-

objeto surge na tentativa de redimensionar as 

proporções das escalas entre o ser humano e 

a paisagem, onde a manipulação se torna ação 

de uma outra experiência ficcional.

Escala 1:1 foi selecionado para a Leitura de 

Projetos do PHotoEspaña 2015.

Escala 1:1 

SP-Arte | Galeria Marcelo Guarnieri | 2015
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Arquivo à Deriva 

Série Jökulsárlón | 2014

Arquivo à Deriva 2014 | Vista geral do objeto | Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2, madeira e placa de aço | aprox. 33,5 x 61 x 19cm
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Arquivo à Deriva 

Série Jökulsárlón | 2014
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Arquivo à Deriva 2014

Série Jökulsárlón
Vista geral do objeto
Pigmento s/ papel algodão, madeira e placa de aço
aprox. 33,5 x 61 x 19cm



 Uma paisagem carregando uma vasta memória encrustada em 

imensas placas de gelo que deslizam lentamente por um lago aos pés de 

um vulcão. A partir destas imagens capturadas em Jökulsárlón, projetei uma 

caixa/arquivo, na qual gavetas deslizam lateralmente ao desejo de quem as 

manipula. 

 Um índice imcompleto, representado na placa de aço,  deixa o 

público em dúvida sobre o real posicionamento das imagens diante da 

paisagem.

Documentação ilustrando a obra Arquivo à Deriva 2014 

Seis gavetas de madeira posicionadas lateralmente.

Arquivo à Deriva 

Série Jökulsárlón | 2014
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Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm 

Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

  

Arquivo à Deriva 

Série Jökulsárlón | 2014
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Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

Arquivo sem referência 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 e matboard 
120 x 220mm

  

Coleção de Vistas 

SP-Foto | Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Coleção de Vistas 2014 | Detalhe do objeto | Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2, madeira e óleo s/ tela | 30 x 66,2 x 23cm
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Coleção de Vistas 

SP-Foto | Galeria Marcelo Guarnieri | 2014
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Coleção de Vistas 2014

Detalhes do objeto 
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2, 
placa de metal, madeira e óleo s/ tela 
30 x 66,2 x 23cm  
Coleção particular



 O ato de guardar imagens e preservar uma memória que não 

deseja esvaziar-se por completo, foram os pontos de partida para esta 

caixa/objeto. O arquivamento aqui não possui uma lógica ou classificação 

racional. As imagens fotográficas foram "selecionadas" por uma espécie de 

cartografia emocional. Na parte traseira da caixa, uma pintura a óleo indica 

a escala de tons utilizadas nas cinco fotografias. 

Esquema para Coleção de vistas 2014 

Cinco pranchas de madeira posicionadas aleatoriamente.

Coleção de Vistas 

SP-Foto | Galeria Marcelo Guarnieri | 2014
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Coleção de Vistas 2014

Detalhes da fotografia 
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm  



Coleção de Vistas 

SP-Foto | Galeria Marcelo Guarnieri | 2014
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Vista #1 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm

Vista #2 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm

  

Vista #3 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm

Vista #4 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm

  

Vista #5 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm

Vista #6 2014
Óleo s/ tela 
160 x 220mm

  



Vista #5 2014
Pigmento s/ papel algodão W. Turner 310gm2 
161 x 242mm

Vista #6 2014
Óleo s/ tela 
160 x 220mm

  

O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

O Todo é feito de Partes 2014 | Vista parcial da exposição | Dimensões variadas
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O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Plataforma 2014

Vista através da lente
Lente 50mm, plataforma de madeira, lâmpada,
sensor e impressão fotográfica s/ papel ípsilon
Dimensões variáveis
Coleção IFF - Instituto Figueiredo Ferraz
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Plataforma 2014

Vista geral da instalação
Lente 50mm, plataforma de madeira, lâmpada,
sensor e impressão fotográfica s/ papel ípsilon

Dimensões variáveis
Coleção IFF - Instituto Figueiredo Ferraz

Plataforma 2014 | impressão fotográfica em papel ípsilon | 30 x 30cm



O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Plataforma 2014 | impressão fotográfica em papel ípsilon | 30 x 30cm

