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1- Quando que você pensou em trabalhar com arte? 

- Acho que nunca pensei em trabalhar com arte de um momento específico da minha 
infância, porque como os meus pais eram muito envolvidos com essa área de imagem, meu 
pai é fotógrafo e a minha madrasta é restauradora sempre foi natural para eu freqüentar, 
museu, exposição de arte, sempre gostei de desenhar, sempre foi uma coisa natural. 

2- Quais os trabalhos que você desenvolveu durante esse tempo como artista, se é que 
você se considera um artista, já que você não é formado? 

- Bem, primeiramente comecei a trabalhar como design e que pode ser considerada arte 
aplicada, não necessariamente pode ter um trabalho de criação desenvolvido, a mudança, a 
manipulação de imagem, mais muitas vezes envolve no meu caso criação de um logo tipo. 
Organizar um campo visual. Depois já na faculdade desenvolvi alguns trabalhos mais 
formais procurando colocar alguma idéia no papel, na gravura e na pintura. Já participei de 
algumas exposições e de eventos e de algumas ações de arte. 

3- Você participa de algum grupo de artista? 

- Sim, eu estou participando de um grupo de artistas agora eu divido o atelier com mais três 
pessoas e a nossa relação vai além da divisão de um espaço para trabalho individual que 
nós também fazemos, então nós acabamos criando um nome que é o atelier 302, nós 
criamos um nome, primeiro para divulgar nossos trabalhos através de um blog na internet 
de maneira conjunta e aproveitar a coincidência da divisão do lugar de trabalho e depois 
nós começamos a fazer alguns trabalhos juntos, eu já trabalhava com Jonas antes de nós 
alugarmos o atelier, fizemos algumas coisas juntos, depois tem alguns trabalhos que os 
quatro participam ativamente, minha maior experiência em grupo é com esse grupo de três 
pessoas que dividirá comigo os quatro. Acho bem importante trabalhar em grupo porque a 
arte é justamente uma questão de inclusão, a arte não vem com a questão de separar as 
pessoas, têm que agrupar as pessoas agregar valores as pessoas juntas. 

4- Você fez algum trabalho em editoras? 

- Não, não costumo fazer isto eu trabalho mais com design, eu estou tentando trabalhar 
com isso e organizar algumas coisas entre elas um projeto que é o duomonotônica que é 



um livro/ revista. Só com imagens em preto e branco, sem texto nenhum, conceitual sem 
nada. A logomarca na capa, na contra capa o nome dos artistas e o contato, depois só 
imagens. Segurando a página em preto e branco desses artistas, fotografia, desenho, 
pintura, tudo misturado. 

5- Você já fez algum trabalho que tivesse intervenção artística política/social, onde como 
foi? 

- Eu considero todo trabalho uma espécie intervenção política, tem trabalho artístico que 
muita gente chama de decorativo e ele realmente não tem a forma, beleza plástica é só 
uma coisa bonita de se vê e descansar o olhar e pode ter algo político também mais 
subjetivo do que uma coisa direta, eu participei de alguns eventos no qual eu tentei colocar 
algumas críticas, algumas idéias de noções de propriedade, então foi no circo voador no 
mola. E durante o mola nós fomos convidados como grupo para participar de um evento 
que teve no circo intitulado tortura nunca mais e aí no evento na semana seguinte produziu 
um trabalho que falava um pouco de violência de tortura praticamente para o evento. 

6- Então você acha que trabalhos de intervenção na rua podem ter um fundo político? 

- Não, eu quis dizer que qualquer trabalho de arte para mim eu encaro como uma colocação 
diante da realidade política que a gente vive e social, que coloca idéias sobre uma coisa. 

7- Você acha que o trabalho político e social são separados? 

- Não acho que separados, são juntos e lembrando já participei com o pessoal da gravura 
fora daqui, onde nós participamos no ciência é vida na tijuca, perto da praça saens peña 
numa oficina de gravura no meio de uma feira de ciência foi muito bom, nos fizemos 
oficinas em outros lugares: Pedro II em São Cristovão, também em outras ocasiões com 
oficina de gravura. 

