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Quando Édouard Manet visitou o Rio de Janeiro em 1849, ninguém poderia
imaginar que a arte inventaria tantas tendências e movimentos, dividindo
realidade figurativa e abstração; que o mundo se comunicaria em tempo real e
que a pintura seria o ponto de partida para a fotografia, o cinema, o vídeo e as
redes mundiais de computadores. E que, exatos 170 anos depois, na mesma
cidade, estaríamos rediscutindo a pintura através de um artista para o qual as
fronteiras territoriais não existem mais. É o caso de Walter Tada Nomura -
Tinho, e os 7 Mares, no Paço Imperial.
Da “Alegoria da Caverna” de Platão (380 a.C.) ao princípio da câmara escura
(1554), às invenções do livro (Pi Sheng em 1405 e Gutemberg em 1455), à
litografia (1796), à fotografia (de Angelo Sala à Joseph Niépce, entre 1604 e
1826), até que Hércules Florence, francês radicado no Brasil cunhasse o termo
“photographie”, quando chegamos ao cinema (do cinetoscópio de Thomas
Edison ao cinematógrafo dos irmãos Lumière, 1891 à 1895) e, finalmente, à
rede mundial de computadores - Internet - por volta de 1980.
Entre luz, eletricidade e telepatia, deixamos para trás o tempo lento das
comunicações para falar em tempo real entre 8,7 bilhões de habitantes no
Planeta. Dentre todas as invenções, a afirmação do psicólogo Hugo
Mustemberg, um dos primeiros teóricos do cinema, já negava, em 1916, a
possibilidade do efeito do movimento produzido no cinema resultar de
fenômenos retinianos. Mustemberg acreditava que tudo acontecia na fase
neural do processo de percepção visual. A crença de Mustemberg estava
correta. É desta percepção ampliada ao modo coletivo de processos neurais
que falam os 7 Mares, de Tinho. Um tecido biodinâmico liga o espaço real às
redes neurais coletivas, de indivíduo a indivíduo, de modo direto, através de
relações antropológicas em comum. Liga quem leu, viu, ouviu, percebeu,
vestiu, vivenciou e percorreu os espaços da vida através de uma determinada
cultura e seus objetos, que hoje vêm sendo substituídos pelas redes digitais,
como, por exemplo, os livros e skates que contêm uma filosofia da mobilidade
à parte.
Quem vê as pinturas de Tinho ativa a própria memória sobre aquilo que vê,
amplia no mundo imediato a celebração de um universo da cultura material e
dos costumes que integram diversas gerações. E que, vistas como ele pintou,
recriam a força destas memórias culturais no presente. As pinturas de Tinho

são, ao mesmo tempo, a descrição e a vida do tempo e do espaço e das
relações, do limite entre culturas e mídias - por exemplo, livro e literatura,
discos e sonoridade. São obras que elevam o ver para o estado de sentido e
consciência.
Não podia se esperar menos de um artista que, além de dominar a pintura
tanto em termos realistas como abstratos, possui a experiência da rua, o
domínio sintático e simbólico do universo da arte e do graffiti como circulação
real da cultura contemporânea e seus objetos além da imaterialidade em
diversas cidades do mundo. Fenômenos da nação global, que espelham, no
minuto digital, milhões de anos de vida do espaço real e topológico.
Ver a pintura de Tinho é levar a pintura para o lado de fora da pintura, como se
não houvesse mais separação entre arte e realidade. Tinho simplesmente
chegou ao lugar da obra em que arte é vida e vida é obra, sem distinguir o que
ele viu daquilo que nós vemos. Ver sua obra é descobrir o oitavo mar, é
perceber aquilo que nos liga diante de tudo o que ele percebeu, criando uma
série única, rara e singular da pintura recente, na qual estamos - ele como
artista e nós enquanto parte vida de sua própria obra - rompendo a mera
espectatorialidade.
Realidade aumentada para o lado de dentro e de fora, simultaneamente. O
modo de ver de um artista atual, que não separa realidade natural e realidade
abstrata, e possibilita dizer que chegamos às bases da pintura do século XXI em
busca das paisagens interativas e antropológicas.
Ao mesmo tempo que deixa o século XX para trás, esta arte nova, derivada
diretamente das passagens urbanas, amplia nossas chances cognitivas no
mundo real, onde a pintura funciona como “lugar de encontro”, contrapondo
as redes digitais na sua característica de realidade abstrata. Luz, e não sombra
da nossa própria existência, esta mostra possui o caráter singular e
transgressivo da linha do horizonte encontrada por Manet, horizonte muitas
vezes transcendido pela Street Art que, como se vê através das obras de Tinho,
fez a pintura reencontrar-se com a pintura, enquanto navegamos nosso olhar
na composição dos 7 Mares. Gens trouvé além do objet trouvé. Arte encontrada
além da arte. Arte sem fronteiras conceituais, imaginárias e dialógicas. Um
quadro semelhante e semelhantes livres.

