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C.C.C.P.

Há já alguns anos que sigo o percurso criativo de Davide Bramante. Recordo,  entre os meus projectos, a sua
instalação numa exposição – DA MINI AO MíNIMO – no Palácio das Exposições de Roma – assim como não
esqueço um dos seus trabalhos cinematográficos para uma outra exposição – MELTING POP – no Palácio das
Papisas de Siena. Revejo o seu percurso complexo, puxo os fios e chego a uma solução homogénea: o tempo
passa dentro e fora dos cenários, as pessoas crescem, os lugares mudam, mas o artista confirma uma cer-
teza: só a sua visão e espírito moral conseguem compactar diferenças e distâncias (humanas e espaciais, éticas
e temporais). A vida nos seus cenários encarna a centralidade do nosso olhar, um jogo místico de múltiplas
energias e tensões espasmódicas, pausas e acelerações, lentidões e avanços rápidos, distracções e concen-
trações, solidão e multidão... 

Mas vamos aos factos. Digo desde já que Bramante divide a sua viagem criativa em dois momentos paralelos:
por um lado a pesquisa fotográfica iniciada em 1995 com MY OWN RAVE; por outro lado, um percurso recente
de instalações e intervenções públicas que assina juntamente com o seu filho (cinco anos, resultado excelente
da natureza criativa) sob a “marca” LEANDRO & DAVIDE BRAMANTE.

1995 – 2005…dez anos de pesquisa fotográfica
Pescara. Fevereiro de 2006. Uma exposição que foca apenas o seu percurso fotográfico com um rewind sobre
dez anos e quatro ciclos temáticos. A técnica de Bramante centra-se sempre em exposições múltiplas, isto é,
uma série de disparos (de quatro a nove) sobre um mesmo fotograma. Significa pôr numa simples imagem
alguns elementos dinâmicos que dão a noção temporal ao espaço fotografado. Não existe, desta forma, ne-
nhum elemento electrónico que crie obstáculos às simples frames e recriando o movimento interno, o encaixe
das dissolvências, a sobreposição móvel dos detalhes. Pura fotografia que sublinha uma recusa tecnológica
através da qualidade e profundidade do olhar.

C. como CIDADE
C. como CINEMA
C. como CIRCO
P. como PORNO

Um olho retrospectivo para construir o presente sob ângulos mnemónicos da própria visão. Quatro fragmen-
tos de um percurso nómada nos lugares do imaginário contemporâneo. A CIDADE encarna a parte central do
dinamismo colectivo, o espaço mutante onde a contaminação encontra a sua madura expressão vital. O
CINEMA abrange, por excelência, o imaginário, o lugar dos sonhos, mas também os medos e credos sociais.



O CIRCO representa, por sua vez, o símbolo agnóstico que sintetiza a vida real em poucos mas significativos
elementos. Por fim, o mundo do PORNO, lugar de transgressão onde os indivíduos e grupos tocam a máxima
expressão instintiva, síntese última pela qual se medem as razões, geográficas e sentimentais, do corpo humano.

As imagens de Bramante contêm o sentimento do próprio tempo, a natureza mestiça do presente tecnológico,
as divagações humoristas e visivelmente excessivas da nova cultura metropolitana. Parece que estão no
ponto de máxima implosão, não obstante resistem com uma magnética entropia, como se uma força gravita-
cional as ancorasse ao mundo. Edifícios dentro de outros edifícios, corpos sobre corpos, dissolvências encai-
xadas entre fragmentos temporais, incongruências, elementos em posição irreal: eis a estranheza estética
que nasce de um cruzamento de realidades objectivas, a particularidade formal como resultado da paciência
e lentidão, selecção e destaque, não esquecendo a centralidade do talento compositivo no misturar de frag-
mentos tanto homogéneos, quanto distantes. Nada é ao acaso nas simples imagens. Vendo-as ao pormenor,
encontra-se a identidade espiritual de uma cidade ou de uma qualquer situação específica. Percepciona-se o
caos do momento, a casualidade e beleza dos excessos, os contrastes estridentes e as harmonias naturais.
A simples obra contém informações e sensações, dados objectivos e sensíveis, verdade e pontos menos claros.
Um agregado, estético e emocional, onde a fragmentação arquitecta um eficaz documento psicoanagráfico. Seja
uma metrópole ou um corpo feminino, isso não muda nada: no enquadramento bramantiano encontra-se a
forma literária da dúvida interior, a ânsia espasmódica de quem atravessa o progresso sem axiomas, o con-
tínuo questionar sobre a metafísica dos corpos e dos corações, sobre os conteúdos emotivos e espirituais por
detrás de cada evidência do real.

