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Red Velvet Cake 1
Acrílica sobre base de peças 
plásticas coladas e recobertas 
com tecido
58 x 35 x 35 cm
2016





Red Velvet Cake 2
Acrílica sobre base de peças 
plásticas coladas e recobertas 
com tecido
60 x 35 x 35 cm
2016



Red Velvet Cake 3
Acrílica sobre base de peças 
plásticas coladas e recobertas 
com tecido
50 x 33 x 33 cm
2016



Red Velvet Cake 4
Acrílica sobre base de peças 
plásticas coladas e recobertas 
com tecido
40 x 20 x 20 cm
2016





Cápsula e empilhável 1 
Tecido, tela, peças plásticas, musgo sintético, 

resina,  arame, massa plástica, cola variadas, 
tinta acrílica e pva

55 x 40 x 40 cm 
2017



Empilhável 1 
Tecido, peças plásticas, massa plástica, musgo 
sintético, resina, cordão, cola, tinta acrílica e pva
34 x 23 x 23 cm 
2017 





Híbrido
Tecido, peças plásticas, massa plástica, areia,  
resina, arame, cordão, cola, tinta acrílica e pva

27 x 50 x 44 cm 
2017

Híbrido e empilhável 3 
Tecido, peças plásticas, massa plástica, areia,  
resina, arame, cordão, cola, pelo sintético, tinta 
acrílica e pva
81 x 50 x 44 cm 
2017











Empilhável  3
Tecido, peças plásticas, musgo sintético, resina, massa plástica,  
arame, cordão, cola, pelo sintético, tinta acrílica e pva
54 x 24 x 24 cm 
2017



Laika 
Cachorro de pelúcia, peças plásticas, massa 
plástica, arame, cola, tinta acrílica e pva 
54 x 27 x 60 cm 
2017









Sundae 
Tecido, peças plásticas, couro sintético, musgo sintético, 
massa plástica, resina, arame, cordão, cola, tinta acrílica, 
tinta spray, espuma de poliuretano e pva
120 x 45 x 45 cm 
2018













Biofilia
Instalação
Vista geral da instalação no 
Ateliê Coletivo 2e1
São Paulo, Brasil
2018











Biofilia - Vesta
Escultura aérea pendurada por cabo de aço 
com estrutura de madeira, plástico e fios de 
aço, revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
couro sintético, pelúcia, musgo sintético, 
tubo de alumínio, plantas artificiais, resina, 
pintada com spray, pva e tinta acrílica
60 x 60 x 121 cm
2018



Biofilia - Vesta
2018













Biofilia - HM 84
Escultura aérea pendurada por cabo de aço com estrutura 
de madeira, plástico e fios de aço, revestida por espuma 
expansiva, massa corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
tubo de alumínio, pelo sintético, musgo sintético, plantas 
artificiais, tecido, manta acrílica, pintada com spray, pva e 
tinta acrílica
31 x 47 x 36 cm
2018





Biofilia -MD81
Escultura aérea pendurada por cabo de aço 
com estrutura de madeira, plástico e fios de 
aço, revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
mangueiras plásticas, pelo sintético, musgo 
sintético, plantas artificiais, tecido, manta 
acrílica, pintada com spray, pva e tinta acrílica
85 x 51 x 45 cm
2018





Biofilia - JB 27 
Escultura aérea pendurada por cabo de aço 
com estrutura de madeira, plástico e fios de 
aço, revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
mangueiras plásticas, pelo sintético, musgo 
sintético, plantas artificiais, tecido, manta 
acrílica, pintada com spray, pva e tinta acrílica
300 x 41 x 37 cm 
2018







Biofilia - CM 00 
Escultura aérea pendurada por cabo de 
aço com estrutura plástico e fios de aço, 
revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
linha, pelo artificial, plantas artificiais, bala 
de goma de plástico, pintada com spray, 
pva e tinta acrílica
31 x 39 x 36 cm 
2018



Biofilia - CM 00 
2018







Biofilia - WK 78 
Escultura aérea pendurada por cabo de 
aço com estrutura plástico e fios de 
aço, revestida por espuma expansiva, 
massa corrida, massa acrílica, peças de 
plástico, pelo sintético, cabelo sintético, 
musgo sintético, tubo plástico, plantas 
artificiais, pintada com spray, pva e tinta 
acrílica
64 x 40 x 38 cm 
2018



Biofilia - WK 78 
2018





Biofilia - LC 67
Escultura aérea pendurada por cabo de aço com 
estrutura de madeira, plástico e fios de aço, 
revestida por espuma expansiva, massa corrida, 
massa acrílica, peças de plástico, mangueira 
plástica, musgo sintético, plantas artificiais, 
pintada com spray, pva e tinta acrílica
37 x 49 x 21  cm
2018





Biofilia - LB 98 
Escultura aérea pendurada por cabo de 
aço com estrutura plástico e fios de aço, 
revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
pelúcia, pintada com spray, pva e tinta 
acrílica
34 x 30 x 24 cm 
2018



Biofilia - LB 98 
2018



Biofilia - PM 71
Escultura aérea pendurada por cabo de 
aço com estrutura plástico e fios de aço, 
revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
plantas artificiais, pintada com spray, pva 
e tinta acrílica
29 x 24 x 23 cm
2018





Biofilia - AB 90
Escultura aérea pendurada por cabo de 
aço com estrutura plástico e fios de aço, 
revestida por espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
tubo de alumínio, cabelo sintético, musgo 
sintético, plantas artificiais, glitter, pintada 
com spray, pva e tinta acrílica
72 x 32 x 32 cm
2018





Biofilia - JD 00
Díptico, escultura aérea, pendurada por 
cabos de aço com estrutura plástico e fios 
de aço, revestida por espuma expansiva, 
massa corrida, massa acrílica, peças de 
plástico, pelúcia, pintada com spray, pva e 
tinta acrílica
21 x 48 x 21 cm
2018





Biofilia - Pantera
Escultura aérea pendurada por cabo de 
aço com estrutura plástico e fios de 
aço, revestida por espuma expansiva, 
massa corrida, massa acrílica, peças de 
plástico, pintada com spray, pva e tinta 
acrílica
49 x 32 x 27 cm
2018





Biofilia - EM 66
Escultura com estrutura de madeira, plástico e 
fios de aço, revestida por espuma expansiva, 
massa corrida, massa acrílica, peças de plástico, 
musgo sintético, pelo sintético, plantas artificiais, 
tecido, manta acrílica, pintada com spray, pva e 
tinta acrílica
39 x 52 x 43 cm
2018



Biofilia - EM 66 
2018



Biofilia - EM 66 
2018



Biofilia - CC78
Escultura em espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, coqueiro
de plástico pintada com pva e tinta acrílica
20 x 18 x 22 cm
2018





Biofilia - PK 60 
Díptico 
Escultura em espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, pintada com pva 
e tinta acrílica
9 x 21 x 14 cm 
2018



Biofilia - FK47
Escultura em espuma expansiva, massa 
corrida, massa acrílica, coqueiro de plástico 
pintada com pva e tinta acrílica
16 x 15 x 15 cm
2018






