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Graduado em Cinema e Vídeo pela ECA-USP, participou do Photoespaña (2011) e de programas de residência 
artística em São Paulo (2009) e em Beirute (2012).Tem dois livros publicados, Welcome Home (2012) e Tcharafna 
(2014). Desde 2013 participa de coletivos onde propõe dispositivos políticos, artísticos e pedagógicos. 

2008 - 2015
EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
artista
Welcome Home, Galeria Emma Thomas (SP), 2011 - curadoria de Gabriel Bogossian;  
Tcharafna, Luciana Caravello Arte Contemporânea (RJ), 2014 - curadoria de Paulo Myiada; 
Também: MuBE (SP);  Short Mountain Sanctuary (EUA); Rabbithole Studios (NY); Espaço f/508 (DF).  

2008 - 2018
EXPOSIÇÕES COLETIVAS
artista
Pinacoteca (SP), Galeria Millan (SP), Casa das Onze Janelas (PA), Centre de la Photographie Genève (Suíça), 
Escuela Taller (Colômbia), Galeria Vermelho (SP), Funarte (SP), Biblioteca Nacional de España, Oi Futuro (RJ), 
Glasgow’s Centre for Contemporary Art (Irlanda), Galeria Olido (SP), Itaú Cultural (SP), etc.

2011 - 2019
VÍDEOS E FILMES
diretor de fotografia e/ou colorista
Pequeno Mal, 70 min, 2018 (Dir. Lucas Barros & Nicolas Zetune) - colorização; 
Capitão do Mato, 5 min, 2016 (Dir. Regina Parra) - direção de fotografia e colorização;
Também: Inverno, Verão, Inverno, 75 min, 2018 (Dir. Antonio Canto Porto); São Vito, 75 min 2017 (Dir. Camila Mouri); Cachorro, 
15 min,  2016 (Dir. Gustavo Vinagre); Meninas, 26 min 2016 (Dir. Carla Gallo); 7.536 Passos, 20 min, 2012 (Dir. Regina Parra);  
As pérolas, como te escrevi, 2011 (Dir. Regina Parra).

2013 - 2016
REVISTA GENI
co-fundador e editor
Participou do coletivo responsável pela criação e produção da revista mensal online e gratuita, focada em gênero, 
sexualidade e temas afins, atuando como editor, entrevistador, fotógrafo, ilustrador e escritor. | revistageni.org |.

2014 - presente
#VOTELGBT
co-fundador e co-diretor
O #VoteLGBT é um coletivo que procura aumentar a representatividade LGBT+ na política institucional, através de 
pesquisas de perfil político em manifestações LGBT, campanhas junto à população, e ações de advocacy eleitoral.  
| votelgbt.org |. Participa dos núcleos de estratégia, comunicação e território.

2016 - presente
#MEREPRESENTA
co-fundador e co-diretor
Diretor vice-presidente da Associação #MeRepresenta, uma coalizão de coletivos LGBTs, negrxs, e feministas, 
voltada para aumentar a representatividade de corpos e pautas de grupos minorizados na política institucional 
brasileira. | merepresenta.org.br | . Coordena os núcleos de plataformas digitais, articulação interna e contribui 
para o de comunicação.

http://revistageni.org
http://votelgbt.org
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