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Modus Operandi - elucubrações em torno dos trabalhos recentes de Rafael Assef
A fotografia, por ser uma imagem-técnica, fruto da ciência aplicada, está fatalmente
impregnada pela sensação de veracidade. Entretanto, apesar de sua aparente
natureza objetiva, toda fotografia é em última instância produto de uma construção
circunstancial que induz sua significação, em maior ou menor grau. Mesmo quando
não há intervenção deliberada por parte do criador (i.e. manipulação de cena,
iluminação, recorte, montagem, etc.) o conteúdo da imagem fotográfica não é neutro
nem estável, pois sua mensagem também é construída pela situação específica em que
é apresentada.
Tomemos como exemplo as fotografias de Eadweard Muybridge, peças-chave para
uma mudança no paradigma visual moderno. Ainda que este nome não seja familiar
ao leitor, provavelmente a imagem estará armazenada em sua memória: quem não
se recorda de um conjunto de fotografias vintage mostrando passo a passo cada
etapa do movimento de um ser (humano, cavalos, pássaros, etc.) diante de um fundo
neutro? Muybridge foi pioneiro na exibição de fotografias em série e na disposição em
formato de grade, e, embora estes artifícios sejam muito simples, o impacto causado
na visualidade da época foi inestimável. Inicialmente esta investigação fotográfica
foi encomendada pelo lendário magnata Stanford que era aficionado por cavalos de
corrida e havia apostado que o animal teria as quatro patas no ar em algum momento
do galope. Esta demanda específica viabilizou o financiamento de pesquisas para
o aperfeiçoamento técnico necessário capaz de decompor o registro do movimento
em frações mínimas. Apesar da missão objetiva de produzir evidências irrefutáveis,
o método de Muybridge não costumava seguir a imparcialidade do rigor científico.
Aparentemente, sabe-se através dos seus contatos fotográficos que a sequência
apresentada não estava necessariamente na ordem direta da captura. Poderia ser
editada para realçar a representação ideal do movimento. Portanto, tais imagens
possuem objetividade sem neutralidade. Podem ser consideradas como documentos
verídicos, mas também podem ser vistas como criação estética revolucionária, por
exemplo, como precursoras da sétima arte – o cinema.
Mais do que um instrumento que registra o passado, a fotografia colabora para a
sedimentação de uma versão de outra realidade temporal ecoando no agora. Um
testemunho sempre será a apresentação da possibilidade de um testemunho. Com a
fotografia não temos o índice em si, mas a potência de um índice. Nesse sentido, o
filósofo Vilém Flusser declarou acreditar que a postura das pessoas diante da imagem
fotográfica está mudando, pois não vemos mais as fotografias como representações do
mundo, mas sim como articulações de pensamento.
A representação sempre foi uma ferramenta para consolidar opiniões sobre
a realidade, capaz de incutir certa versão dos fatos na memória coletiva. Esta
característica é ainda mais eficaz no caso das imagens-técnicas cuja objetividade
mecânica tende à sua associação com a veracidade documental. No âmbito social,
historicamente aqueles que detêm os meios para produzir representações exercem
o poder de propagar sua verdade. Até o surgimento da fotografia a capacidade de
produção de imagens estava restrita à elite. A invenção da fotografia proporcionou
uma democratização de fato, de ordem prática, ao possibilitar que um número cada
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vez maior de pessoas pudesse documentar sua existência. A multiplicação do acesso
ao registro visual serviu como veículo para mediar uma revolução social efetiva que
ultrapassa o alcance das formulações teóricas, causando impacto direto sobre a
realidade cotidiana de grande parte da população. Progressivamente cada vez mais
sujeitos passaram a ser incluídos na composição do imaginário coletivo. Além das
narrativas dominantes, as fotografias também passaram a monumentalizar pequenas
histórias.
Rafael Assef é um artista assombrado pelo questionamento a respeito da construção
da imagem como construção de identidade. Utiliza a fotografia para registrar símbolos
que representam um tipo de persona. Inicialmente sua obra apresentava a manifestação
do “eu” identificado com um grupo íntimo que compartilha mesmos gostos. Fotografava
a si mesmo e seus amigos usando o corpo do outro como suporte para expressar sua
própria autoimagem, pois neste caso o retrato não é de um indivíduo em particular, mas
de um arquétipo com o qual o artista se identifica. Ao documentar seu grupo o valida
perante a sociedade e o afirma como uma representação emblemática da sua geração.
Reforça e produz a relevância da sua existência na esfera coletiva.
Em sua obra o retrato é indireto, feito através de marcas singulares que evocam o
sujeito. A tensão entre o particular e o genérico é muito evidente em séries de fotos que
catalogam diversas peles em close-up. A extrema proximidade em relação ao objeto
fotografado beira à abstração generalizante, porém o detalhe do traçado único de cada
epiderme identifica um ser específico. Em um dos seus trabalhos recentes, Assef pediu a
alguns amigos que tatuassem um quadrado preenchido na cor da pele. Ou melhor, na cor
mais aproximada que o tatuador possuía em sua cartela que simulasse a caracterização
daquela pele. O fracasso em atingir o mesmo tom ilustra a impossibilidade de reproduzir
a singularidade do indivíduo. Por outro lado, ao participar da obra o colaborador
incorpora este simulacro de aparência à sua própria identidade.
A catalogação é um procedimento recorrente na pesquisa visual de Rafael Assef. Serve
como estratégia para construir tipologias, séries de imagens de uma mesma família
seguindo um determinado protocolo. Há uma especificação para a criação de uma
unidade mínima que será repetida muitas vezes com variações dentro deste determinado
padrão. Assim como nas fotos de Muybridge, a distribuição geométrica regular das
unidades produz uma comparação visual que nos oferece uma leitura do todo possível de
ser generalizada.
No trabalho Nomes de Hashi o exercício de catalogação atinge a proporções épicas.
Noventa e oito fotografias documentam nomes marcados em caixas para hashi de um
restaurante japonês que o artista frequenta no bairro da Liberdade. Como em seus
trabalhos anteriores, Assef ainda parte de algo vinculado com seu cotidiano, mas esta
catalogação vai muito além da sua tribo ou círculo social ao qual se identifica; abrange
pessoas das mais variadas idades, profissões, orientações políticas, religiosas, etc.
O traço em comum que as une é a predileção pelo mesmo restaurante. Mas o que
significa ter o nome marcado em um porta-hashi, além da comprovação de fidelidade ao
estabelecimento? Certamente este gesto é acompanhado por um tratamento especial,

