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Bruno Vilela

1977, Recife, Brasil, onde vive e trabalha.

Vilela trabalha com a desconstrução e realocação dos mitos ancestrais, das liturgias e 

do imaginário das religiões, o pensamento primitivo e a obsessão por tornar “visível” as 

imagens do inconsciente. Desde 2010 desenvolve uma pesquisa na tríplice fronteira entre 

a fotografia, o desenho e a pintura. Atualmente busca uma relação entre literatura e artes 

plásticas. “Minhas pinturas contam histórias de uma mitologia pessoal. Não tenho interesse 

em fazer arte contemporânea, contingente de seu tempo. Minha motivação é fazer uma 

obra atemporal”.



Bruno Vilela | Por Beto Brant e Cláudio Assis

Clique e assista ao documentário de Beto Brant e Cláudio Assis sobre a obra de Bruno Vilela..

https://www.youtube.com/watch?v=cy5-6ntgac0&t=1s


A poética do artista, que vem sendo afinada há mais de vinte anos, é 

conhecida pelo repertório de símbolos, mitos e arquétipos que conjugam 

natureza e cultura, tencionando categorias a priori distintas, em busca 

de um pensamento mágico. Reunindo imagens de várias manifestações 

culturais, Vilela elabora um léxico próprio, tendo a natureza como 

constante protagonista. Onças, matas fechadas, densas florestas 

tropicais, folhagens, rios e barcos nos convocam a uma experiência 

imersiva. Diante de sua pintura, por vezes questionamos a noção de 

tempo histórico, como se a narrativa se situasse num suposto “estado 

primordial” do humano. 

É preciso, ainda, situar a obra do artista dentro de  questões  caras 

ao século XXI, como o colapso do modelo civilizatório ocidental junto 

ao intenso movimento de revalorização de saberes e tecnologias 

de comunidades tradicionais. A partir da experiência de catástrofes 

ininterruptas e múltiplas falências do projeto moderno, questionamos 

o privilégio da ciência em detrimento de outros modelos de produção 

de sentido. Creio que o trabalho  de Vilela está orientado com esta 

perspectiva, uma vez que traz a tona um conjunto de referências 

dissidentes, como a religiosidade afro-brasileira e os mitos amazônicos.

Pollyana Quintella



BIBBDI BOBBDI BOO, 2008 e 2010
Exposição individual na Galeria Massangana, Fundação Joaquim Nabuco (Recife/PE)

Exposição individual no Centro Cultural Banco do Nordeste (Fortaleza/CE)



Bruno, o caçador, com sua câmera, realizou o sonho da 

madrasta. Alguém um dia finalmente cumpriria a sentença: 

matar Branca de Neve. Salvou as meninas do seu destino de 

bobas. 

A heroína bela e branca, submissa e sonsa, pertence 

definitivamente ao “era uma vez”. A imagem técnica que 

nasceu com a fotografia nos tempos em que  Branca de 

Neve pertencia à imaginação à serviço da moral, vem, hoje, 

nos salvar do mito, acabando de vez com o imaginário de 

redenção para a bonitinha que se salva porque escravizada 

e se escraviza por ser a bonitinha. As outras: Chapeuzinho, 

Alice, e quem mais estiver por perto, vão junto. 

Bruno Vilela talvez não imagine a revolução que acaba de 

promover. Vilém Flusser, autor da Filosofia da Caixa Preta, 

afirmou que o fotógrafo é sempre um caçador. Não podemos 

desperdiçar a analogia entre caçador e fotógrafo diante do 

trabalho que vemos aqui. Sua arma, a câmera fotográfica, 

confirma o elo entre imaginário e real, entre a produção da 

imagem e a forma como mulheres poderão ver a si mesmas 

de agora em diante. O feminismo agradece. Mais que ele, 

todos os que sabem o poder que a produção da imagem tem 

na construção das subjetividades. É um soco no estômago 

do espetáculo. Bruno Vilela acabou com o mito da bonitinha 

que, para permanecer viva precisa de um homem, seja ele 

um grupo de anões que exploram sua capacidade para o 

Bruno Vilela ou era uma vez Branca de Neve e outras sonsas
por Marcia Tiburi

trabalho doméstico, seja o príncipe que acolhe a beleza 

morta no seu programa de casamento. 