Saulo di Tarso, curador

Os 7 mares da pintura

“Um quadro estranho e estranhos prisioneiros.”
Platão, A República - Livro VII



When Édouard Manet visited Rio de Janeiro in 1849, no one could imagine that
art would invent so many tendencies and movements, dividing figurative reality
and abstraction; that the world would communicate in real time and that
painting would be the starting point for photography, film, video and the world's
computer networks. And that, exactly 170 years later, in the same city, we
would be rediscussing painting through an artist for whom territorial boundaries
no longer exist. This is the case of Walter Tada Nomura - Tinho, and the 7 Seas
at Paço Imperial.
From Plato's "Allegory of the Cave" (380 BC) to the principle of the darkroom
(1554), the inventions of book (Pi Sheng in 1405 and Gutemberg in 1455),
lithograph (1796), photography (by Angelo Sala to Joseph Niépce, between
1604 and 1826), until Hercules Florence, a Frenchman living in Brazil, coined the
term “photography”, when we arrived at the cinema (from Thomas Edison's
kinescope to the Lumière brothers' cinematograph, 1891 to 1895) and finally to
the world`s computer network - Internet - around 1980.
Among light, electricity and telepathy, we have left behind the time of the slow
communications to speak in real time among 8.7 billion people on the planet.
Among all the inventions, the statement of the psychologist Hugo Mustemberg,
one of the first film theorists, already denied, in 1916, the possibility of the
effect of the movement produced in the cinema resulting from retinal
phenomena. Mustemberg believed that everything happened in the neural
phase of the process of visual perception. Mustemberg's belief was correct. It is
about this perception extended to the collective mode of neural processes that
Tinho's 7 Seas speak. A biodynamic tissue links real space to collective neural
networks, from individual to individual, directly through common
anthropological relationships. It links who read, saw, listened, noticed, dressed,
experienced and traveled the spaces of life through a certain culture and its
objects, which today are being replaced by digital networks, such as books and
skateboards that contain a philosophy of mobility apart.
The one who sees Tinho`s paintings activates his own memory of what he sees,
extends in the immediate world the celebration of a universe of material culture
and customs that integrate several generations.

And that, seen as he painted, recreate the power of these cultural memories in
the present. Tinho's paintings are, at the same time, the description and the life
of time and space and relationships, the boundary between cultures and media
- for example, book and literature, records and sound. These are works that
elevate seeing to the state of meaning and consciousness.
It could not be expected less from an artist who, besides mastering painting in
both realistic and abstract terms, has the experience of the street, the syntactic
and symbolic mastery of the universe of art and graffiti as the real circulation of
contemporary culture and its objects beyond immateriality in various cities of
the world. Phenomena of the global nation, which mirror, in the digital minute,
millions of years of life of the real and topological space.
Seeing Tinho's painting is taking the painting outside the painting, as if there
was no separation between art and reality. Tinho simply came to the place of
the work in which art is life and life is work, without distinguishing what he saw
from what we see. Seeing his work is discovering the eighth sea, it is realizing
what binds us in the face of everything he has realized, creating a unique, rare
and singular series of recent painting in which we are - him as an artist and us
as a living part of his work - breaking the mere spectatoriality.
Augmented reality inside and outside simultaneously. The view of a current
artist, who does not separate natural and abstract reality, and makes it possible
to say that we have reached the foundations of 21st century painting in search
of interactive and anthropological landscapes.
While leaving the twentieth century behind, this new art, derived directly from
urban passages, broadens our cognitive chances in the real world, where
painting functions as a “meeting place,” contrasting digital networks with their
characteristic of abstract reality. Light, and not a shadow of our own existence,
this exhibition has the singular and transgressive character of the horizon line
found by Manet, a horizon often transcended by Street Art, which, as seen
through Tinho's works, made painting rediscover itself, as we navigate our gaze
on the composition of the 7 Seas. Gens trouvé beyond the object trouvé. Art
found beyond art. Art without conceptual, imaginary and dialogical boundaries.
A similar image and similar fellow men.