característico de um serviço customizado. Em nossa sociedade massificada a
exclusividade é altamente desejada, pois alimenta a vontade de ser alguém peculiar
em determinado contexto. É um símbolo que afirma a importância daquele indivíduo
naquele ambiente, proporcionando algo que o distinga dos demais.
Outra característica marcante na documentação fotográfica que constitui o trabalho
Nomes de Hashi (bem como os demais da série Branding) é o uso da imagem precária;
talvez um contraponto ao rigor técnico que Assef se comprometia a seguir quando
desempenhava outro papel social, o de fotógrafo profissional. Além da sua atuação
como artista, no passado Assef prestou serviços fotográficos ao mundo da moda, da
publicidade e também ao próprio circuito artístico, documentando obras e exposições.
Entretanto, Assef demonstra ter clareza na distinção entre esses papéis. A atividade
de fotógrafo profissional requer um domínio técnico preciso, tanto no manuseio do
aparelho quanto na construção da melhor situação ambiental que possibilite gerar
uma imagem de alta qualidade. Contudo, para a arte contemporânea o preciosismo
técnico não é tão relevante, ao contrário, pode desviar o foco do elemento principal
que é a articulação de ideias para a construção de um discurso estético. A aparência
de um trabalho artístico deve estar em sintonia com o pensamento que propõe
formular por meio da sua existência física. Neste caso, Assef escolheu abordar o
assunto em questão apresentando suas fotografias em uma situação efêmera. Como
se estivéssemos em seu atelier diante de estudos provisórios, ao invés de uma
formalização definitiva. No momento em que as imagens são instaladas na parede
de maneira precária  sem moldura, presas diretamente com fita adesiva – passam
a incorporar uma postura que simbolicamente aciona uma espécie de cronômetro
regressivo. O trabalho então assume a dimensão de sua finitude. Transforma-se em
alegoria, encarnando a inexorável decadência da matéria presente em todo ciclo de
vida, como um Memento Mori nos lembrando de que a vida cresce em direção à morte.
Este modo de apresentação é totalmente condizente com o assunto da construção da
identidade na esfera pública como uma tentativa de imprimir certa aura no nome que
sobreviva ao corpo do indivíduo.
O trânsito entre os universos da arte, da publicidade e da moda desafia Assef
a questionar sua posição no mundo. A princípio, a arte se diferencia por ser
considerada como um campo de total liberdade, no qual o sujeito tem o direito de se
expressar como quiser sobre qualquer assunto que lhe pareça relevante. Porém, esta
tão apreciada liberdade, ainda que passível de ser alcançada talvez no ato criativo,
também é submetida às restrições impostas pela dinâmica social que estrutura o
campo artístico. Não é apenas a qualidade da obra que garante seu acesso ao sistema
da arte; as oportunidades para sua circulação também dependem da sua consonância
ao padrão compartilhado pelos grandes agentes que detém o poder de validar o
gosto estético na esfera pública. Naturalmente, o risco implícito nesse processo é
a criação de códigos a priori que acabam por filtrar e determinar as possibilidades
de apresentação de proposições artísticas em um dado contexto. Ao mesmo tempo,
esta tendência reforça a presença recorrente daquelas produções que estão em
sintonia com o gosto vigente a ponto da repetição de sua visibilidade transformá-las
em grandes marcas. Neste cenário, a reputação de um artista parece preceder suas
obras. Seu nome passa a significar mais do que o conteúdo particular formulado em
cada proposta.

