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centralizado descentralizado distribuído

metodologia em rede





intervenção
organicamente
ode ao rolinho

pintura em caixa d’água de 33 
metros no SESI guarulhos e 
oficina de desenho e graffiti

vídeo

-

2016



intervenção
as paredes vão dançar

teatro de sombras no edifício 
da escola da cidade

vídeo

-

2010, 2011, 2012

https://vimeo.com/76335283


intervenção
lanterna viva

instalação para a virada 
cultural de são paulo

-

2014



intervenção
projeto multicidadão

ocupação artística no SESI de 
rio claro, parceria dos artistas 
rmi, subtu e fel

-

2013



instalação
ccbb cartão postal

cenografia para o projeto 
URBE no centro cultural 
banco do brasil

-

2012



expografia
o que caminha ao lado 

projeto expográfico 
da exposição de arte 
contemporânea realizada no 
espaço multiuso do sesc vila 
mariana

catálogo

-

2015

http://gomaoficina.com/wp-content/uploads/2015/09/AF-OQCAL-livreto-150819_preview.pdf


principios

paul baran



maquete
vila flores

maquete do projeto vila 
flores exposta na 15ª bienal 
de arquitetura de veneza no 
pavilhão do brasil

mais informações

-

2016

http://gomaoficina.com/arquitetura/vila-flores-hoje-mostra-juntos-15a-bienal-de-veneza/


maquete
pavilhão de osaka 70’

maquete do pavilhão do 
brasil em osaka 70’, projeto 
do arquiteto Paulo Mendes 
da Rocha, exposta na X 
bienal internacional de 
arquitetura

-

2013



maquete
biblioteca parque paraty

maquete do projeto do 
arquiteto Mauro Munhoz

-

2015





direção de arte
clipe dr hermann

direção de arte para o clipe 
mel azul  da banda dr hermann

clipe 

-

2014

https://www.youtube.com/watch?v=Sh8dCkZ-H5s


editorial
fotolivros

fotolivros desenvolvildos para 
trabalho autoral do fotógrafo 
fernando banzi.

-

2016



identidade visual
27º congresso mundial de 
arquitetos | UIA 2020

proposta desenvolvida para 
a criação da marca do evento 
mundial de arquitetura UIA 
que ocorrerá no Rio de 
Janeiro em 2020. o projeto 
foi contemplado em segundo 
lugar.

-

2016

http://www.internetlab.org.br/pt/


identidade visual
creative commons brasil

site e logotipo para a 
organização creative commons 
brasil, parte da rede CC de 
licença jurídica internacional.

creativecommons.org.br

-

2015

https://br.creativecommons.org/
http://www.internetlab.org.br/pt/


identidade visual
luiza lian

identidade visual para 
lançamento do primeiro disco 
da cantora luiza lian

luizalian.com.br

-

2015

http://luizalian.com.br/


internetlab

identidade visual para escritório 
de pesquisa em direito e tecno-
logia.

internetlab.org.br

-

2015

http://www.internetlab.org.br/pt/
http://www.internetlab.org.br/pt/
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