Saulo di Tarso, curator

The 7 seas of painting

“A strange image and strange prisoners.”
Platão, The Republic - Book VII











os 7 mares
the 7 seas



Mar de livros, 2015-2016
Sea of books, 2015-2016
Óleo sobre tela  [Oil on canvas]
200 x 150 cm
Coleção particular [Private collection]



Mar de filmes, 2015-2016
Sea of films, 2015-2016
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
200 x 150 cm
Coleção particular [Private collection]



Mar de discos, 2015-2016
Sea of discs, 2015-2016
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
200 x 150 cm
Coleção particular [Private collection]



Mar de obras de arte, 2016
Sea of artworks, 2016
Óleo sobre tela  [Oil on canvas]
200 x 150 cm
Coleção particular  [Private collection]



Mar de shapes, 2017
Sea of shapes, 2017
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
200 x 150 cm
Coleção particular [Private collection]



Mar de brinquedos, 2017
Sea of toys, 2017
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
200 x 150 cm
Coleção particular [Private collection]



Mar de moda, 2018
Sea of fashion, 2018
Óleo sobre tela  [Oil on canvas]
200 x 150 cm



desdobramentos
unfoldings



Quando a memória encontra a fantasia, 2019
When memory meets fantasy, 2019

Óleo sobre tela [Oil on canvas]
200 x 150 cm

Coleção particular [Private collection]



Sofia's trip, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas]

200 x 150 cm



O castelo encantado num paraíso artificial, 2019
The enchanted castle in an artificial paradise, 2019

Óleo sobre tela [Oil on canvas]
200 x 150 cm

Coleção particular [Private collection]



Menina superpoderosa, 2019
Super powerful girl, 2019 

Óleo sobre tela [Oil on canvas]
150 x 100 cm

Coleção particular [Private collection]



A vã tentativa de te contar uma história tal qual ela aconteceu, 2019
The vain attempt to tell you a story as it happened, 2019 
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
120 x 185 cm



Sobre planos, acasos e destinos, 2019
About plans, chances and destinies, 2019 
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
70 x 100 cm



Mínimo múltiplo comum, 2019
Least common multiple, 2019
Óleo sobre tela  [Oil on canvas]
200 x 300 cm - Díptico [Diptych]



Sala de espera, 2019
Waiting room, 2019
Óleo sobre tela [Oil on canvas]
180 x 180 cm



Site specific – Queremos o MAR aberto!, 2019
Bonecos de pano de três metros, tecidos, discos, filmes, livros, obras de arte, brinquedos, skates e roupas 
Three-meter rag dolls, fabrics, discs, films, books, artworks, toys, skateboads and clothes
Dimensões variáveis [Variable dimensions]



“O Tinho é peça fundamental na história da arte urbana brasileira.”
Herbert Baglione

“Nós conhecemos o Tinho em 1989 na zona norte, onde estávamos 
pintando um graffiti, ele chegou e se apresentou.  Informação naquele 

tempo era muito escassa, então com essa amizade trocamos o pouco de 
conhecimento que tínhamos na época. Desde então nos tornamos 

amigos e fomos dividindo informações, pintando juntos. Tinho sempre foi 
um visionário, um artista único, que retrata o cotidiano, sua vivência nas 
grandes cidades, questionando diferenças sociais, retratando e filtrando 

esse acúmulo de informações e diferenças que fazem parte de uma 
cidade fora do controle, como por exemplo São Paulo.”

OsGemeos

“Tinho consegue ultrapassar os limites de sua origem pictórica no 
muralismo urbano contemporâneo para o universo da pluralidade dos 
suportes da pintura e do objeto. Sem perder o domínio harmônico da 
vibração cromática seduz e expressa sua origem sensível às questões 

sociais por meio de uma linguagem universal.  Sua obra, coerente com 
sua própria história, reúne ainda a simplicidade da expressão popular e a 

complexidade singular de uma ampla abordagem poética.”
Xico Chaves

“Sobre o Tinho só posso falar bem. Além de ter uma obra dele na minha 
coleção, com força de pintura pensada, participei a convite dele de um 

evento de pintura de rua onde aprendi muito e pude ver de perto a 
incrível aventura de pintar montado em guindastes e transformar o 

espaço urbano numa coisa, às vezes lúdica e às vezes grave, como um 
susto de ver imagens em lugares impensados. E como diz o poeta Manoel 

de Barros: Imagens são palavras que nos faltaram."
Carlos Vergara

“Tinho is a fundamental piece in the history of Brazilian urban art.”
Herbert Baglione