Na série Branding Rafael Assef exemplifica visualmente tal problemática recorrendo
novamente à estratégia de catalogação para nos apresentar uma sequência de nomes
de artistas. Fotografou a marcação no piso que indicava a distribuição espacial das
obras durante a montagem da 29a Bienal de São Paulo. Não era o nome da obra que
constava na etiqueta improvisada com fita crepe, mas o nome do artista. A despeito do
óbvio caráter prático desta opção, afinal é muito mais fácil lembrar o nome do artista
do que de um trabalho, ainda assim, este gesto ilustra uma mecânica recorrente nos
processos de seleção: primeiro elege-se um “autor-alvo”, para depois avaliar quais
seriam as obras mais pertinentes ao foco da exposição.
Ao equiparar esta catalogação de nomes de artistas representativos numa Bienal
a outra série que nomeia vestígios coletados em roupas de diversos estilistas,
Assef amplia a discussão sobre o modus operandi implicado na valorização
dos bens simbólicos. Tanto na arte quanto na moda, o autor é a peça-chave na
diferenciação qualitativa do produto. Em ambos os casos, o objeto é associado a uma
identidade criativa, mesmo que cumpra uma finalidade utilitária, no caso da moda. A
receptividade e apreciação coletiva destes produtos estão diretamente vinculadas à
reputação de seu autor. Portanto, além do conhecimento e sensibilidade requeridos
para desempenhar estas atividades, o sujeito também deve se ocupar em forjar uma
identidade reconhecida que possa ser agregada ao produto resultante de sua prática.
A viabilização da produção dos profissionais criativos como artistas e estilistas, bem
como a possibilidade da manutenção ao longo dos anos, dependem de estratégias que
consolidem a imagem pública do autor. Ou seja, a fim de sobreviver no espaço público,
a atividade criativa está atrelada à criação/projeção de uma marca pessoal, senão
correrá o risco de ficar restrita ao círculo privado, e tornar-se apenas um hobby.
Em um movimento contrário a tal imperativo descrito acima, o modo como Branding
é apresentado proporciona a equiparação das unidades em um formato padronizado
acarretando a perda de foco em detalhes que caracterizam a individualidade. As
grades compostas por “imagens-título” que Assef seleciona não nos fornecem
nenhuma pista a respeito da natureza do objeto/realização que distingue aquele
personagem em específico e que eleva seu nome à categoria de marca. A visualização
conjunta de uma grande quantidade de nomes provoca uma sensação de indistinção
generalizada. Se, inicialmente, o caráter múltiplo da fotografia representou a
concretização de uma importante forma de democratização pela inclusão de todas as
classes que anteriormente eram anônimas perante a história, no trabalho de Assef a
multiplicação aponta para uma situação oposta. Aqui, o artista sublinha a tendência de
homogeneização inerente ao crescimento populacional contínuo que conduz à gradual
massificação de todas as esferas da sociedade. Vivemos em tempos em que, apesar da
enorme democratização proporcionada pela internet, sobretudo pela possibilidade de
compartilhar a intimidade em espaço público nas redes sociais, ainda assim, parece
que o excesso induz à anulação do indivíduo. A multiplicação excessiva diminui a
relevância das unidades particulares. Neste caso, testemunhamos uma inversão onde
mais é menos.
Em outro grupo de trabalhos distinto intitulado Fita Crepe Rafael Assef direciona
nosso olhar para uma situação residual. A série é composta por imagens de

