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 Repartição, 2020, impressões a jato de tinta sobre papel fotográfico, 15x15cm.



 Pavê Tropical, 2020, assemblagem de impressões a jato de tinta sobre papéis polen e fotográfico 29x42x4cm
Bolachinhas Cri-Cri, 2020, assemblagem de impressões a jato de tinta sobre papéis sulfite, layout, jornal e fotográfico, 29x42x4cm



 Caderneta de receitas, 2019, caderno contendo receitas culinárias, fotografias familiares e diversos documentos do universo familiar, 16,5x24x10cm



 Lar, 2019, óleo, gesso e pastel seco sobre tela, 80x80cm



 Partida, 2019, óleo, gesso e pastel seco sobre tela, 60x119cm



 Carta para Carolina, 2021, aquarela sobre papel 100% algodão e impressões a jato de tinta sobre papéis pólen, sulfite e fotográfico 11,5x14,5x1cm



Ventre, 2017, vaso em argila branca esmaltada elaborado a partir do molde da barriga de uma gestante, 30x22x20cm..



Modo de fazer, um livro de conselhos e receitas, 2018,  serigrafia sobre papel layout, 18x24 cm cada



 Modo de Fazer, 2019, baú de mdf contendo, distribuídos entre 4 divisórias de arquivo,  fotografias de família, receitas culinárias e documentos diversos 
como plantas baixas e páginas de livros, 18x13,5x11,5cm



Claire de lune, 2021, tela, craft, color plus, papelão, pólen, papel fotográfico, nanquim e carvão, 23x29x6,5cm



 Ojos izquierdos, 2020, diferentes ataduras  trançadas e costuradas com linha vermelha, 100x70cm



Rotas, 2020, série de colagens com etiquetas postais, 15x10x1cm,15x10x1cm,12x10x1cm,9,5x10x1cm



 Hoje recebi uma encomenda, mas ainda não fui buscar, 2020, colagens com fragmentos de caixas postais, 11x10cm, 16x10cm, 12x12cm, 11x10cm, 11x9cm, 
11x13cm, 11x13cm, 12x9cm, 11x13cm, 11x9cm



232, 2020, aquarela sobre fragmentos de caixas de papelão cobertos de massa acrílica e mesclados à parede com massa acrílica, 200x170x15cm



 Durma bem, 2020, acrílica sobre tela, 22x27cm



 MADE IN SP, 2020, acrílica sobre tela, 22x27cm



Danilo [Danilo] (2018)
Calco gravura [engraving
21x29cm

Piteiras, 2017, mosaico de fotografias de piteiras 
descartadas, 70x60cm



Seda,  fragmentos de papel seda 
queimado distribuidos entre placas 

de acrílico, 80x80cm



 O PITO, 2017, impressão a jato de tinta sobre papel fotográfico, 120x84cm



 A PONTA, 2017, bituca de cigarro modelada em argila esmaltada, 10x15x10cm



Currículo
 Guilherme Borsatto nasceu em 1991 em São Paulo, onde trabalha hoje. Tendo percorrido, desde 
muito jovem, questões identitárias de gênero dentro de uma família fragmentada, o artista explora a 
identidade e a memória familiar a partir de suas fragilidades, pois acredita serem elas catalisadoras 
de experiências coletivas. Seus trabalhos costumam se apropriar de materiais descartados, e se 
desenvolvem em diversas linguagens como a pintura, a instalação, a cerâmica e o livro de artista. 

Formação  
2021-presente
 Casa Tato, organizado por Tato Dilascio e mediado pela artista Cristina Suzuki 
 Integrante do Hermes Artes Visuais, dirigido pelos artistas Carla Chaim, Marcelo Amorim e
 Nino Cais 
2020
 Edital Meios e Processos 2020, curadoria de Andrés Hernandes e orientação Katia Salvany,
 Fábrica de Arte Marcos Amaro (FAMA), Itú-SP
2019
 Grupo de estudos A imagem fotográfica entre a escultura e a performance, ministrado pelo
 artista Filipe dos Santos Barrocas
2016-2019
 Graduação em Artes Visuais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo
Exposições coletivas
2021
 1º Salão de Arte Contemporânea Euearte 2021, Euearte Galeria, ambiente virtual 
 Casa Tato 3
 Coletiva eixo
2020 
 16 º Salão Nacional de Artes Visuais de Guarulhos, Guarulhos-SP 
 Últimos dias, FONTE, São Paulo-SP 
 Feria Ch.ACO Sección Planta, curadoria de Matías Allende, Santiago-Chile
2019
 Entretramas Permeáveis, Espaço DiGrado, São Paulo-SP
 Nosso olhar é caminho, MUBA, São Paulo-SP
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