 Pedro Hurpia | 19



O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Estudo para Deslocamento 2014

Vista geral da instalação
Emulsão acrílica s/ tela, madeira, pigmento s/ papel algodão e nanquim s/ papel

objeto aprox. 10 x 15 x 8cm
foto 12 x 12cm

desenho 13 x 13,5cm

Estudo para Deslocamento 2014

Detalhe da instalação
Emulsão acrílica s/ tela e madeira

objeto aprox. 10 x 15 x 8cm
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O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Ensaios para Ver a Terra 2014  | Óleo e nanquim s/ papel algodão, madeira e vidro | 66 x 72cm | Coleção IFF - Instituto Figueiredo Ferraz
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O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014
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Série Curvas de Nível 2014

Vista geral da instalação
Nanquim s/ papel, madeira e vidro

32 x 23cm cada 
Coleção Anette Hoffmann

Série Curvas de Nível 2014

Detalhe da instalação
Nanquim s/ papel, madeira e vidro
32 x 23cm cada
Coleção Anette Hoffmann



O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Movimento #1 (Ver por Partes) 2014  | Pigmento s/ papel algodão, nanquim s/ papel, madeira e vidro | 39 x 98cm
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O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Movimento #2 (Partes do Ver) 2014

Óleo s/ tela e madeira
15 x 120 x 25cm (bancada) 50 x 70cm cada

Coleção Sérgio Coelho
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O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Movimento #2 (Partes do Ver) 2014  | Detalhe da instalação | Óleo s/ tela e madeira| 15 x 120 x 25cm 
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Estudo para Deslocamento 2014 

 Detalhe da Instalação 
Pigmento s/ papel algodão 

12 x 12cm

O Todo é feito de Partes 

Galeria Marcelo Guarnieri | 2014
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" Pedro Hurpia apresenta a exposição “O todo é feito de partes”, sua primeira mostra 

individual na galeria. Neste conjunto de trabalhos, Hurpia parece dar um passo mais 

profundo em suas investigações. Estão presentes a paisagem, bem como a fotografia 

e pintura características de seus últimos trabalhos, mas revela-se um aprofundamento 

não só nas relações entre homem e natureza mas do homem em experiência. Se para 

Espinoza a Natureza é um todo composto de partes únicas e essenciais, da mesma 

forma encontramos na experiência humana um conjunto de micropartes afetivas, 

únicas e mutáveis.

A trajetória nos apresenta pequenas partes reveladoras de afecções e memórias. Há 

um corpo que vivencia o mapeamento de uma viagem, encontrando na fusão entre 

desenhos e pinturas uma cartografia do imaginário. Quando este corpo se coloca in 

natura, busca captar e suspender a experiência pela fotografia do instante, estendendo-

nos o convite à experiência. E pelo olho mágico parece sussurrar aos nossos ouvidos: 

“Consegues abarcar o todo? Que partes te trouxeram até aqui?”. O caminho de volta 

apresenta outras possibilidades, onde o corpo (re)configurado ressurge na tela, em 

outras partes, cores e temperaturas distintas de um todo que se desconstrói. Resta-

nos então a memória, as afecções sutis e pessoais que não se consegue partilhar, que 

nos escorre pelas mãos em fragmentos do que já se foi.

Cabe ressaltar entretanto, que a interação entre as partes apresentadas por Pedro 

Hurpia são de configurações múltiplas, libertando-nos a combiná-las e vivenciá-las 

em formas e organizações infinitas. Mais uma vez, para Espinoza, cada parte focaliza 

um todo, mas há um infinito que podemos captar pelo entendimento e há outro que 

acedemos pela imaginação. Pedro convoca-nos a este último, explorando as partes 

para uma viagem ao todo. "

| texto de Janaina Carrer |



 O verbo distender não possui somente o sentido de ampliação/

extensão, mas contém em si os seus opostos: contração/redução. Nesta 

perspectiva, a idéia de paisagem em distensão abrange as singularidades 

dos movimentos possíveis: ampliar/estender/estirar – reduzir/contrair/

afrouxar. O caráter de movimento atrela-se tanto ao gênero paisagem – 

com as ampliações e reduções de seus valores culturais já estabelecidos 

– quanto a forma híbrida entre fotografia e pintura – com suas contrações e 

extensões.

