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Lucas Dupin

Belo Horizonte, 1985. Vive e trabalha em Belo Horizonte, Brasil.

Mestre (2012) e Bacharel (2008) em Artes Visuais pela UFMG, Lucas Dupin já participou de 

exposições e residências artísticas no Brasil e no exterior. A maior constante em sua produção 

está na capacidade de diálogo com os contextos em que trabalha, embora se volte com frequência 

para observação atenta da transitoriedade presente no cotidiano.

Sem se ater à materiais, linguagens e modos de trabalhar específicos, busca dentro do seu 

universo de investigação realizar trabalhos em que partes são capazes de acessar um todo. 

Dupin já foi premiado em diferentes ocasiões como, por exemplo, o Prêmio Arte Contemporânea 

da FUNARTE (2015), 6º Bolsa Pampulha (2016), Art Weekend SP (2018), OCA/OEI (2018), FAAP 

(2017) FUNDAJ (2015) e, em anos anteriores, destaca-se o 2º Prêmio Energias na Arte (2010) no 

Instituto Tomie Ohtake - SP, no qual recebeu a primeira colocação. 



Série: Tempo-revés, 2013-2017
performance



A instalação “Tempo-revés” é composta por inúmeras páginas de calendários penduradas em 

camadas sucessivas pelo espaço expositivo.

Todas referências numéricas ou temporais, tais como o ano, os meses ou os dias foram cortadas 

de cada página e deixadas acumuladas aos pés de uma mesa disposta em frente à instalação.



Série: tempo-revés, 2013 - 2017  |  Instalação



Série Tempo-revés: Caixa #6, 2014

calendario comercial cortado

cutted calendar

45 x 60 cm



Serie Tempo-revés: Despojos, 2014,

fotografia / photography

46 x 59 x 4 cm

Serie Tempo Revés: Despojos #4, 2014, (5/5) 

fotografia / photography 

46 x 59 x 4 cm 

R$2.800,00  (cada)



Serie Tempo Revés: Despojos #4, 2014, (5/5) 

fotografia / photography 

46 x 59 x 4 cm 

R$2.800,00  (cada)

Serie Tempo Revés: Despojos #4, 2014, (5/5) 

fotografia / photography 

46 x 59 x 4 cm 

R$2.800,00  (cada)



Pequenas Navegações, 2008
performance



Barquinho, (2/100)

Fotografia/photography

60 x 40 x 2 cm



Série Bloqueios (Conjunto), 2015,

pigmento mineral sobre papel Hahnemühle | natural pigment on Hahnemühle

110 x 265 cm



Registro fotográfico de bloqueios encontrados pela cidade comumente 

utilizados para demarcação de vagas de garagem e entradas de condomínios. 



Estável União, 2014
performance



Performance realizada para câmera fotográfica, na qual emprego minha própria aliança de 

casamento para soprar bolhas de sabão. 



Estável União, 2014

Impressão giclée sob papel de algodão,

adesivada sob gator board.

30 x 20 cm (cada)

180 x 20 cm (conjunto)



Paratextos, 2016
Feira de arte e artesanato da Avenida Afonso Pena, Belo Horizonte, MG (Feira Hippie)

Vídeo Instalação



No interior desta barraca composta por lonas de todos os 

setores da tradicional Feira Hippie de Belo Horizonte, está um 

vídeo com duração de 12’, no qual o processo de montagem e 

desmontagem da feira é tema central.

Enquanto a direção e edição do vídeo foi feita em parceria 

com Pedro Veneroso, a construção da barraca é resultado 

da relação estabelecida ao longo de 4 meses com diversos 

montadores e guardadores da feira que se dispuseram a 

colaborar com o projeto partilhando histórias, saberes e lonas 

antigas.

Este trabalho faz parte de uma pesquisa iniciada durante 

a residência artística do 6° Bolsa Pampulha e que ainda 

encontra-se em curso.