resquícios de marcações acumuladas no piso ao longo de vários dias de atividade
em um estúdio fotográfico profissional. O local foi fotografado antes de ser limpo,
ainda com várias sinalizações feitas em fitas adesivas que tem a função de orientar
a distribuição espacial dos instrumentos utilizados na construção do set. As marcas
servem como guias para o posicionamento de elementos operacionais tais como fontes
de luz, refletores, rebatedores, ou então, para assinalar a posição da câmera e a
especificação da lente ideal para aquela determinada posição, por exemplo. Ainda
que seja possível ler de perto algumas destas anotações, tais palavras, números, e
códigos, se referem à linguagem técnica característica do cotidiano de um estúdio, e,
portanto, provavelmente parecerão abstratas para o leigo. Com este trabalho, Assef
retoma uma velha questão, ainda pertinente no universo da representação: quão
instável pode ser a fronteira entre o reconhecimento da informação de ordem prática
e a pura abstração?
Outro aspecto que contribui para evidenciar ainda mais a tensão entre objetividade
x abstração é o inquietante efeito causado pela inversão do plano da imagem, que
originariamente era horizontal e agora nos é apresentado na vertical. A cena foi
registrada capturando o chão de forma quase perpendicular, assim, ao verticalizar
esta situação temos a sugestão de um plano pictórico. Portanto, estas fotografias
causam certa ambiguidade na percepção do espectador que tende a alternar
repetidamente entre o reconhecimento da imagem do chão com fitas coloridas e a
visualização de um campo de cor neutra pontuado por elementos quase geométricos
que saltam ao primeiro plano.
Enquanto na série Branding Rafael Assef nos convida à ponderar sobre processos
de constituição simbólica da identidade na esfera pública, já em Fita Crepe o modus
operandi por trás da construção da fotografia em si é enfocado de maneira explícita.
Este trabalho expõe evidências materiais que integraram a estratégia envolvida na
fabricação de uma imagem publicitária. Apresenta-nos os bastidores da manipulação
do código fotográfico em uma situação ambiental com a meta de criar imagens
destinadas a influenciar outras pessoas a desejar ou se identificar com aquilo que
apresentam. Assef nos oferece, então, memórias de cenas montadas para arquitetar
imagens icônicas. O artista captura reminiscências de marcações que agora já foram
desfeitas e, portanto, pertencem ao passado, porém que fizeram parte de um complexo
aparato instrumental/ambiental cuja função é gerar imagens com mensagens
subliminares capazes de induzir ações no futuro.
Por último, em Questões Relativas, um trabalho simples e preciso – como a clareza
de um insight – Assef presta homenagem à dúvida. Neste pequeno díptico faz ode à
relatividade, um assunto que de certa forma sublinha o restante de sua produção. Em
Quadrados na cor da pele a relatividade instaura a dúvida se o “ato performático” que
serviu de mote inicial para o trabalho é guiado pela tentativa de simular a identidade
visual da pele (cópia/síntese) ou ao contrário, para agregar significado a esta
identidade (produção/intervenção). Em Branding há a dualidade entre a construção
de uma personalidade que exerça influência pública, porém este mesmo processo
torna a identidade refém da adequação aos valores externos. Nas fotografias
intituladas Fita Crepe, além da relatividade das possibilidades de “ler” a imagem ora
como uma abstração ou como um registro documental, temos ainda flexibilidade para

