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PARIS_RIO... EM UM CLIQUE

// Tema favorito da associação, a relação entre a “cidade luz” e a “cidade maravilhosa” estimula uma 
obra original e alegre, ao longo dos projetos, composta junto a moradores dos bairros populares.

O projeto é a realizado através da instalação de cenário (fundo em grande formato impresso em lona) 
em espaço público, e fotografando pessoas que por ali passam, convidando-as para criarem suas 
próprias encenações.

O concepto incentiva ideias e enseja o surgimento de imagens espontâneas e divertidas, ao mesmo 
tempo que tocantes. O cenário e acessórios permitem aos participantes deixar a timidez de lado, 
estimulam a criatividade como resultado de duas realidades distintas em contato uma com a outra. 
As imagens produzidas a partir de representações improvisadas compõem um argumento implacável 
com o fim de estereótipos.

Os retratos são realizados com o objetivo de serem exibidos, por contribuírem à divulgação de uma 
outra imagem do bairro, mais fiel à realidade alegre e colorida que aquela realidade sinistra e acinzen-
tada sugerida pelas mídias de massa.

Trata-se também de mudar a perspectiva do olhar, de modo a enxerguer semelhanças compartilha-
das entre as minorias, a um primeiro ponto de vista muito diferentes uma da outra, e de questionar 
as representações dominantes, saudando a alegria de viver e a liberdade de pensamento em tempos 
contturbulentos.

PARIS_RIO PLAGES
//  Realização : Canal de l’ourcq instalado na praia de Copacabana - 2013
Praia de Copacabana instalada no Canal de l’ourcq (no evento Paris Plages) - 2014

//  Exposições : 
Galeria da Aliança Francesa Botafogo, RJ - 100 imagens - 2016 
Cinémathèque Française e varios em Paris - 8 images - 2014-2018

//  Impressões disponivéis : Tela em superfície alumínio - 75x50 (8 imagens na França, 10 imagens no 
Rio)







SAMBA NA AVENIDA 

// Realização : Retratos (1) de carnavalescos realizados na chegada do Sambódromo do Rio de Janei-
ro ao final dos desfiles, em frente a uma imagem do Arco do Triunfo (2015) e (2) retratos de parisienses 
durante o evento Paris Plages no Bassin de la Villette, fotografados em frente ao arco construído pelo 
Niemeyer (Apoteose) para simbolizar o final dos desfilés cariocas  - 2015.

// Exposição : Espaço Niemeyer de Paris - Dias européos do patrimônio, Setembro 2019 - 100 retratos 
impressos em papel cartaz 40x60cms





STUDIO DIASPORAMA

// Realização : Paris e Rio (2016 -2018) em frente ao mesmo fundo, que representa uma obra de arte 
de rua da artista afro-francês Myriam Maxo no 19º distrito parisiense. Temática dedicada às culturas 
afro-descendentes da diáspora.

// Exposição : Ao ar livre no bairro de origem da obra de street-art. 50 imagens 90x60 cms, impressao 
Dibond. Prevista em setembro 2019. 





UM NOVO OLHAR 
100 portraits grand format affichés dans la rue à Rio, en 2014. 

(pas de tirage disponible - à imprimer) 

// Realização : Em 2013, depois de ter realizado duas semanas de oficinas com as crianças do Morro 
da Providência, Clichés Urbains bateu o retrato de 400 moradores, sobre dois fundos diferentes, de 
obras de uma artista de rua francês (Da Cruz) nos muros do 19º distrito parisiense. Fotografados em 
Paris e impressos no Brasil, os fundos foram fixadas nos muros da favela para enfeita-los e servir de 
fundo aos retratos. 

// Exposição : Em 2014, a exibição ao ar livre de 100 retratos em formato grande (120x80cms) espal-
hadas na região (Morro da Providência e bairro de Santo Cristo) foi recebida com um imenso entusias-
mo pela população. O destaque midiático que o evento recebeu foi importante para propagar uma 
imagem positiva e original da comunidade para além da favela. Muito visíveis, as imagens ficaram 
expostas mais de um ano. 





STUDIO ESTIVA

// Realização : Estivadores fotografados na saída do Porto do Rio, em frente a um painel de fundo 
Port de Marseille fixado sobre o muro.

// Exposição : Inédita. A ser realizada. 