Quem terá a coragem de contar às crianças a historinha das 

boas moças, das heroínas órfãs, da submissa à maldade da 

madrasta que nega a maternidade e se entrega à vaidade, da 

que perde temporariamente o único lugar que almejou na vida, 

o de princesa, para depois recuperá-lo na grandiloqüência 

da condição de esposa e rainha, a que vive pelo efeito 

mágico do casamento, da que é salva pelos animaizinhos 

da floresta, pelo grupo de anões generosos e assustados, 

da que se entrega à romantização, da que desconhece os 

perigos da floresta, da que não sabe o que pode o lobo?

Quem terá coragem de contar que o caçador cansou de seu 

papel piedoso, que o guarda-costas das meigas não quer 

mais saber de mentiras, de uma imaginação que serve à 

ideologias? A caça das heroínas é em favor de uma outra 

realidade. 

E agora, será que Bruno pagará caro por este escancarar 

sem piedade estas verdades diante de nossos olhos que não 

querem ver? de algum corpo  d’água que tenha sobrevivido, 

mesmo  que quimicamente bastante alterado.  Um vestígio do 

que havia ali antes, ao  mesmo tempo que o único elemento  

de matéria que temos. Um fóssil de  dias melhores? Possível. 

Mas também  uma possibilidade de reinício em meio  a uma 

paisagem morta.

Outra série recente de Hachem são  os Aracnídeos. À primeira 

vista, são rodas de pneus nas quais, ao seu redor,  brotam 

outros pedaços de pneu, que  acabam se assemelhando a 

“patas”.  Estranhas cerdas, no núcleo e nas patas, adornam 

essas peculiares estruturas. Porém, como o próprio título 

da obra evidencia, bem como às oito  patas, tratam-se 

de aracnídeos, talvez  oriundos das mesmas paisagens 

presentes nas séries já analisadas. A própria matéria que os 

constitui, em que  pese a semelhança gritante, já trai o  olhar: 

não são feitos de pneu, embora  o imitem perfeitamente. Tal 

como muitos seres da natureza, que se camuflam  em meio 

a folhas, rochas ou troncos, visando melhor adaptação e 

sobrevivência, os aracnídeos de Hachem também  sabem se 

disfarçar. Ainda que aparentem determinada natureza, tem 

lógica  e inteligência própria que os distingue  do entorno 

em que se encontram.

Ao mesmo tempo em que o vestígio, a  ruína e o fóssil são 

comumente associa-  dos à ideia de derrocada e finitude, eles  

também podem inspirar recomeços, reescritas e resistências, 

tal como o fluido  que transcorre em meio ao deserto de  

pneus e como os aracnídeos que mime-  tizam o ambiente 

em que se encontram. 



Exposição individual na Galeria Massangana, Fundação Joaquim Nabuco (Recife/PE) - 2008



O sangue no vestido da princesa 

é do caçador – opus 3, 2010

Impressão a jato de

tinta sobre papel fine art, 

150 x 100 cm,

coleção Krysse Mello Gonçalves, 

Marina Galvani e Tarpley Long. 



Exposição individual no Centro Cultural Banco do Nordeste (Fortaleza/CE) - 2010



Sem título, 2010. 

Pastel seco sobre papel,

200 x 150 cm,

coleção Ana Maria Reis. 



PRÊMIO FUNARTE DE ESTÍMULO
À CRIAÇÃO ARTÍSTICA EM ARTES VISUAIS, 2010
Residência na Chapada Diamantina, a partir da qual produz a série e a publicação Cabeça de santo.





Ogum, 2010.

Pastel seco sobre papel,

160 x 120 cm,

coleção Patrícia Regina Schindler.



Possessão, 2012.