“We met Tinho in 1989 in the northern area, where we were painting a 
graffiti and he arrived and introduced himself. Information at that time 

was very scarce, so with this friendship we exchanged the little 
knowledge we had at the time. Since then we became friends and we 

were sharing information, painting together. Tinho has always been a 
visionary, a unique artist who portrays daily life, his experience in big 

cities, questioning social differences, portraying and filtering this 
accumulation of information and differences that are part of a city out 

of control, such as São Paulo.”
OsGemeos

“Tinho can surpass the limits of his pictorial origin in contemporary 
urban muralism to the universe of the plurality of the supports of 

painting and object. Without losing the harmonic domain of chromatic 
vibration he seduces and expresses his sensitive origin to social issues 

through a universal language. His work, consistent with his own history, 
also brings together the simplicity of popular expression and the unique 

complexity of a broad poetic approach.”
Xico Chaves

“About Tinho I can only speak highly. In addition to having a painting by
him in my collection, with thoughtful painting strength, I participated at

his invitation at a street painting event where I learned a lot and could
see closely the incredible adventure of painting mounted on cranes and
turning urban space into something, sometimes playful and sometimes

serious, like a fright to see images in unthinkable places. And as the
poet Manoel de Barros says: ”Images are missing words.”

Carlos Vergara



“As características do Tinho que eu mais gosto são autenticidade e 
poesia. Apesar dele ter vindo de uma transição de experiências ou 

mesmo de telas que são muito específicas como o Mar de discos, ou por 
mais que ele aborde qualquer tema desde os carros acidentados, que 

podem ser ou não herméticos, ele tem uma poesia que é universal. Um 
drama e uma poesia que atingem a todos. Isso é muito difícil de ser 

conseguido porque essa autenticidade vem da alma da pessoa, de saber 
o que quer, quem é, de estar bem consigo mesma, isso se reflete no 

trabalho dele.“
Speto

“Conheci o Tinho pintando uma parede e a partir daí nunca mais 
deixamos de trocar ideia, nos ajudar e nos completar. Foram muitas 

histórias, experiências fantásticas e sou muito grato em ter feito parte da 
jornada desse artista e amigo que admiro até hoje.”

Binho

“Conheci o Tinho através do Binho logo que comecei a fazer graffiti e me 
identifiquei de cara com o que ele já fazia na época. Lembro que um dia o 

Binho me falou: o Tinho é diferente, ele tem o mundo dele, está focado 
em produzir arte não só graffiti, isso me aproximou mais das artes 

plásticas, mudou o rumo das minhas criações.”
Toz

“The characteristics of Tinho that I like most are authenticity and 
poetry. Although he has come from  a transition of experiences or even 
from canvases that are very specific like “Mar de discos”, or no matter 

how much he addresses anything from crashed cars, which may or may 
not be hermetic, he has a poetry that is universal. A drama and a poetry 

that reach all people; This is very difficult to achieve because this 
authenticity comes from the soul of the person, knowing what he wants, 

who he is, being well with himself, it reflects itself on his work.”
Speto

“I met Tinho Painting a wall and from there we never stopped 
exchanging ideas, helping each other and completing ourselves. There 

were many stories, fantastic experiences and I am very grateful to have 
been part of the journey of this artist and friend I admire to this day.”

Binho

“I met Tinho through Binho as soon as I started to do graffiti and I 
immediately identified with what he was doing at the time. I remember 

one day Binho told me: “Tinho is different, he has his own world, he is 
focused on producing art not only graffiti”, this brought me closer to the 

fine arts, it changed the direction of my creations.”
Toz



BIO | TINHO

Exposições individuais I Solo exhibitions

2019 - os 7 mares, Paço Imperial - Rio de Janeiro, Brasil
2018 - Quem me navega é o mar, Galeria Movimento - Rio de Janeiro, Brasil
2015 - Verdades que Habitam em Coisas que Restam, Galeria Movimento - Rio de

