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Série Anuch Nouritza, 2009 - fotografia - 25,5 cm x 127,5 cm



Memórias Guardadas, 2015 - vista geral da exposição, PUC-São Paulo



Família, 2011 - tinta acrílica e carvão sobre papel, políptico, 80 cm x 60 cm cada



Da Série Anuch Nouritza, 2010 - carvão, tinta acrílica, papel - 104 cm x 128 cm



Dividida, da Série Anuch Nouritza, 2010 - carvão, tinta acrílica, papel - 125 cm x 150 cm



Dividida III, da Série Anuch Nouritza, 2009 - fotografia - políptico, 40 cm x 40 cm cada 



Círculo Invisível, 2013 - frame do vídeo - 07 minutos



Av. São Gabriel, 310, sala de jantar/casa, 2016 - fotografia - políptico, 30 cm x 45 cm cada



Av. São Gabriel, 310, corredor/casa, 2016 - fotografia - 100 cm x 60 cm Av. São Gabriel, 310, quarto/casa, 2016 - fotografia - 70 cm x 70 cm



Av. São Gabriel, 310, transição/casa, 2016 - fotografia - 120 cm x 98 cm



Imagem da Casa, 2010 - vista geral da exposição, Fundação Cultural Badesc, Florianópolis



Imagem das coisas, 2008 - guardanapo de papel, café, fotografia e porcelana - dimensões variáveis 



Viga, 2009 - café e resina - 12 cm x 200 cm x 15 cm



Para se Ver, 2002 - vista da exposição, Centro Cultural São Paulo



Espaço Pessoal, 2006 - vista da exposição, Sesc Pompéia, São Paulo



Sem título, 2000 - vista da exposição, Capela do Morumbi, São Paulo



Sem título, 2000 - vista da exposição, Espaço Cultural dos Correios, Rio de Janeiro



Caixa de Afetos, 2008 - caixa de madeira, café, resina, veludo - 20 cm x 31 cm x 17 cm



Transborde, 2013 - madeira, café, resina - 28 cm x 90 cm x 23 cm



Para arquivar, 2016 - madeira, café, resina - 26 cm x 53 cm x 15 cm



Desconstrução, 2015 - detalhe                                                                                                                     Desconstrução, 2015 - madeira, farinha - 200 cm x 46 cm x 10 cm



Arquivo de Histórias, 2013 - detalhe Arquivo de Histórias, 2013 - madeira, pintura, café, ferro - 115 cm x 23 cm x 21 cm



Intimidade Pública, 2008 - madeira, café, resina, porcelana - 36 cm x 80 cm x 6 cm 



Ocupação, 2005 - vista geral da exposição, Paço das Artes, São Paulo



Café por leitura, 2010 - Registro da ação em praça pública - É Crédito ou Débito? - Circuito SESC de Artes, São Paulo



Frame do vídeo Sinais, 2013 - 03 minutos



Sem Título, 2003 - café, resina, chapa de ferro - 100 cm de diâmetro



Se eu me projeto em você, você está projetado em mim, 2006 - fotografia - 100 cm x 100 cm cada



Sem Título, 2006 - fotografia - 50 cm x 80 cm



Estruturas, 2009 - vista da exposição, MAC-Curitiba



Série Pele, 2012 - café e resina - 103 cm x 103 cm



Série Dias de Ilusão, 2015 - tinta acrílica, colagem sobre tela - díptico, 70 cm x 50 cm cada



Série Dias de Ilusão II, 2015 - tinta acrílica, colagem sobre tela - 92 cm x 113 cm



Dias de espera, 2015 - tinta acrílica, café, colagem sobre papel - 70 cm x 100 cm 