 Buscando um ponto intermediário entre a trama fotográfica e o 

espaço pictórico de representação, procuro entrelaçar formas e contextos 

poéticos que possam afetar e ampliar a relação paisagem – meio – 

percepção. A atividade pictórica se confunde as paisagens produzidas pelo 

dispositivo fotográfico, que por momentos é reproduzida mecanicamente 

e, em outros casos, executadas manualmente para serem apresentadas 

como fotografias. Mais do que a comparação mimética e realista que podem 

entrelaçar os meios, é encontrar o hibridismo das formas e a diluição de 

suas especificidades, que potencializem o discurso ou objeto retratado.

 No diálogo com a distensão das linguagens, a paisagem também 

se movimenta, ampliando e construindo uma relação com o outro diante 

do contexto ficcional. Na imagem, a presença (ou ausência) da figura 

humana força-nos ainda a um ponto de vista, a um modo de inserir-se no 

espaço. Nestes trabalhos em específico, o gênero paisagem assume este 

deslocamento do olhar pelo viés da contemplação, onde o vazio e silêncio 

incita-nos ao (re)posicionamento na relação com o mundo.

Desvios 2014 

Vista da instalação no LabMIS Fotografia
Pigmento mineral s/ papel algodão, vídeo e madeira
180 x 200 x 35cm

Desvios (Série Paisagem em Distensão)

Residência em Fotografia LabMIS | 2013 - 2014
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Desvios 2014 

Detalhe da instalação Desvios no LabMIS Fotografia
Pigmento mineral s/ papel algodão, vídeo e madeira

180 x 200 x 35cm

Passeio #3 2014 

Detalhe da instalação Desvios no LabMIS Fotografia
Pigmento sobre papel Awagami KOZO 70g/m2

15 x 20cm

Desvios (Série Paisagem em Distensão)

Residência em Fotografia LabMIS | 2013 - 2014
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" Pedro Hurpia atualiza o sentimento romântico dos antigos desbavradores que, apesar de seus esforços heroicos, revelavam-se 

sempre frágeis e pequenos diante de uma natureza grandiosa. Pragmática, a modernidade aproxima a paisagem do homem pelo 

turismo e simula a aventura dos antigos desbravadores sem a exigência de riscos."  | Ronaldo Entler |

“LUGARES. A paisagem nunca se realiza sem um olhar que delimite uma fração de mundo. É portanto um lugar que 

depende de um gesto. Essa paisagem se compõe a partir de um contralugar que chamamos de ponto de vista, a 

partir de onde o espaço é organizado, colocado em perspectiva. É insuficiente pensar que o olhar ocupa esse ponto 

de modo estático, tanto quanto é um engano supor que a imagem fotográfica se realiza num instante. É preciso 

ajustar o vocabulário: o espaço é um território físico. Ele se torna um lugar quando um sentido se projeta sobre ele, 

quando se torna um território simbólico. Uma vez recortado, o espaço permanece lá. O sentido não. Porque o lugar 

a partir de onde a imagem é pensada é sempre um processo que está aquém e além daquele instante da tomada. 

Então, o ponto de vista se desdobra em trajeto. Como um ponto cardeal, uma referência que nunca se situa no lugar 

em que se está, é sempre uma direção a seguir. O lugar é esse espaço perturbado pela instabilidade do gesto que 

lhe atribui um sentido.”

Extrato do texto do catálogo da exposição Sobre lugares e gestos. Maio da Fotografia do MIS 2014.

Desvios (Série Paisagem em Distensão)

Residência em Fotografia LabMIS | 2013 - 2014
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Desvios (Série Paisagem em Distensão)

Residência em Fotografia LabMIS | 2013 - 2014

Vista No 3 2013 | Reprodução da obra The High Mountain (1824) de Carl Gustav Carus. Pigmento s/ papel algodão e caixa de madeira revestida de veludo | 117 x 172 x 155mm
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Vista No 5 2013

Detalhe da instalação
Óleo s/ tela, caixa de madeira e plantas tropicais.