Janeiro, Brasil
2014 - Reflexão, Galeria Movimento - Rio de Janeiro, Brasil
2013 - Página dupla, Galeria Logo - São Paulo, Brasil

Carta da Liberdade, Câmara dos Deputados - Brasília, Brasil
2011 - A Cidade Fala, Galeria Movimento - Rio de Janeiro, Brasil
2010 - U.T.I. - Uma Tentativa Interrompida ou Urtigas Também Incomodam,

Galeria Cartel 011 - São Paulo, Brasil
2008 - Looking for Myself, O Contemporary Gallery - Londres, Inglaterra
2007 - Inocência Perdida, Galeria Choque Cultural - São Paulo, Brasil
2006 - My World is Sick, Spaacejunk Gallery - Grenoble, Bourg San Maurice e

Bayonne, França
2005 - Em Busca da Arte, Most Gallery - São Paulo, Brasil

Exposições coletivas e festivais I Group exhibitions and festivals

2015 - O.bra Festival - São Paulo, Brasil
Outdoor Festival - Roma, Itália
Painel Art Rua - Rio de Janeiro, Brasil
III Bienal Internacional Graffiti Fine Art, Pav. das Culturas Brasileiras,
Parque do Ibirapuera - São Paulo, Brasil

2014 - Djerbahood, Project of Itinerrance Gallery - Djerba, Tunísia
Vulica Brasil, Festival Brasileiro-Bielorrusso de Arte Urbana - Minsk,
Bielorrússia
Lista, Galeria Logo - São Paulo, Brasil

2013 - Street Art Brazil, Schirn Kunsthalle - Frankfurt, Alemanha
Tour Paris 13 - Paris, França
Tableaux du Maitres, Palais de Tokio - Paris, França
Graffiti Fine Arts, Graffiti House - Los Angeles, USA

2012 - Lista, Galeria Logo - São Paulo, Brasil
2011 - Perturbo, Galeria Logo - São Paulo, Brasil

Graffiti Fine Arts > Acervos, Mube - São Paulo, Brasil
2010 - I Bienal Internacional Graffiti Fine Arts, Mube - São Paulo, Brasil

Destroy & Create, Matilha Cultural - São Paulo, Brasil
Transfer, Pavilhão das Culturas Brasileiras - São Paulo, Brasil

2009 - Bienal do Vento Sul - Curitiba, Brasil
Street Art Brasil - Moscou, Rússia
Bienal de Havana - Havana, Cuba

2008 - Contra o Verso, Galeria Bergamin - São Paulo, Brasil
Graffiti Brasil, Galeria RU Arts - Moscou, Rússia Circuito SESC de Artes -
São Paulo, Brasil
I/Legitimo, Paço das Artes - São Paulo, Brasil
Kasato Maru - Permanência do Olhar, SESC Santana - Santana, Brasil
Guerra das Cores, Galeria Pop/Rojo - São Paulo, Brasil
Olhar crítico sobre a Arte, Galeria Potrich - Goiânia, Brasil
Transfer, Santander Cultural - Porto Alegre, Brasil
I Bienal Internacional de Graffiti - Belo Horizonte, Brasil
Street Art Brazil, Embaixada do Brasil em Londres - Londres, Inglaterra

2007 - Affordable Art Fair - Londres, Inglaterra
Tinho, Pato e Flip, O Contemporary Gallery - Brighton, Inglaterra
Fabulosas Desordens, Caixa Cultural - Rio de Janeiro, Brasil

2006 - Spray, Memorial da América Latina - São Paulo, Brasil
Art on Foam - Itinerante (França, China, Austrália, Inglaterra, Alemanha,
Itália)
Könistadt Höfe - Berlim, Alemanha
Choque Cultural na Fortes Vilaça, Galeria Fortes-Vilaça - São Paulo,
Brasil

2005 - Erótica, Galeria Choque Cultural - São Paulo, Brasil
Catalixo, Galeria Choque Cultural - São Paulo, Brasil
Diversidade - Ação Educativa

2004 - Calaveras, Galeria Choque Cultural - São Paulo, Brasil
1999 - Imagens da Violência: O Retrato da Exclusão, MIS - São Paulo, Brasil

Produção 1999, Centro Cultural São Paulo - São Paulo, Brasil
1998 - Sem Cura, MAB - Mezanino - São Paulo, Brasil