CIDADE, como síntese do frenesim motor, arquitectónico, comercial, laboral, sexual. Um arquétipo do moder-
nismo feito de múltiplas especificidades, memórias, experimentações, modificações, adições e subtracções. A
metrópole de Bramante, tal como as de Olivo Barbieri e Armin Linke, fala do presente com uma determinação
universal. Uma cidade mutante que não se fecha no próprio estado histórico, encarnando o propulsor físico
de um dinamismo generoso e confuso, belo e indefeso, tecnológico mas também primordial. Um aglomerado,
incoerente e espasmódico, que vive no coração das imagens, na sua rebeldia contra a imobilização fotográ-
fica, na ânsia paradoxal de voltar à circulação física da realidade.

CINEMA como síntese do nosso imaginário entre cidade e ficção narrativa. INTO THE FICTION é o título que
melhor exprime a dimensão ghezziana de um cinema “roubado” durante as projecções, posto na objectiva das
exposições múltiplas, misturando legendas que criam curto-circuitos mentais e conceptuais. Bramante entra
em sala para se dedicar a filmes que tocam o seu imaginário moral. Películas como “Matrix”, “Johnny
Mnemonic” ou “Eyes Wide Shut”, produtos de uma análise cirúrgica do presente, visões filosóficas do futuro,
especulações e cenários onde gestos e cenografia atingem a potência catártica dos momentos universais.

CIRCO como síntese das emoções infantis, da suspensão andrógina entre alegria e tristeza, apatia e gozo, pathos
e jogo. Denomina-se circo bramante e é o lado mais “zingaresco” de um artista que lega verdade e ficção den-
tro da operação criativa. No caldeirão circense, não esqueçamos, recolhe a vida civil num registo contínuo de
domínios e riscos, controlo e coragem, regras e imprevisto. Compreendeu-o Frederico Fellini e afirmam-no vá-
rios artistas contemporâneos: o circo como espaço de máscara, metáfora do existente e das relações inter-
pessoais, cabana móvel na qual verdade e ficção se fundem no grau máximo.

PORNO como síntese das emoções mais profundas, caverna luminosa dos instintos ferozes. Hard que fecha a
sigla de um acrónimo, no qual a vida parece auto-alimentar-se da circularidade fotográfica do olhar bulímico.
Capturados durante um Salão de Erotismo, os corpos mostram uma sensualidade silicónica, posturas, câno-
nes fetish em detalhe. Uma viagem onde se vê o olhar que vê, entrando dentro do voyeurismo através da sín-



tese extrema do próprio voyeurismo. Os quatro ciclos são, no fundo, um grande olho que age entre o espaço
e o tempo. Observamos o fluxo que, por se fechar dentro do próprio fotograma, permanece fluxo mesmo den-
tro da forma estática. Escrevi para o catálogo de IO PENETRO: “…que o despir-se ou o masturbar-se são ou-
tros eventos e transformam-se em comportamento, verdade, razão induzida. Um ciclo fotográfico que fixa o
processo vital, a penetração formal entre corpo e lugar; até bloquear o momento no qual o corpo visível
abrange com o corpo interior. O único sobre o qual nos devemos esforçar para envolver o instinto.”

Davide Bramante trabalhou em diversas cidades, mudou várias vezes de residência, pôs em jogo as certezas
profissionais. Uma natureza nómada que se interessou pela vitalidade antagónica dos ravers, pela história
cyber da Mutoid Waste Company, pelos legados com diversas contraculturas geracionais. Artista pirata du-
rante a última Bienal de Veneza, viajante de bicicleta na sua Sícilia, domador de pombos, observador atento
de situações culturais... Um talento estavelmente instável, olho curioso com a máquina fotográfica sempre à
mão, que naturalmente se evidenciava nas cidades a que chegava ou voltava. Também o circo era um lugar
inevitável, talvez a verdadeira síntese entre o lado humano e os caracteres criativos do nosso autor. Um
mundo viajante onde tudo se transforma em teatro e performance, onde o público entra na selva primordial
dos instintos, onde a crueldade e a violência estimulam o voyeurismo individual.  