Óleo sobre tela,

142 x 215 cm,

coleção João Marinho.



REQUIEM SOBRE PAPEL, 2006 - 2012
Réquiem sobre papel, Museu Murillo La Greca, Recife, 2006.



Perceber é lembrar-se

Bruno Vilela se define sobretudo como pintor, que mesmo 

jovem, possui uma sólida formação em desenho, e isto se 

dá apesar de sua prolífica produção contar com a incursão 

em outros materiais além de tintas, pincéis, e  pastéis, ou 

mesmo outras linguagens como a fotografia. 

No contexto dos trabalhos que percebemos nesta exposição, 

consciente e claramente ele estabelece um elo entre pintura, 

desenho e o médium fotográfico: idealiza e realiza suas 

transposições pictóricas onde a relação manual e, portanto, 

enfaticamente interpretativa com um material de desenho 

como o carvão é imprescindível, a partir das possibilidades 

de diálogo delas com esta imagem técnica, não feita de mão 

humana. 

Mas como transcrever o espaço do fotográfico no quadro? 

Quais os elementos conceituais e materiais implícitos neste 

tratamento da fotografia em pintura? 

Antes de tudo, impõe-se sobre nós a idéia de fotografia 

simultaneamente como veículo e como materialização para 

a constituição de uma memória pessoal e familiar a ser 

transfigurada imageticamente. Impossível não ver nesse 

anunciado réquiem a intenção de uma imersão, de um 

encontro catártico com o seu próprio passado. Passado 

sempre aurático, único e irreversível como bem o sabemos 

Memórias do Presente
por Maria do Carmo Ninoi

todos, mas que como um sopro estende-se para dialogar 

com a consciência no momento presente e propiciar, sob o 

ponto de vista da criação artística, a efetivação de escolhas, 

o que leva a uma outra questão: como nós,  seres humanos 

lidamos com aquilo que nos atinge e como – no caso do 

autor - materializar para terceiros o  que seria da ordem do 

sublime, do incomunicável.

De fato, como se distanciar de algo tão próximo de modo a 

não se perder nesta proximidade, parece ser o desafio a que 

se propôs o artista.  

A aparição destas figuras que emergem do uso intenso, denso 

e inicialmente caótico do carvão cria um oásis de presença 

cujas características permitem inseri-las numa tentativa de 

abordagem do tempo como devir na imagem fixa; entre os 

procedimentos mais importantes que permitem a inserção 

do movimento e conseqüentemente da duração está o 

efeito flou, o que constitui uma das formas que estabelece a 

ligação entre a inscrição do tempo perdido, não recuperável, 

situado  no passado e no tempo achado, presente, revivido 

pelo olhar do espectador. 

O flou opõe a todo desejo de acomodação do olhar uma 

mobilidade: operando lenta e gradualmente um tratamento 

a partir de um dos elementos do vocabulário indicial que é a 

mancha, Bruno aposta em uma certa instabilidade perceptiva, 

pois o olho pena em fixá-las em um ponto, a lhes definir o 

status na imagem. 

A imprecisão no sistema de informação referencial evocada 

pelas características brumosas da mancha é um sintoma de 

sua natureza híbrida, da possibilidade material que ela oferece 

de oscilação entre a percepção fotográfica e pictórica. Aquilo 

que em fotografia se configura como perda de informação 

inconvertível, em comunicação interrompida, se traduz em 

benefício pictórico através de valores perceptivos eufóricos, 

acolhedores, em um tipo de convivência ótica que estimula 

o olhar, que as faz vibrar a superfície.