8- Você tem algum trabalho de arte contemporânea? 

- Tenho  

9- Fora, na rua? 

- Eu entendo a sua pergunta! Mas existe um problema na sociedade Brasileira de entender 
o que é arte contemporânea. Arte Contemporânea é tudo o que é produzido hoje, visto 
como do nosso tempo, só que tem uma separação na arte que é mais de cunho técnico 
sobre o que é contemporâneo ou não. Sendo o que dialoga as questões atuais usando 
técnicas atuais para muita gente a pintura pode não ser mais contemporânea, porque a 
computação gráfica que acho uma bobagem essas coisas podem co-existir, se for à Europa a 



arte contemporânea está na maior parte ligada a tecnologia arte que usa projeção, 
computador, este tipo de recurso eu até gosto de trabalhos desse tipo, a intervenção 
urbana que a gente tem mais forte, que hoje representa o jovem é o grafite, e em Nova 
York é o Hip hop  e quase sempre tem um fundo social forte se você for excluir o pessoal da 
Zona Sul então normalmente o pessoal que não é da Zona Sul então normalmente são 
pessoas que não são da Zona Sul. 

10- Você mora em Santa Teresa? 

- Não, no Flamengo.  

11- Mas você comentou sobre o atelier? 

- O atelier é na Lapa. 

12- Fala um pouco sobre o atelier? 

- O atelier está logado desde 2007 com mais três artistas foi essencial para mim surgiu de 
um movimento do meu trabalho e da minha pessoa, porque aqui no Fundão nós temos um 
espaço maravilhoso mais fica tudo muito vago, flutuante e longe não tem uma paz para 
trabalhar, focar no seu trabalho, pensar nele. No ateliê na Lapa é muito bom.  

13- Um tipo de refúgio da sua criação particular? 

- É correto. E também como sendo na Lapa, as pessoas podem visitar antes de o trabalho 
ficar pronto, as pessoas podem participar, opinar sobre o trabalho de criação. 

14- Qual é a sua idade? 

- 24 anos. 

15- Você acha que a arte contemporânea é um mostro, por que as pessoas não 
entendem? 

- Não necessariamente tem que entender, tem que gostar, isso é uma questão do 
decorativo. O que acontece no decorativo, por exemplo, o que significa uma separação 
decorativa simplesmente é uma coisa que a cor, é mais importante. As pessoas pensam no 
decorativo como sendo uma coisa bonita que combine com o sofá com a decoração da 
casa, mais no decorativo a cor é mais importante a forma não é o tema é a cor, a cor é que 
está sendo tratada ali no trabalho decorativo é o real não necessariamente o trabalho tem 
que ser bonito ele pode ser feio quando nasce feio não é para ser desagradável mas é para 
causar repulsa feito para causar outro sentimento na pessoa. Não é para uma pessoa olhar, 
nossa que bonito! Você vai olhar aquilo aí o feio pode ser grotesco representado de uma 



maneira técnica boa pode ser feito de maneira tosca isso é feio também. Conceito também 
do mal feito além de mal feito também é grotesco é uma aberração não tem que ser bonito, 
a arte contemporânea é tudo que aconteceu no inicio dos anos setenta em diante, tem 
pessoas que dialogam sobre isso e há pessoas que não entenderam, porque não é uma 
questão do fazer artístico. O fazer artístico é uma coisa, os artistas tem que se preocupar 
em fazer não como uma literatura, de história da arte, critica da arte, estética mas no fazer 
arte isso é para os críticos e os teóricos, você não é teórico, você é pratico a partir daí, 
começa a coisa da academia nela você aprende um pouco de tudo porque é muito bom 
você saber o que está fazendo é o seu campo de conhecimento, como por exemplo o 
motorista de carro ou ônibus, eles não são mecânicos. Mas eles sabem que ali tem um 
motor, uma mangueira as peças, mas ele não é mecânico. O artista tem que saber o que ele 
está fazendo ali o que ele usa pode ser tóxico ele não é químico, mas sabe que é tóxico, 
como ter cuidado com determinados matérias usando proteção para o rosto, mãos e etc. 

 

 

  