Universo Finito… sempre aberto aos fluxos indefiníveis da vida. Paradoxo dos paradoxos, o título mete um pro-
vocatório ponto final no mais absoluto dos elementos vitais. A confirmação de que cada artista se move no seu
circunscrito mundo, que tem qualquer coisa para proteger e alimentar com a segura “obtusidade” do próprio
olhar. Não existem universos infinitos para um artista que segue a sua visão pessoal. A perspectiva aperta-se
em cone, o ponto de fuga torna-se um gigantesco ponto de interrogação sobre o qual se faz agir o pensamento,
a intuição, a forma, a projecção. Um olhar infinito dentro de um contínuo e renovável universo finito.

Gianluca Marziani





C.C.C.P.

Ormai da diversi anni seguo l’indagine creativa di Davide Bramante. Ricordo, tra i progetti che mi riguardano,
la sua installazione in una mostra – DALLA MINI AL MINI – al Palazzo delle Esposizioni di Roma, così come
non scordo un suo lavoro sul cinema per un’altra mostra – MELTING POP – al Palazzo delle Papesse di Siena.
Rivedo il suo percorso complessivo, tiro i fili e giungo ad una soluzione omogenea: il tempo passa dentro e
fuori le inquadrature, le persone crescono, i luoghi cambiano ma l’artista ribadisce una certezza: solo l’occhio
e il suo spirito morale compattano differenze e distanze (umane e spaziali, etiche e temporali). La vita nei
quadri incarna la centralità del nostro sguardo, un gioco mistico tra molteplici energie e tensioni spasmodiche,
pause e accelerazioni, lentezze e scatti rapidi, distrazione e concentrazione, solitudine e salto nel mucchio… 

Ma veniamo ai fatti. Dicendo subito che Bramante divide il suo viaggio creativo in due momenti paralleli: da
una parte la ricerca fotografica iniziata nel 1995 con MY OWN RAVE; dall’altra un recente percorso di
installazioni e interventi pubblici che firma assieme a suo figlio (cinque anni, esito eccellente della naturalezza
creativa) sotto il “marchio” LEANDRO & DAVIDE BRAMANTE.

1995 – 2005… dieci anni di ricerca fotografica 
Pescara. Febbraio 2006. Una mostra per focalizzare il solo percorso fotografico con un rewind su dieci anni e
quattro cicli tematici. La tecnica di Bramante riguarda sempre le esposizioni multiple, ovvero, una serie di
scatti (da quattro a nove) su uno stesso fotogramma. Significa legare nella singola immagine alcuni elementi
dinamici che aggiungono la nozione temporale allo spazio fotografato. Nessun intervento elettronico,
insomma, per incrociare i singoli frame e ricreare il movimento interno, l’incastro di dissolvenze, la
sovrapposizione mobile dei dettagli. Pura fotografia che sottolinea uno scarto tecnologico attraverso la qualità
e la profondità dello sguardo.

C. come CITTA’
C. come CINEMA
C. come CIRCO
P. come PORNO

Un occhio retrospettivo per costruire il presente sugli angoli mnemonici della propria visione. Quattro frangenti
di un’indagine nomadica nei luoghi dell’immaginario contemporaneo. La CITTA’ incarna il bacino centrale del
dinamismo collettivo, lo spazio mutoide dove la contaminazione trova la sua matura espressione vitale. Il
CINEMA resta l’immaginario per eccellenza, il luogo di sogni e fantasie ma anche di paure e veggenze sociali. Il
CIRCO rappresenta, invece, la finzione agonistica che sintetizza la vita reale in pochi ma significativi elementi.



Infine il mondo del PORNO, luogo trasgressivo dove individui e gruppi toccano la massima espressione istintiva,
sintesi ultima in cui ci si misura attorno alle ragioni, geografiche e sentimentali, del corpo umano. 