Aliado ao tempo como devir, temos o tempo em sua relação 

com o espaço através de uma outra operação de natureza 

fotográfica que é o recorte. O que como ato fotográfico 

instaura uma ruptura no espaço-tempo como devir, 

materializa-se do ponto de vista pictórico como composição, 

onde o enquadramento como fenômeno enunciativo por 

excelência que é, aponta, meta-lingüisticamente se auto-

referenciando enquanto ato de recorte. Uma presença que 

afirma sobretudo uma ausência. Isto confere aos limites 

rígidos do enquadramento uma abertura sobre o que se 

encontra fora do campo da representação, sobre aquilo 

que não se vê, mas poderia ser visto. Este verdadeiro ato 

de suspensão agrega vários sentidos alegóricos às estas 

imagens, quase as desmaterializando em um certo modo, 

pois as tornam fantasmáticas, etéreas, vagas, fugazes, na 

iminência de abandonarem o campo da representação, mas 



também sem dúvida corroborando com a nossa projeção – no 

sentido psicanalítico do termo - de identificação com elas. O 

que lhes é retirado de valor documental lhes é acrescido em 

valores associados ao poder de sugestão, já que a imaginação 

encontra um campo mais fértil para se desenvolver na 

presença do que não está totalmente revelado.

Temos nestas imagens menos a vontade de descrição 

de formas iluminadas reveladas pelo branco, do que a 

reivindicação de um retardo, de uma retenção, do peso de 

uma matéria noturna: matéria como inconsciente da forma.  

A mesma substância que emite um efeito de aparência, joga 

também com a possibilidade de velá-la.

Entre as marcas das idas e vindas, emergências e submersões, 

reminiscências arredias e resistências ao esquecimento, 

interrupções e retomadas, a materialidade narrada nunca 

se dá de maneira completa, mas apenas sugerida que, como 

nos ensinou Mallarmé, tem a habilidade de evocar mais 

eficazmente a imaginação. Ou, como diria Deleuze, “só o 

imaginário pode desenvolver o germe”. ¹

¹ Deleuze, Gilles, , L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, p.120. 



Fim de festa, 2012.

Pastel seco sobre papel,

200 x 150 cm,

coleção João Marinho.



Roleta-russa, 2021.

Pastel seco sobre papel,

80 x 120 cm,

coleção Ronaldo Torres.



CARPE DIEM ARTE E PESQUISA, 2014
Residência em Lisboa, Portugal.





ANIMATTACK, 2014
Galeria Amparo 60 , Recife/PE



Animattack reúne trabalhos realizados por Bruno Vilela ao 

longo de anos diversos que se avizinham, contudo, de vários 

modos, constituindo coleção aberta de buscas encadeadas. 

Todos eles, menos um, são devedores de mesma técnica: 

criação de imagens com pastel seco sobre papel que 

reproduzem, com poucas alterações, partes centrais de 

cenas fotografadas em um passado incerto. Imagens que 

têm porções apagadas logo após serem feitas, de modo a 

borrar traços antes visíveis e as tornar parcialmente opacas. 

Mesmo aquele que é única exceção nesse grupo – uma tela 

pintada a óleo – partilha com os demais a vontade de criar 

dúvidas sobre o que visualmente descreve. Tal coesão se 

torna também patente nos tons escuros e melancólicos com 

que o artista elabora cada um dos trabalhos, embora seja 

principalmente o assunto que recorre em quase todos eles 

que parece torná-los fragmentos de uma investigação sem 

fim necessariamente certo. Assunto que não se deixa reduzir 

à descrição normativa da fala ou da escrita, ecoando, no campo 

do significado, o desmanche de formas definidas operado 

em cada superfície desenhada ou pintada (pouca diferença 

a distinção entre meios aqui faz). Assunto que, a despeito 

disso, alcança e afeta aqueles que se expõem às imagens 

que Bruno Vilela cria, forçando sua tradução quebrada em 

palavras que nunca são suficientes ou adequadas.