enquadrá-las ambiguamente em termos temporais. Partem do registro de uma ação
no passado, porém se referem a um modo de construir imagens que é totalmente
voltado ao futuro. Assim, apesar de Questões Relativas ser um trabalho que nasceu
de maneira muito espontânea (pode-se até dizer que “brotou” de um impasse numa
situação cotidiana), a natureza de seu assunto o mantém totalmente conectado com o
restante do pensamento elaborado na produção de Assef.
O artista pediu a um pedreiro fazer um rebaixamento no piso. Quando o serviço
ficou pronto ele teve uma desagradável surpresa ao constatar que o rebaixo estava
desalinhado e rotacionado em relação às paredes. Ao reclamar para o pedreiro de
que o trabalho estava mal feito, Assef se surpreendeu ainda mais ao perceber que o
sujeito simplesmente não fazia a menor ideia do que ele estava falando.
O artista então foi até o local da obra para medir diante do funcionário de modo que
ele pudesse visualizar claramente qual era o motivo da reclamação. Quando finalmente
o pedreiro compreendeu que as distâncias das linhas traçadas pelo rebaixo não eram
regulares até as paredes opostas, veio a pérola em forma de comentário: “ – Mas é
claro que não estão [parelhas]; eu não tinha a referência da parede para poder fazer
certinho!”
Diante de uma situação de total incomunicabilidade como esta, uma boa alternativa
para a irritação e frustração é a lembrança de que no campo da arte é possível
tolerar a ambiguidade de soluções opostas considerando-as igualmente válidas. Após
traçar as linhas corretas para guiar o trabalho do pedreiro, Assef buscou a câmera
e pôs-se também a trabalhar. Fotografou a mesma cena duas vezes alterando a
guia para o alinhamento, em uma das imagens o enquadramento segue as paralelas
da parede, na outra se orienta pelo rebaixo. Ao transformar esta cena em imagem
bidimensional descontextualizada, suas referências tornam-se totalmente relativas
					***
1Afirmação feita em uma entrevista concedida em 1991 a Miklós Peternák em
Munique intitulada On technical images, chance, consciousness and the individual e
que integra o DVD We shall survive in the memory of others.
2Os clientes mais frequentes adquirem o direito de possuir um par de hashi próprio
guardado em uma caixa com seu nome.

João-ninguem [John Nobody]
Rafael Assef has distinguished himself in the current art scene by his works that
reflect the limits of the body, by means of the recording of interventions experienced
on his own skin or on that of volunteers, which reveal paths, marks and personal
marks.
In the solo show João-ninguem [John Nobody], Rafael Assef presents elements of
his most recent research. All together, the works featured in the exhibition seem
to suggest that Assef’s interest has ceased to reveal the particular, the individual,
as in previous series such as Amigos Azuis [Blue Friends] 1998, or Cartografia
[Cartography] 2004, to now portray more universal questions that talk about things
individuals share in common.
Nevertheless, the tattoo, an instrument used by Assef to underscore particularities,
reappears in the polyptych Quadrados na Cor da Pele [Squares in the Color of Skin].
To create this work, the artist invited nine people to tattoo various parts of their
bodies with squares filled with ink similar to the color of their skin. Later, Assef
photographed the nine tattoos. Nearly invisible and presented side-by-side, the images
of these tattoos no longer point to what in previous works distinguished the individual.
Rather, they reveal what each individual shares in common with others.
The same characteristic can be perceived in the series Branding (os Nomes de
Artistas, Nomes de Moda e Nomes de Hashi) [Branding (Names of Artists, Names
of Fashion, and Names of Hashi)], 2013. The three sets weave commentaries
about collective choices, about specificities of determined groups. Although lacking
human presence, the new series reaffirms Assef’s interest in the questions of the
representation of the body, particularly in relation to the use of photography.