Apresentada como Pigmento s/ papel algodão
37,6 x 55cm



Desvios (Série Paisagem em Distensão)

Residência em Fotografia LabMIS | 2013 - 2014

Vista No 5 2013

Detalhe da instalação
Óleo s/ tela, caixa de madeira e plantas tropicais.

Apresentada como Pigmento s/ papel algodão
37,6 x 55cm
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Refúgio 2013 - 2014

Vídeo | 2’31” | stéreo | cor | 16:9 | loop



Aclive 

SP-Arte | Galeria Marcelo Guarnieri | 2014

Aclive 2014

Instalação
Pigmento s/ papel algodão,
madeira e óleo s/ linho
Dimensões Variadas 
Coleção Filipe e Daniela Basile
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Memórias da Torre - Castelo em Imagens 

Projeto selecionado no FICC (Fundo de Investimentos Culturais de Campinas) | 2013

Memórias da Torre - Castelo em Imagens 2013 

Vista parcial da instalação no MIS Campinas
Pigmento s/ papel algodão Arches 310gm2, polaroids, caixa de madeira e vidro

Dimensões variadas.
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Vista Turística #143 2013 

Detalhe da Instalação 
Fotografia Polaroid e mesa de madeira  | 6 x 9cm



Memórias da Torre - Castelo em Imagens 

Projeto selecionado no FICC (Fundo de Investimentos Culturais de Campinas) | 2013

Memórias da Torre - Castelo em Imagens 2013 

Vista parcial da instalação na Galeria Sede - Campinas
Pigmento s/ papel algodão Arches 310gm2, caixa de madeira,

mesa de madeira, câmera tlr e vidro
Dimensões variadas
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Refração #1 2013 

Detalhe da Instalação 
Pigmento s/ papel algodão Arches 310gm2

43 x 63cm



Todo esto no es Todo 

Série Plataforma | Instalação selecionada no SARP (Salão de Arte de Ribeirão Preto) | 2013

Autorretrato III 2013 | Detalhe da instalação Todo esto no es Todo. Pigmento s/ papel algodão | 30 x 40cm (sem corte)
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Todo esto no es Todo 

Série Plataforma | Instalação selecionada no SARP (Salão de Arte de Ribeirão Preto) | 2013

Todo esto no es Todo 2013  | Óleo s/ papel algodão Arches, pigmento s/ papel algodão, madeira e vidro | (9x) 19 x 27cm e (1x) 70 x 43cm
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Sight (and) Seeing 

Detalhes da instalação | Ateliê Aberto - Campinas | 2012

Autorretrato II 2012

Pigmento s/ papel algodão, madeira e vidro
38 x 51cm
Coleção Particular

Pedro Hurpia | 37

Referência I 

Pigmento s/ papel algodão
Reprodução fotográfica da obra Wanderer above

the Sea of Fog (1818) do pintor alemão
Caspar David Friedrich. 36 x 25,92cm



Autorretrato I 

Pigmento s/ papel algodão
38 x 51cm

Autorretrato II

Pigmento s/ papel algodão
38 x 51cm

Referência I 

Pigmento s/ papel algodão.
Reprodução fotográfica da obra Wanderer above
the Sea of Fog (1818) do pintor alemão
Caspar David Friedrich. 36 x 25,92cm

Sight (and) Seeing 

Vista geral da instalação | Ateliê Aberto - Campinas | 2012

Plataforma I 

Óleo s/ painel | aprox. 17,5 x 26cm

Referência II

Pigmento s/ papel algodão
13,86 x 19cm

Referência III

Pigmento s/ papel algodão
13,86 x 19cm
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Projeto Harbour View 

Instalação selecionada no III Prêmio Diário contemporâneo de Fotografia (Belém - PA) | 2012
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Harbour View 2011-2012 | Óleo s/ tela, pigmento mineral s/ papel algodão, linha de costura, tachas de painel, mapa impresso s/ papel e folha de cortiça | Aproximadamente 145 x 215 cm



Registro fotográfico utilizado no processo de captação de imagens para a instalação final. Ações que aconteciam na região 

portuária eram registradas diariamente em pontos pré-determinados, com o intuito de criar uma representação do lugar 

proposto.