Para acercar-se, tentativamente, dos sentidos que Animattack 

esboça, inexiste outro caminho que não o do sobressalto 

com o tema que aproxima os trabalhos uns dos demais. Se 

ANIMATTACK
por Moacir dos Anjos

parece evidente que cada desenho ou pintura retrata corpos 

humanos em planos de corte variados – do corpo inteiro 

ao retrato –, a ausência de partes dos rostos promove a 

anulação do índice mais aceito de humanidade. Ademais, 

ao terem bocas, narizes e por vezes orelhas apagadas, as 

figuras, quase sempre sozinhas, são destituídas daquilo que 

as singularizaria frente a quaisquer outras. O que usualmente 

resta desse desmanche seletivo de faces, além dos contornos 

mal definidos dos rostos que os corpos carregam, são quase 

somente olhos: por vezes atentos, outras tristes, talvez até 

espantados. Em um dos trabalhos, a abstração de tudo mais 

em detrimento deles é levada ao limite, e a figura inteira 

que se presume ali presente é reduzida a somente um par 

de olhos mergulhado em denso e mudo campo de cor azul. 

Em outro, a afirmação da centralidade da visão nos rostos é 

feita por meio da adição de um terceiro olho situado acima 

dos demais. E se são várias as interpretações cabíveis para a 

representação dessa extroversão da faculdade de enxergar, 

não se encontra, nas construções de Bruno Vilela, afirmação 

de conhecimento qualquer que já exista para justificá-la, 

mesmo que seja possível rastrear conceitos que informam 

a intenção do artista. Na condição de imagens inventadas 

que se bastam, elas apenas interrogam o que intuitivamente 

se assumiria, em outro contexto qualquer, como algo certo 

e dado. 

Há figuras, porém, que nem mesmo olhos exibem, sugerindo 

de novo, embora de outro modo, uma existência sem face. 

São apagamentos de funções humanas que evocam menos 

agressões ou acidentes extremos do que uma existência 

de natureza distinta. Imagens que remetem, com ainda 

mais força que outros trabalhos que integram o conjunto, 

à supressão absoluta dos traços com os quais se identifica 

alguém visualmente. Figuras sem rosto que se movimentam 

às cegas e que são, paradoxalmente, as únicas a serem 

retratadas em contato com outras. Interação que não 

necessariamente implica partilha de alguma coisa, como 

atesta a sugestão velada de gestos violentos presente 

nessas cenas de encontros. São figuras retratadas talvez em 

fuga das formas reguladas de estar no mundo, desfazendo-

se, nesse percurso, do que é excesso material nos corpos 

e tornando-se algo ainda não conhecido, processo sem fim 

certo que Bruno Vilela nomeia de Animattack. Processo que 

não tem sequer temporalidade definida, posto que aquilo 

que se vislumbra como devir já está por vezes inscrito no 

vivido, como parece aludir o trabalho O Ancestral. Nele, vê-

se uma figura entre homem e animal – ou quiçá híbrido de 

gente e espírito – que dá as costas a este mundo do lado de 

cá e adentra uma floresta escura. Faz recordar que esses 

são trabalhos que demandam, de quem os vê, atentar para o 

que está além do que eles podem jamais exibir. 



Ghost notes, 2014.

Pastel seco sobre papel,

91 x 72 cm,

coleção Marcio Silveira.



Animattack, 2014.

Pastel seco sobre papel,

150 x 120 cm,

acervo do artista.



Night vision, 2012.

Pastel seco sobre papel,

160 x 110 cm,

coleção João Henrique Souza. 



DOCUMENTÁRIO SOBRE A OBRA DO ARTISTA:
SE CRIA ASSIM, 2014
Os Cineastas Beto Brant e Cláudio Assis produzem o documentário sobre a obra do artista: Se cria assim (2014), 26min.





O LIVRO DE SÃO SEBASTIÃO, 2016
Mostra individual na galeria Anita Schwartz (Rio de Janeiro/RJ).



Mircea Eliade, o grande historiador romeno das religiões, 

separa o homem arcaico do homem moderno pela 

irreversibilidade dos acontecimentos. Para o segundo, os 

eventos são característica da História enquanto que, para o 

primeiro, eles são passíveis de atualização através do poder 

do mito. Bruno Vilela parece se esforçar, diante disso, para 

se situar num entremeio pictórico, procurando examinar os 

mitos, arquétipos, deuses e símbolos no presente. O livro de 

São Sebastião, apresentado aqui com quinze pinturas, é um 

relato vertiginoso em série, um processo de requalificação 

e alargamento de um repertório simbólico que vem sendo 

construído pelo artista ao longo de toda sua produção.   