TÍTULO / TITLE
ANO / YEAR
DIMENSÕES / DIMENSIONS
TÉCNICA / TECHNIQUE

nomes de artista
2010
250x220cm
impressão com tinta pigmentada sobre papel

nomes de artista [names of artists]
2010
250x220cm
inkjet on paper

TÍTULO / TITLE
ANO / YEAR
DIMENSÕES / DIMENSIONS
TÉCNICA / TECHNIQUE

fita crepe Nº2
2013
130x90cm
impressão com tinta pigmentada sobre papel

fita crepe Nº2
2013
130x90cm
inkjet on paper

TÍTULO
ANO
DIMENSÕES
TÉCNICA

TITLE
YEAR
DIMENSIONS
TECHNIQUE

NOMES DE MODA
2011
163X106 cm
impressão com tinta
pigmentada sobre papel

NOMES DE MODA [NAMES OF FASHIO]
2011
163X106 cm
INKJET ON PAPER

TÍTULO / TITLE
ANO / YEAR
DIMENSÕES / DIMENSIONS
TÉCNICA / TECHNIQUE

NOMES DE HASHI
2011
471X177cm
IMPRESSÃO COM TINTA PIGMENTADA SOBRE PAPEL

NOMES DE HASHI [NAMES OF HASHI]
2011
471X177cm
inkjet on paper

Rafael Assef
São Paulo, 1970
Vive e trabalha em São Paulo / Lives and works in
São Paulo
Exposições Individuais/ Solo Exhibitions
2013
- João-ninguém – Galeria Vermelho – São Paulo Brasil
2008
- Jogo de Dados - Galeria Vermelho – São Paulo –
Brasil
2006
- Jogo de Dados – Galeria Lunara – Porto Alegre Brasil
- Do Corpo à Paisagem – Instituto Tomie Ohtake –
São Paulo - Brasil
2005
- 2 Gritos – Galeria Vermelho – São Paulo - Brasil
2003
- Galeria Parangolé - Centro Cultural Renato Russo
– Brasília - Brasil
2002
- Galeria Vermelho – São Paulo - Brasil
2001
- Sem Nome... - Centro Cultural Solar do Barão –
Curitiba - Brasil
Exposições Coletivas/Group Exhibitions
2013
- Coleção Itaú de Fotografia Brasileira – Fundação
Clovis Salgado – Belo Horizonte – Brasil
- Coleção Itaú de Fotografia Brasileira – Instituto
Tomie Ohtake – São Paulo – Brasil
2012
- Coleção Itaú de Fotografia Brasileira - Paço Imperial - Rio de Janeiro - Brasil
- Eloge du vertige: photographies de la Collection
Itaú- Maison Européenne de la Photographie -Paris
- França
2011
- Fotógrafos da Cena Contemporânea – Museu de
Arte Contemporânea [MAC SP] –São Paulo – Brasil

- Jogos de Guerra – Caixa Cultural RJ – Rio de Janeiro - Brasil
- Geração 00 - A nova fotografia Brasileira - SESC
Belenzinho – São Paulo - Brasil
2010
- Paralela 2010- A contemplação do mundo- Liceu
de Artes e Ofício- São Paulo- Brasil
- Temporada de Projetos 2010 - Centro Cultural São
Paulo - São Paulo- Brasil
- Quem tem medo? – Galeria Vermelho – São Paulo
- Brasil
- Jogos de Guerra – Memorial da América Latina –
São Paulo - Brasil
2009
- Artérias e Capilares – Galeria Vermelho – São
Paulo - Brasil
- Atenção: Estratégias Para Perceber a Arte - Museu de Arte Moderna [MAM SP] - São Paulo – Brasil
- pH Neutro – Galeria Vermelho – São Paulo - Brasil
2008
- É claro que você sabe do que estou falando? –
Galeria Vermelho – São Paulo - Brasil
- Provas de Contato – Galeria Vermelho – São Paulo
- Brasil
- Verbo 2008 – Galeria Vermelho – São Paulo Brasil
- Arte pela Amazônia - Pavilhão da Bienal - São
Paulo - Brasil
- A última casa, a última paisagem - Matias Brotas
e Secretária de Cultura da Universidade Federal do
Espírito Santo - Vitória – Brasil
2007
- Intimidades - Jogos Perigosos - Galeria Marilia
Razuk - São Paulo – Brasil
- Arte-Antropologia –Museu de Arte Contemporânea [MAC SP] - São Paulo – Brasil
2006
- MAM (NA) OCA - OCA – Parque do Ibirapuera São Paulo - Brasil
- Paralela - Pavilhão Armando de Arruda – São
Paulo - Brasil