Le immagini di Bramante contengono il sentimento del proprio tempo, la natura meticcia del presente
tecnologico, le divagazioni rumoriste e visivamente eccessive della nuova cultura metropolitana. Sembrano sul
punto di massima implosione eppure resistono con magnetica entropia, come se una forza gravitazionale le
ancorasse al mondo. Edifici dentro altri edifici, corpi su corpi, dissolvenze incrociate tra frangenti temporali,
incongruenze, elementi in posizione irreale: ecco la stranezza estetica che nasce da un incrocio di realtà
oggettive, la particolarità formale come risultato di pazienza e lentezza, selezione e sottolineatura, non
dimenticando la centralità del talento compositivo nel mescolare frammenti tanto omogenei quanto distanti.
Nulla è casuale dentro le singole immagini, guardatele nel dettaglio e ritroverete l’identità spirituale di una
città o di qualche specifica situazione. Vi si percepiscono il caos del momento, la casualità e la bellezza degli
eccessi, i contrasti stridenti e le naturali armonie. La singola opera contiene informazioni e sensazioni, dati
oggettivi e sensibili, verità e spunti meno scontati. Un aggregato, estetico ed emozionale, dove la fra-
mmentazione architetta un efficace documento psicoanagrafico. Che sia una metropoli o un corpo femminile
non cambia nulla: nel quadrilatero bramantiano si racchiude la forma letteraria del dubbio interiore, l’ansia
spasmodica di chi attraversa il progresso senza assiomi, la continua titubanza su metafisica dei corpi e dei
cuori, su fisica e fisicità del quotidiano, sui contenuti emotivi e spirituali dietro ogni evidenza del reale. 

CITTA’ come sintesi della frenesia motoria, architettonica, commerciale, lavorativa, sessuale. Un archetipo del
modernismo fatto di molteplici specificità, memorie, sperimentazioni e modifiche, aggiunte e sottrazioni. La
metropoli di Bramante, assieme a quella di Olivo Barbieri ed Armin Linke, racconta il presente con una
determinazione universale. Una città mutante che non si ferma al proprio status storico, incarnando il
propulsore fisico di un dinamismo generoso e confusionario, bello e indefesso, tecnologico ma anche
primordiale. Un agglomerato, incoerente e spasmodico, che vive nel cuore delle immagini, nel loro ribellarsi
alla fermezza fotografica, nell’ansia paradossale di tornare alla circolazione fisica della realtà. 

CINEMA come sintesi del nostro immaginario tra città e finzione narrativa. INTO THE FICTION è il titolo che
meglio racconta la dimensione ghezziana di un cinema “rubato” durante le proiezioni, messo nell’obiettivo
delle esposizioni multiple, mescolando titoli che creano cortocircuiti mentali e concettuali. Bramante entra in
sala per dedicarsi ai film che toccano il suo immaginario morale. Pellicole come “Matrix”, “Johnny Mnemonic”
o “Eyes Wide Shut”, prodotti di scavo chirurgico sul presente, visioni filosofiche sul futuro, spezzoni e
inquadrature dove gesti e scenografie racchiudono la potenza catartica dei momenti universali. 

CIRCO come sintesi delle emozioni infantili, del sospeso andirivieni tra gioia e tristezza, patimento e goduria,
pathos e gioco. Si chiama CIRCO BRAMANTE ed è il lato più “zingaresco” di un artista che lega verità e finzione
dentro l’operazione creativa. Il calderone circense, non dimentichiamolo, raccoglie la vita civile in un rapporto
continuo di dominanze e rischi, controllo e coraggio, regole e imprevisto. Lo aveva capito Federico Fellini, lo
ribadiscono diversi artisti contemporanei: il circo come spazio della maschera, metafora dell’esistente e delle
relazioni interpersonali, capanna mobile in cui verità e finzione si fondono al massimo grado.

PORNO come sintesi delle emozioni più profonde, caverna luminosa degli istinti feroci. Hard che chiude il
cerchio di un acronimo (C.C.C.P.) in cui la vita sembra autoalimentarsi nella circolarità fotografica dello
sguardo bulimico. Catturati durante un Salone dell’Erotismo, i corpi mostrano una sensualità siliconica, le
posture note, i canonici dettagli fetish. Un viaggio dove vedi lo sguardo che vede, entrando dentro il
voyeurismo attraverso la sintesi estrema del voyeurismo stesso. I quattro cicli, in fondo, sono un grande
occhio che agisce tra spazio e tempo. Osserviamo il flusso che, pur fermandosi nel fotogramma, rimane flusso



anche dentro la forma statica. Scrivevo per il catalogo di IO PENETRO: “…qui lo spogliarello o il masturbarsi
vanno oltre l’evento e diventano comportamento, verità, ragione indotta. Un ciclo fotografico che fissa il
processo vitale, la penetrazione formale tra corpo e luogo. Fino a bloccare il momento in cui dal corpo visibile
si indugia sul corpo interiore. L’unico su cui dobbiamo sforzarci per far evolvere l’istinto…”.