Um minuto de Silêncio, FUNARTE - São Paulo, Brasil
1997 - Circuito Interno V.4, MAB - São Paulo, Brasil
1995 - 27º Anual de Artes Plásticas da FAAP, MAB - São Paulo, Brasil
1994 - 26º Anual de Artes Plásticas da FAAP, MAB - São Paulo, Brasil

Prêmios I Awards

2012 - Prêmio Investidor Profissional da Arte, PIPA Online - 2º lugar
1997 - V Prêmio Michelangelo de Pintura, Centro Cultural São Paulo - 2º lugar
1996 - 28º Anual de Artes Plásticas da FAAP, MAB - Prêmio Bolsa
1994 - III Mostra Paulista de Graffiti, MIS - Destaque



Cursos I Classes

2007 - Instituto Mariantonia - Representação da metrópole nas passagens de
Walter Benjamin (Willi Bolle)

1999 - Oficina Cultural Oswald Andrade - Desenho Contemporâneo (Paulo
Monteiro)
CCSP - Arte Contemporânea (Paulo Monteiro)

1998 - CCSP - Xilogravura (Francisco José Maringelli)
1997 - Oficina Cultural Oswald Andrade - Pintura Contemporânea (Paulo

Whitacker)

Palestras I Public talks

2013 - Fundação Pão dos Pobres - Porto Alegre, Brasil
2011 - Centro Cultural Dragão do Mar - Fortaleza, Brasil

Centro Cultural Bom Jardim - Fortaleza, Brasil
Mostra Sesc Ariri de Arte e Cultura - Juazeiro do Norte, Brasil
Uniritter - Porto Alegre, Brasil
Pixel Show 2011, Conferência de Design - Porto Alegre, Brasil
2010 - Vira-Cultura, Livraria Cultura | Conj. Nacional - São Paulo, Brasil
I Bienal Internacional Graffiti Fine Arts, MUBE - São Paulo, Brasil
Semana da História da Arte, Auditório da UNIFESP - São Paulo, Brasil

2008 - I/Margem, Espaço Cultural FACA - São Paulo, Brasil
I Bienal Internacional de Graffiti - Graffiti, arte ou vandalismo? - Belo
Horizonte, Brasil

2007 - VII Bienal Internacional de Arquitetura, Conferência de Arte Urbana - São
Paulo, Brasil
Pixel Show 2007, Conferência de Design - São Paulo, Brasil
Caixa Cultural, Graffiti e Ações Sociais - Rio de Janeiro, Brasil

2000 - Sesc Belenzinho - Graffiti e Arte no Hip-Hop - São Paulo, Brasil
1999 - Graffiti e Hip-Hop - Campinas, Brasil
1998 - O Graffiti como meio de comunicação, UFF - Rio de Janeiro, Brasil
1997 - A intervenção da arte nos grandes centros, UFMG - Belo Horizonte, Brasil
1996 - Graffiti e a Arte Urbana, FAAP - São Paulo, Brasil

Graffiti, Anhembi Morumbi - São Paulo, Brasil
1995 - Graffiti, Belas Artes - São Paulo, Brasil

Oficinas Realizadas I Workshops

2014 - História do Graffiti no Brasil e no Mundo, Instagrafite | Perestroika - São
Paulo

2011 - Kosmo Art Tour, MUBE - São Paulo, Brasil
Processo Criativo, Uniritter - Porto Alegre, Brasil

2010 - Vira-Cultura, Livraria Cultura - Conj. Nacional - São Paulo, Brasil
2008 - Oficina Cultural Carlos Gomes, Oficina de Arte urbana - Limeira, Brasil
2007 - EE Armando Gaban - Projeto Intel Aprender - (3ª fase)
2006 - EE Armando Gaban - Projeto Intel Aprender - (2ª fase)
2005 - Cidade Escola Aprendiz - Projeto Intel Aprender
2004 - Graffiti - EMEF Frei Galvão
2000 - Graffiti - Sesc
1999 - Graffiti - Workshop - Campinas, Brasil
1998 - Graffiti - Workshop - UFF - Rio de Janeiro, Brasil
1997 - Graffiti - Workshop - UFMG - Belo Horizonte, Brasil

Coleções públicas I Public collections

Revolução Fashion - Colagem, tinta spray e óleo sobre mdf - 220 x 360 cm -
2011 - Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo

Residências I Residencies

2015 - Xucun Art Comune, China
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