- Geração da virada - 10 + 1: os anos recentes da
arte brasileira – Instituto Tomie Ohtake – São Paulo
– Brasil
- Sem Título, 2006 - Comodato Eduardo Brandão e
Jan Fjeld –Museu de Arte Moderna de São Paulo
[MAM SP] – São Paulo – Brasil
- Doações/Aquisições 2005 –Museu de Arte Moderna de São Paulo [MAM SP] – São Paulo - Brasil
2005
- Além da Imagem – Centro Cultural Telemar – Rio
de Janeiro - Brasil
- Dor, Forma e Beleza – Estação Pinacoteca – São
Paulo - Brasil
- O Corpo na Arte Contemporânea Brasileira – Instituto Itaú Cultural – São Paulo - Brasil
- Viés – Galeria Vermelho – São Paulo – Brasil
- O Retrato como Imagem do Mundo –Museu de
Arte Moderna [MAM SP] – São Paulo - Brasil
2004
- 11° Salão da Bahia –Museu de Arte Moderna da
Bahia [MAM BA] -– Salvador - Brasil
- Paralela – São Paulo - Brasil
- Derivas – Galeria Vermelho – São Paulo - Brasil
- Inspiração – Galeria Luisa Strina – São Paulo Brasil
- Underground – Corpo de Baile - Sesc Consolação
– São Paulo - Brasil
- Corpo de Baile 2 – Galeria Vermelho (Bem-Vindos)
– São Paulo e Lord Palace Hotel – São Paulo - Brasil
2003
- A Subversão dos Meios – Instituto Itaú Cultural –
São Paulo - Brasil
- Metacorpos - Corpo de Baile – Paço das Artes –
São Paulo - Brasil
- Artefoto –Centro Cultural Banco do Brasil [CCBB]
– Brasília - Brasil
- Corpo de Baile- Galeria Vermelho – São Paulo Brasil
2002
- Artefoto –Centro Cultural Banco do Brasil [CCBB]
– Rio de Janeiro - Brasil
- Rafael Assef . Eliana Bordin . Leandro da Costa .

Rafael Lain e Angela Detanico – Galeria Vermelho –
São Paulo - Brasil
- Coletiva – Galeria Vermelho – São Paulo - Brasil
- 1a. Mostra Rio Arte Contemporânea – Museu de
Arte Moderna [MAM RJ] – Rio de Janeiro - Brasil
- Coleção Pirelli – Museu de Arte de São Paulo
[MASP] - São Paulo - Brasil
2001
- Fotografia/ Não Fotografia –Museu de Arte Moderna [MAM SP] – São Paulo - Brasil
2000
- Rumos Visuais 1: Política -Instituto Cultural Itaú São Paulo - Brasil
- América Foto Latina- Museu de las Artes - Universidade de Guadalajara - México
1999
- Fotógrafos e Fotoartistas na Coleção do MAM-SP
- Espaço Porto Seguro de Fotografia – São Paulo Brasil
- II Semana Fernando Furlanetto de Fotografia Teatro Municipal - São João da Boa Vista - Brasil
- Rumos Visuais - Instituto Itaú Cultural – Campinas
- Brasil
- Sob Medida - Espaço Porto Seguro de Fotografia
– São Paulo - Brasil
- Orgasmo - Festival Mix Brasil da Diversidade
Sexual - Nova Galeria – São Paulo - Brasil
1998
- Doações Recentes - Museu de Arte Moderna
[MAM SP] – São Paulo - Brasil
1997
- Fora de Registro - Museu de Arte Brasileira
[MAB] - São Paulo - Brasil
- Identidade Não Identidade – Museu de Arte Moderna [MAM SP] – São Paulo – Brasil
- Identidade Não Identidade – Museu de Arte Moderna [MAM RJ] – Rio de Janeiro - Brasil
- Nunca lhe Prometi um Mar de Rosas - Galeria
Nara Roesler – São Paulo - Brasil
- Sampa! - Stedelijk Museum in Der Alten Post, Mulheim an der Ruhr - Alemanha
- News From Brazil - Aschenbah Galerie – Amsterdam - Holanda

1996
- Os Novíssimos - Galeria Fotoptica – São Paulo Brasil
- Nos Limites da Fotografia - SESC Pompéia - São
Paulo - Brasil
- Sampa! Stedelijk Museum Het Domein – Sittard Holanda
1995
- Bar des Arts - Coletiva da Galeria Luisa Strina São Paulo - Brasil
- Outdoor - Galeria Luisa Strina – São Paulo - Brasil
- Projeto 00 - Museu de Arte Brasileira [MAB] São Paulo - Brasil
1994
- I Prêmio Estímulo de Fotografia –Museu da Imagem e do Som [MIS]- São Paulo - Brasil
1993
- Fotografia de Autor - Evento Paralelo ao 1o. Mês
Internacional da Fotografia – São Paulo - Brasil
1992
- XXIV Anual de Arte – Fundação Armando Alvares
Penteado [FAAP SP] - São Paulo - Brasil
Coleções públicas / Public Collections
- Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM SP)
– São Paulo – Brasil
- Museu de Arte Contemporânea [MAC SP] – São
Paulo – Brasil
Coleções privadas abertas ao público / Private Collections open to the public
- Itaú Cultural – São Paulo – Brasil
- Coleção Pirelli - Museu de Arte de São Paulo
[MASP] - São Paulo – Brasil