Davide Bramante ha lavorato su diverse città, cambiato spesso residenza, rimesso in gioco le certezze
professionali. Una natura nomade che si è interessata al vitalismo antagonista dei ravers, alla storia cyber dei
Mutoid Waste Company, ai legami con diverse controculture generazionali. Artista piratesco durante l’ultima
Biennale veneziana, viaggiatore in bicicletta nella sua Sicilia, addestratore di piccioni, curatore di situazioni
culturali… un talento stabilmente instabile, occhio curioso con macchina fotografica sempre in borsa,
naturalmente “prescelto” dalle città dove arrivava o tornava. Anche il circo era un terminale inevitabile, forse
la vera summa tra il lato umano e i caratteri creativi del nostro autore. Un mondo viaggiante dove tutto diviene
teatro e performance, dove il pubblico torna nella giungla primordiale degli istinti, dove crudeltà e violenza
stuzzicano il voyeurismo individuale. 

Universo Finito… eppure sempre aperto agli influssi indefinibili della vita. Paradosso tra i paradossi, il titolo
mette un provocatorio punto fermo attorno al più assoluto degli elementi vitali. A conferma che ogni artista si
porta appresso il suo mondo circoscritto, un qualcosa da proteggere e alimentare con la sicura “ottusità” del
proprio sguardo. Non esistono universi infiniti per un artista che segue la personale visione. La prospettiva si
stringe a cono, il punto di fuga diventa un gigantesco interrogativo su cui far agire il pensiero, l’intuizione, la
forma, la progettualità. Uno sguardo infinito dentro un continuo e rinnovabile universo finito.

Gianluca Marziani



Hasta la victoria siempre 
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Dublin 
O'Connel Street
2004
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas. 



American Beauty
2000
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas. 



Londres  
Kate in Leicester Square
2007
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.  



Roda rosa + Cerca
2007
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Londres  
China Town
2007
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Madrid
Marrior
2005
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Nova York
Time Square
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas. 





Nova York
Vista da ponte + Broadway
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.





Atenas 
Aereoporto + Omonia Square
2003
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas. 



Las Vegas
Nova York+ Nova York
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Los Angeles
Madonna, Hollywood + Auditorio 
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas. 





Nova York + Havana
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Nova York
Ponte + Duas modelos
2006
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.



Basel
Estação Central
2003
Técnica fotográfica de dupla e múltipla
exposição implementada na fase de
disparo, não digital.
Técnica de montagem em plexiglas.





Nasceu em Siracusa a 7 Novembro 1970
Em 1999, regressou a Siracusa depois de ter vivido
durante 13 anos entre Torino, Roma, Milão e New York.

D.B. Trabalha desde 1991, realiza trabalhos em video,
instalação e fotografia.

Estudos

– Istituto Statale d’arte di Siracusa
– Accademia Albertina di belle arti di Torino, Diploma di

Laurea in Scenografia, (110 e lode), Conseguito nel 1995.
– Accademia Fidia di belle arti di Cosenza, Laurea in

Scenografia, (110 e lode), Conseguito nel 2006.

Bolsas de estudo

1998 Franklin Furnace Fundation, New York (USA),
progetto “The future of the present”.

1999 Ministero degli Affari Esteri, progetto
“Movin’up”, svoltasi a New York presso la
Franklin Furnace Foundation. 

Exposições individuais

2007 “Around the World”, a cura di Lorand Heghy,
Galleria Poggiali e Forconi, Firenze.