"...O artista opta, inicialmente, pela visão distante, de um país distante; visão de satélite sobre a área portuária 

de Reykjavik, capital da Islândia, a partir do site Panoramio, que permite a localização geográfica. Tudo parece 

deslocado de uma terra sem identidade, sem memória, sem origem. Porém, há pelo menos dois elementos 

importantes que norteiam a poética do trabalho: um é a reconstrução plástica, pessoal de um lugar a partir de 

um mapa de dados disponibilizados numa rede de compartilhamento; o outro é um processo de conhecimento, 

aproximação mais íntima de um lugar distante que vai sendo remapeado com fotografia, pintura e objeto. A 

imagem do porto vista por satélite sugere ao artista uma aproximação daquele lugar, cujas paisagens e elementos 

serão fotografados e pintados para a concepção de um novo mapa marcado agora pela presença do artista na 

paisagem. É redesenhado um labirinto de pequenas telas, imagens de satélite, fotografias feitas pelo artista, 

marcadores vermelhos e fios que ligam as imagens. 

Projeto Harbour View 

Programa de Residência SÌM Samband Íslenskra Myndlistarmanna (Islândia) | Outubro 2011

Vista parcial da montagem da instalação no estúdio em 

Seljavegur, Reykjavík. Diário da Residência:

http://phurpia.tumblr.com/
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Nesses percursos sugeridos por Hurpia, a materialidade 

do trabalho inventa um lugar de contínua busca pelo 

reconhecimento do outro, lugar compartilhado agora 

pelo espectador. Permanece a ação de distância 

e aproximação do outro, da terra estrangeira, da 

paisagem."  | Mariano Klautau Filho |

Este projeto é sequência da instalação realizada 

no SAC42 (Piracicaba) e foi aprovado  pelo 

Programa de Residência do SÌM Samband Íslenskra 

Myndlistarmanna em Reykjavík (Islândia). Foi 

apresentada posteriormente em Belém (PA), no III 

Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia.



Projeto Harbour View 

Programa de Residência SÌM Samband Íslenskra Myndlistarmanna (Islândia) | Outubro 2011
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Esjan 2011 | Óleo e emulsão acrílica s/ tela (16 x 22 x 7 cm). Apresentada como pigmento s/ papel algodão Arches |  18,2 x 25,7cm



Projeto Beira Rio 

Instalação selecionada no SAC42 Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba | 2010
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Beira rio 2010 | Óleo s/ tela, linha de costura, tachas de painel, mapa impresso s/ papel e folha de cortiça | Dimensão ocupada 145 x 157 cm



Camera Obscura 

Instalação para a Galeria da Unicamp (Campinas) | 2007
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Camera Obscura 2008 | Instalação para a Galeria da Unicamp | Óleo s/ tela, camera obscura e tripé | Dimensão ocupada 180 x 90 x 140 cm



P e d r o  H u r p i a  |  B r a s í l i a ,  1 9 7 6

p_hurp ia@yahoo.com.br
ce l  +  11  989 645 356
www.phurp ia .com/

Formação :
_________________________________________________________________________________
2015  Programa de Estudos Avançados em Fotografia Ateliê Fotô (São Paulo-SP)
2007-2009  Mestrado em Artes Visuais     Unicamp (Campinas-SP)
1997-2001  Bacharelado em Artes Visuais   Unicamp (Campinas-SP) 

Programa de Residência Artística :
_________________________________________________________________________________
2015  Nuvem - Estação Rural de Arte e Tecnologia (Visconde de Mauá / Brasil)
2013-2014		 LabMIS	Fotografia	 	 	 	 (São	Paulo	/	Brasil)
2011  SÌM Samband Íslenskra Myndlistarmanna  (Reykjavík / Islândia)   
 
Premiações e seleções: 
_________________________________________________________________________________
2015 Publicação de Portifolio na Revista Arte ConTexto | Nº.07 / 2015
 Convidado para o Programa de Projeções do 8º FestFoto (Porto Alegre-RS)
2014	 Júri	do	11º	Salão	Nacional	de	Fotografia	Pérsio	Galembeck	(Araras-SP)
2013 Projeto selecionado no FICC 2013 (Fundo de Investimentos Culturais de Campinas) 
 Portifólio selecionado na convocatória do 9º Paraty em Foco.
 Prêmio de 2º lugar na 4a Vc Mostra SP	Fotografia	|	Cia	de	Foto	e	Loja	de	Histórias.
2010	 Prêmio	de	1º	lugar	no	Concurso	Fotográfico	do	Festival	Hercule	Florence.
 Prêmio Leitura de Portifolio no SAC42 / Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba.  
2007 Prêmio Arte Urbana / Arte Pública no 14o Salão de Arte Contemporânea de Campinas. 