No universo de Bruno, o livro de São Sebastião é um livro 

perdido. Seus vestígios foram encontrados queimados, dos 

quais sobreviveram apenas as ilustrações. O papel das pinturas, 

pensadas num percurso específico, é o de presentificar um 

texto imaginado. A exposição é a experiência do livro. O livro 

é premissa e desenvolvimento da exposição. O público, nesse 

caminho, pode aparecer como um personagem imprevisto. A 

escala das pinturas, quase todas com pelo menos um metro, 

faz da narrativa um evento imersivo, de jogo e confrontação.

Embora o pano de fundo seja a mitologia judaico-cristã, 

as figuras procuram alcançar soluções distintas, longe de 

qualquer pureza iconográfica. São Sebastião, por exemplo, 

já foi tema de pinturas icônicas da arte brasileira, como 

Bruno Vilela: pintura em estado de sonho
por Pollyana Quintella

as de Eliseu Visconti, Alberto da Veiga Guignard e Glauco 

Rodrigues, aparece aqui na forma de um urso flechado 

que é, nas palavras de Bruno, “o artista, que não desiste e 

trabalha pelo seu propósito”. Não se trata, portanto, de uma 

imagem subordinada ao texto, como se costuma observar 

na mitologia clássica, mas uma imagem que embaralha e 

confunde a palavra, se emaranhando por caminhos outros. 

No livro perdido de São Sebastião os textos são irresgatáveis, 

mensurados apenas no discurso pouco linear da pintura, 

num exercício de perversão e dilatação narrativa. Não é um 

caso, mesmo por isso, de uma Ut pictura poesis – poesia 

como pintura -, como queria Horácio. Mas talvez de pictura 

– pintura – que traz o mito para o minuto da imagem, o 

movimenta no tempo, nas particularidades do sujeito e da 

história: o exercício de atualização arcaica de que falava 

Eliade, aqui reservado para o campo de produção simbólica 

da arte.

As referências também parecem surgir como manifestações 

inconscientes, como se emergissem de um psiquismo, 

acessadas por uma espécie de complexo polifônico em que a 

relação entre as imagens segue, por vezes, critérios escusos, 

inacessíveis. Se a psicanálise buscaria a palavra fora da 

imagem, como alegoria pura, aqui a imagem quer entrelaçar a 

palavra, inoperando as causalidades. As conexões são muitas 

e quase obsessivas. Há o diálogo intenso entre universos 

fantásticos distintos: Freud, Da Vinci, discos voadores, a 

Bíblia, John Milton, Nick Cave, Caibalion, Ouroborus, são 

todos alusões de um amálgama de sentidos construídos. 

Neste ponto tudo é símbolo, mas são todos símbolos em 

processo de reinvenção ou redescoberta. Se os arquétipos de 

Jung se armazenam no inconsciente coletivo por repetição, 

Manoel de Barros diria: “Repetir, repetir - até ficar diferente. 

Repetir é um dom do estilo”. Os modelos e cânones, como no 

fenômeno dos sincretismos, espelham um outro, derivam. 

É a pintura em estado de sonho, um sonho em contexto 

globalizado, que se nutre de várias manifestações culturais 

para, de certo modo, cruzá-las, entremeá-las, conjugá-las 

numa mesma superfície. 

O mito, manifestação do sagrado no mundo, é também a 

narrativa didática e pedagógica que confere valor e significado 

aos comportamentos. Nas pinturas do livro, seu aspecto 

enigmático, de constante entrevisão e parcial desvelamento, 

ganha força com uma paleta de tons frios predominantes, 

ora ou outra mais evidentemente contrastados, e com a 

presença da natureza como cenário e conjuntura para situar 

a narrativa num suposto “estado primordial”. 

