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O percurso que trilho no campo das artes visuais nasce da percepção de que o mundo que nos cerca
guarda  um  arsenal  de  visualidades  insuspeitas,  além  do  que  é  dado  a  conhecer  em  sua
superficialidade. Nesse contexto, a pesquisa da natureza das imagens, no que diz respeito à sua
autonomia,  sobrevivência  pelo  tempo  e  espaço,  propriedades  matéricas  e  potencialidades,  se
constitui no campo onde experimento modos de ver.

Atualmente, os trabalhos que produzo decorrem de processo de colagem de recortes elaborados a
partir da desconstrução de imagens preexistentes, resultando em outras imagens que transitam entre
a bidimensionailidade e a tridimensionalidade e se estabebelecem como um repertório improvável e
real. Aliado a essa produção, desenvolvo atividades no campo da criação de conhecimento em arte e
estudos teóricos nesse campo e no das disciplinas que permeiam sua expressão como a filosofia, a
sociologia e a antropologia.
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Exposições coletivas
2011 - Exposição Coletiva SENAC - Galeria Nelson Dahia, Salvador, BA

2006 - II Salão de Arte Euler Cardoso – Panorama Galeria de Arte, Salvador, BA

2005 - ‘Abstrações’ – Panorama Galeria de Arte,  Salvador, BA

Mostra Comemorativa do Aniversário da  Panorama Galeria de Arte, Salvador, BA 

Formação
Especialização em Artes Visuais: Cultura e Criação, SENAC, 2009, Salvador, BA 

Extra-curriculares
Em curso – Grupo de Acompanhamento de artistas coordenado pela artista visual Carolina Paz, São
Paulo, SP – online.

Em curso – Grupo de Estudos em Arte Contemporânea – Ateliê Coletivo 2e1 –coordenado pela 
artista visual Carolina Paz e pelo crítico de arte e filósofo José Bento Ferreira, São Paulo, SP – 
online.

2014 - Curso de História da Arte – ministrado pelo crítico de arte e filósofo José Bento Ferreira no 
Ateliê Coletivo 2e1, São Paulo, SP – online.

2014 - Programa Trilha - Profissionalização de Artistas – coordenado pela artista visual Carolina
Paz no ateliê Coletivo 2e1, São Paulo, SP – online.

     