Paisagem: Exílio, 2014
Impressão giclée sob papel de algodão | 110 x 70 cm | ED. 5 + 1 P.A.



Este trabalho foi feito em resposta ao convite da artista 

e pesquisadora Ana Cristina Mendes ao seu projeto 

Deslocamentos no qual cinco artistas brasileiros residentes 

no exterior produziram trabalhos a partir do trabalho 

desenvolvido pelo anterior tendo como ponto de partida 

a noção de exílio. Em meu caso recebi pelos correios uma 

caixa com um vestido azul, um véu e um anel.

Esta imagem foi feita durante a enchente que atingiu 

Oxford em Janeiro de 2014. 



Série: Homenagens: Rivane Neuenschwander, 2011
Fotografia e Instalação



Durante os dois meses de residência artística no The Banff Centre, Canadá, nos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011, fotografei 

diariamente a clarabóia localizada no meu estúdio, registrando as variações que ocorriam sobre ela devido às condições do tempo: variações 

ínfimas ocorridas pelo degelo e vento sobre a mesma. Por fim, essas imagens foram impressas em formato único de 27 x 27 cm e organizadas 

segundo a disposição dos dias de Dezembro, mês em que a maioria das imagens foram feitas.

A série Homenagens foi iniciada em 2011 e tem como foco produzir trabalhos que se aproximem do ponto de interseção entre a poética do 

artista e a do homenageado.

Vista da exposição Wabi-Sabi, galeria Mendes Wood, São Paulo, 2011



Série: Sala de leitura, 2010
Instalação composta de cadeiras de madeira com grama
no lugar dos assentos dispostas em locais diversos. 



Este trabalho foi executado em fevereiro 

de 2010 durante o projeto de residência 

artística “Interações Florestais” em Terra Una 

(Liberdade/MG)

Registro: Domingos Guimaraens



Livro - Paisagem, O Barro, 2010
(A Palavra , a Página, o Livro. O Barro, a Paisagem, o Caminho)
Fotografia e instalação 



A partir dessa analogia com o livro, foram 

confeccionados mais de duzentos tijolos de 

barro cru - utilizando a técnica adobe - com 

o formato de caracteres em sua superfície 

(assim como nos tipos móveis empregados 

na tipografia).

Posteriormente, estes tijolos foram dispostos 

em uma das trilhas da Ecovila Terra Una 

(Liberdade/MG), a fim de construir o que 

chamo aqui de “Livropaisagem”. O leitor 

desse “livro” deveria percorrer este caminho 

para lê-lo.

Este trabalho assim como as imagens 

que foram realizadas a partir deste, foram 

realizadas durante a residência do projeto 

Interações Florestais na Ecovila de Terra UNA 

em Liberdade/MG.



Impressão Giclée sob papel de algodão

Série de 3 fotografias

60 x 90 cm (cada)

ED. 5 + 1 P.A.



Onde dormem as palavras, 2010
Instalação e performance



Impressão Giclée sob papel de algodão | 60 x 90 cm |  ED. 5 + 1 P.A.

Instalação e performance realizadas durante a residência do projeto

Interações Florestais na Ecovila de Terra UNA em Liberdade/MG.

Registro: Shima



Jardins Suspensos, 2015
Instalação



Instalação composta por fragmentos de calçadas de ‘pedras portuguesas’ 

suspensas no espaço expositivo à diferentes alturas por fios de nylon. 

Cada pedaço suspenso está plantado com espécies de plantas e musgos 

comumente achados em meio à este mesmo tipo de pavimento.

*Área mínima de 4 m2  podendo ser adaptado conforme à realidade do espaço expositivo.



Bitucas (conjunto), 2019
Aquarela / Watercolor | 21 x 51 cm





Série: Estalinhos, 2019
Aquarela / Watercolor





Bibliotecas por vir, 2019
técnica mista sobre livros cortados / mixed media on cutted books
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