2006 “Around Europe”, RVS fine art, Long Island (N.Y.); 
“CCCP, l’universo finito” a cura di Gianluca
Marziani, Contemporanea, Pescara;

2005 “Camera con vista”, a cura di Ivan Quaroni,
Galleria Obraz, Milano;

2004/05 “Così vicino, così lontano”, a cura di Rosa Anna
Musumeci, Artecontemporanea, Catania;

2004 “Visioni Italiane” a cura di Chiara Tiberio, Ist.
Di Cultura Italiano, Il Cairo - Egitto

2001 “Into the Fiction”,a cura di Paola Nicita, Cantieri
Culturali alla Zisa, Palermo;

2000 “Dissolvenze – Evidenze”, a cura di Gianluca
Marziani, galleria Rosanna Musumeci Art.
Contemporanea, Catania;

1999 “Rave Mutation 001”, a cura di Dario Salani,
gall. Siberie, Amsterdam;
“My own rave”, a cura di Raffaella Morra,
Studio Morra, Napoli;
“L.O.S.S.” a cura Alessia Gallo, gall. Arco di Rab,
Roma;

1998 “The Future of Present”, a cura di Martha Wilson, 
Franklin Furnace, New York;
“Ectoplasmi Urbani”, a cura di Daniele
Perra,Gall. Interni e Dum Dum, Bologna. 

Exposições Colectivas

2007 “Sign City”, a cura di Gianluca Marziani, Galleria
Monocromo, Roma;
“People, things, animals and landscape”, a cura
di Marta Casati, Galleria San Carlo, Milano;
“View over / over View”, a cura di Marta
Casati, Spazio Invenzione, Milano;
“Mediterraneo Contemporaneo” a cura di
Antonio D’Avossa, Castello Aragonese, Taranto;

Davide Bramante



“Premio Celeste” a cura di Gianluca Marziani,
Museo Marino Marini, Firenze;
“Sicilia” a cura di Marco Meneguzzo, Acireale.

2006 “Premio Cairo”, Palazzo della Permanente, Milano;
“Il male e il male”, Contemporanea, Pescara;
“Sicilia !”, a cura di Marco Meneguzzo, Acireale;
“Fair Play”, a cura di U. Di Marino, Teatro
Augusteo, SA;

2005 “Molino Dorino”, a cura di Marco Fantini,
Nextam Partners, Milano;
“Come Natura crea, l’uomo distrugge” da
un’idea di D. Bramante, 10 artisti + 10 critici;
“URBS” a cura di Alessandra Menesini, Rotary
International,Cagliari;
“L’isola dei Pirati”, Fuoribiennale, Venezia, 
a cura di Cristiano Seganfreddo;
“Baciamo le Mani, willkommem” a cura di Haidi
Sciacchitano, Kunsthaus Tacheles, Berlino;

2004 “Baciamo le Mani, willkommem” a cura di Haidi
Sciacchitano, Castello dei Conti di Modica, Alcamo;
“Per Amore”, a cura di Paola Nicita e Salvatore
Lacagnina, Gall. Civica D’arte Contemporanea 
di Siracusa;

2003 “Melting Pop”, a cura di Gianluca
Marziani,Palazzo delle Papesse, Siena;
“Interrogare il Luogo” a cura di Luigi Meneghelli,
Studio La Città, Verona;

2002 “Cronache Marziane” a cura di C. Gualco, gall.
Gualco, Genova a cura di P. Lazzaro, Gall. 
San Salvatore, Modena;

2001 “Dalla Mini al Mini” a cura di Gianluca
Marziani,Cartiere Vannucci, Milano
Palazzo delle Esposizioni, Roma 
Palazzo, Orvieto;

2000 “The Present of Future” a cura di M. Wilson e
H.Spiller, MOMA, New York;

1999 “Autori/Tratti/Italiani”, a cura di A. Arevalo e 
A. Fonda, Fondazione Bevilacqua La Masa,
Venezia;
“Fotografia”, a cura di M. Gorni, C/o Off, Cusano
Milanino;

1998 “Brain Machine”, a cura di Fabiola Naldi,
Galleria d’arte Moderna, Sarajevo.
“G.A.M.E.”, a cura di Gino Gianuizzi, Galleria
d’arte Moderna, Bologna.

Participação em feiras

Art Basel, Art Cologne, Artissima, MiArt, Artefiera, 
Art Verona, ARCO, Palm Beach 3, FIAC.  

Actualmente é docente de fotografia, mass media e
jornalismo na Academia de Belas Artes “Michelangelo
Castello” de Siracusa.
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