Bruno também permitiu que os temas chamassem uns aos 

outros. O fim de uma pintura anuncia o início da próxima, 

sem prognóstico, fazendo do próprio processo o itinerário 

e direção. Algumas imagens vieram de antigos cadernos, 



onde esboços podem desencadear obras anos depois. Para o artista, 

um trabalho antigo pode se encaixar numa nova série, ao passo que 

trabalhos recentes também se encaixam em séries anteriores, revelando 

uma vontade coesiva que percorre a produção. 

Há, sem dúvida, outro aspecto importante na obra de Vilela: o trabalho. O 

pintor como uma espécie de atleta que se submete a intenso treinamento 

físico. Bruno diz ter tido um mestre, o japonês Shunishi Yamada, com 

quem estudou durante quatro anos e de onde vem a forte presença do 

domínio anatômico e do pastel seco. Segundo o artista, o mestre dizia 

que, “se você aprende a desenhar um rosto, uma mão, você pode fazer 

tudo”. Esse virtuosismo técnico é visto a partir de uma certa imbricação 

entre pintura, desenho e fotografia, fruto de uma intimidade conquistada 

com os procedimentos. 

Talvez isso justifique a frequência de cadernos e livros ao longo da 

produção de Bruno. Seus livros publicados são híbridos entre o catálogo 

e o livro de artista, com registros e estudos. Na exposição, caderno, livro 

e obra convivem em reforço mútuo, como ponto de partida, vestígio, 

processo e desdobramento de uma mesma pesquisa.

No livro de São Sebastião, a imagem emerge para construir um outro de 

si. Dá a nós o recado de que o mito está vivo.





Red right hand, 2016.

Óleo sobre tela,

150 x 120 cm,

acervo do artista.



São Sebastião, 2016.

Óleo sobre tela,

150 x 200 cm,

coleção Leonardo Amarante.



O divã, 2016.

Óleo e carvão sobre papel,

115 x 155 cm,

coleção Marcio Silveira.



O pontífice, 2016.

Óleo sobre tela,

90 x 130 cm,

coleção Henrique Figueira.



EXPOSIÇÃO COLETIVA CONTRAPONTO, 2017
Coleção Sérgio Carvalho, no Museu Nacional da República (Brasília/DF), com curadoria de Tereza Arruda.





“A sala verde nasce num projeto de 

residência entre Lisboa e as paisagens 

selvagens portuguesas.

Minha pintura se infiltrando nos 

mecanismos específicos da literatura, 

oferecendo a sensação e a continuidade 

entre diferentes projetos.

O livro é um thriller de horror psicológico 

cinematográfico inspirado por filmes como 

“Inverno de Sangue em Veneza” de Nicolas 

Roeg, 1973” e “O Iluminado” de Stanley 

Kubrick, 1980”.”



FINALISTA DO 7º PRÊMIO INDÚSTRIA NACIONAL 
MARCANTÔNIO VILAÇA SESI/CNI, 2017
Através do qual expõe no MUbE (São Paulo/SP).





O barqueiro, 2013.

Óleo e folha de ouro sobre tela,

322 x 200 cm,

coleção Sérgio Carvalho.



PRÊMIO DE MELHOR DIREÇÃO DE ARTE 
DE CURTA-METRAGEM  DO FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINEMA DE TRIUNFO
Pelo filme Rodolfo Mesquita e as monstruosas máscaras de alegria e felicidade (2013), dirigido por Pedro Severien.





SHIVA, 2019
Exposição individual na Galeria Anita Schwartz, Rio de Janeiro





O transformador, 2019.

Impressão a jato de

tinta sobre papel fine art,

150 x 108 cm,

coleção Rômulo Mendes.



Krishna, 2019.

Pastel seco e folha

de ouro sobre papel,

190 x 152 cm,

coleção Patricia Balbi.



O buscador, 2019.

Acrílica, carvão e

folha de prata sobre papel,

129 x 151 cm,

acervo do artista.



SP-ARTE, 2022
Exposição coletiva no stand D14 da Galeria Lume, São Paulo



Drama dream, 2022

Óleo, carvão e folha de

ouro sobre tela

150 x 200 cm
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