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EXPOSIÇÕES   

 

 Finalista concurso Internacional Syngenta 2013 Rural/ Urbano- 

exposição coletiva Summerest House of London, UK. 

 Exposição coletiva Pinagram Livina com Teca do Estado de São Paulo 

2013/2014 

 Ganhador do concurso mundial de fotografia de esporte de ação 

promovido pela Red Bull Photograph"fotografia inspirada em Ação" 2013/2014 

 Melhores imagens de fotografia imóvel no ano de 2014 festival Mob 

grafia/MIS para fotos feitas e editadas em smartphone. 

 Prêmio MIRA MOBILE PRIZE 2015. Portugal, 2015. 

 Selecionado selecionado entre os 150 melhores fotos para projeção na 

galeria Mira, Mira Mobile Prize 2016, Portugal.2016 

 Selecionado selecionado entre os 150 melhores fotos para projeção na 

galeria Mira, Mira Mobile Prize 2017, Portugal.2017 

 Participação no livro publicado "street of the world" retratando a 

diversidade das ruas do mundo 2015 



 Participou na exposição coletiva Love Letter Brasil tô Iraq- Projeto com 

apoio de organizations' passando por diversos países como Jordânia Iraque, 

Curdistão e Brasil. 

 Participação no livro "vivo fotografando". Editado pela Editora DBA 2016 

 Mobile Photo Wards 2016.Menção honrosa categoria geral. 

 Exposição coletiva na galeria Sixteen Miles Arts, Ontário, Canadá. 

 Coletiva Foto Estendida # 2 Sinergia. Espaço opHicina 2015. 

 Coletivo entre os quatro - Casa Bola Eduardo Longo- traz entre quatro 

os quatro artistas, cada um atuando dentro de sua vertente na arte 

contemporânea, mostra as diversas formas mais utilizaram a mesma 

ferramenta os smartphones para realização de suas obras, curadoria Lucrécia 

couso 2015. 

 Coletiva 30 dias em 30 A4 # 2 - espaço opHicina, curadoria Lucrécia 

couso 2015. 

 Participação no Maio Fotografia do MIS- palestra e apresentação de 

trabalho autoral no esporte - Flamob- junho 2016. 

 Participação na feira PARTE de arte contemporânea- Galeria espaço 

opHicina. Novembro 2016 

 Cobertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016, usando smartphone, com 

parte do projeto "superação", cobrindo várias modalidades e contando a 

história de cinco para atletas durante um ano e meio, material todo captado 

com smartphones, este projeto teve apoio da Apple Brasil. 

 