Exposições Individuais :
_________________________________________________________________________________
2014	 O	Todo	é	feito	de	Partes	/	Galeria	Marcelo	Guarnieri	(Ribeirão	Preto-SP)
 Memórias da Torre - Castelo em Imagens / MIS (Campinas-SP)
2013 Na Paisagem / SESC (Campinas-SP)
2009  Cumplicidades	/	Galeria	da	Unicamp	(Campinas-SP)
2007  Museu Monitorado / Programa de Exposições MARP (Ribeirão Preto-SP)
2006  Ateliê Monitorado / Ateliê Aberto (Campinas-SP)
2002  In Memoriam	/	Galeria	da	PUC	Minas	(Poços	de	Caldas-MG)

Exposições	Coletivas	e	Feiras	de	Galerias	de	Arte	:
_________________________________________________________________________________
2015 SP-Arte/Foto 2015 / JK Iguatemi (São Paulo-SP)
 O Espírito de Cada Época / Instituto Figueiredo Ferraz (Ribeirão Preto-SP)
2014	 Contínuo	/	Galeria	Marcelo	Guarnieri	(Ribeirão	Preto-SP)
	 Contínuo	/	Galeria	Marcelo	Guarnieri	(São	Paulo-SP)
 SP-Arte/Foto 2014 / JK Iguatemi (São Paulo-SP)
	 Sobre	Lugares	e	Gestos	/	MIS-SP	(São	Paulo-SP)
2013 Memórias da Torre - Castelo em Imagens (Campinas-SP)
 38° SARP Salão de Arte Nacional-Contemporâneo (Ribeirão Preto-SP)
	 10º	Salão	Nacional	de	Fotografia	Pérsio	Galembeck	(Araras-SP)
2012 SP Arte / 2012 Pavilhão da Bienal (São Paulo-SP)
	 Além	da	Forma	/	Instituto	Figueiredo	Ferraz	(Ribeirão	Preto)
 Memórias da Imagem	/	III	Prêmio	Diário	Contemporâneo	(Belém-PA)
2011 Hreyfanlegir Hlutir, Kyrrstæðir Hlutir (Reykjavík / Islândia)
 Territórios	/	Galeria	Penteado	(Campinas-SP)
 Até meio-quilo / MACC Museu de Arte Contemporânea (Campinas-SP)
2010   SAC42 / Salão de Arte Contemporânea (Piracicaba - SP)
 SP Arte / 2010 Pavilhão da Bienal (São Paulo-SP)
   79 > 09 Campinas MACC Museu de Arte Contemporânea (Campinas-SP)
2009		 Coleção	e	Novas	Representações	/	Galeria	Marcelo	Guarnieri	(Ribeirão	Preto-SP)
 Projeto Tripé | paisagem	/	SESC	Pompéia	(São	Paulo-SP)
2007  14º Salão de Arte Contemporânea (Campinas-SP)
 11º Salão de Arte Contemporânea de SBC (São Bernardo do Campo-SP)
2006  O Tempo e a Construção do Espaço	/	Galeria	da	Unicamp	(Campinas-SP)
2005  a_matilha	/	Galeria	465	(São	Paulo-SP)
 Afinidades Eletivas / Espaço Cultural CPFL (Campinas-SP)
2003  Kunsthaus Tacheles (Berlim / Alemanha)
2001		 Exposição	de	Graduação	em	Artes	Visuais	/	Galeria	da	Unicamp	(Campinas-SP)

Atualmente representado por :
_________________________________________________________________________________
Galeria	Marcelo	Guarnieri	|	www.ga le r iamarce loguarn ie r i . com.br


