
"2004 Barcelona Espanha  
Forum mundial das culturas 15 dias " 
 
"2005 Paris França  
Anos do brasil na frança 15 dias" 
 
"2006 Munique Alemanha  
Copa das culturas exposição construída no Museu do Hitler  
20 dias" 
 
"2007 Veneza Itália  
52 Bienal de Veneza O marco da trajetória desses jovens começou aqui  
Premio como melhor Obra e Arquitetura urbana já conhecida fora do brasil 
Tempo de montagem : (1 mês)" 
 
"2008 Festival Vienna Austria e Berlin Alemanha  
Maio de 2008 Morrinho estreia na europa com um novo produto  
chamado (TV MORRINHO LIVE) contando a historia dos pequenos personagens da grande 
instalação em forma de Performance  
Tempo de montagen (20 dias , 10 em Vienna , 10 em Berlin)" 
 
"2009 Utrecht Holanda  
Festival latin American Filmes  
O grande Documentário do Morrinho vai para as telinhas da Europa  
e fica em segundo lugar como melhor documentário brasileiro  
Tempo de estadia: (10 dias )" 
 
"2010 Londres Inglaterra (Capital)  
Exposição morrinho no Festival Brazil no  
Soth Bank Centre em 17Julho de 2010 Um grande festival onde O morrinho fez muito sucesso e 
deixou o publico paradooo de tanto encantamento e alegria , foi mais um super sucesso  
Tempo : (3 Semanas )" 
 
"2010 Oslo Noruega (Capital) 
pequena participação do Morrinho no Seminário sobre arquitetura e favelas  
em Oslo capital da Noruega O Morrinho teve seu tema como debate e também oficinas como 
experiências natural sobre urbanismo e construções diferenciadas do mundo da arquitetura 
moderna  
Tempo: (15 dias)" 
 
"2011 Eindhoven Holanda  
Morrinho no Tema Babylon Circus que aconteceu na pequena cidade de Eindhoven na Holanda 
e foi um dos festivais muito importante para O Morrinho e nossa equipe e conforme ia vindas as 
exposições as vezes a equipe como não podiam levar a todos tinha que se dividir para não 
deixar o trabalho de lado e agir com bastante profissionalismo  
Tempo: (15 dias de montagem) , (Tempo exposição 9 meses)" 
 
 

 



 

Em seguida mesmo ano. 2011 
O morrinho conquistou também exposições em: 
Dilí Timor leste Oceania , Colômbia ( Bogotá e Medellín) 
 
(Dili foi a primeiro festival cultural em sua cidade e O morrinho teve o privilegio de ser 
convidado para fazer sua pequena interferência urbana e social na cidade e o povo adorou a 
experiência e os rapazes da equipe do Morrinho ficaram encantados com a agilidade dos 
voluntários que os ajudaram a construir a Maquete foi incrível  
 
"Em seguida em Setembro de 2011 o grupo ja estava na Colombia se apresentando para mais 
uma de suas grande oficinas com jovens da comunidade local e O Morrinho voltou a fazer a 
alegria das criançadas e dos adultos que participaram do evento , foi durane O festival olho 
sancocho que aconteceu em Bogotá na capital e em seguida em Medellin com a participação de 
dos dos representantes do Projeto Morrinho  
Tempo de estadias oficinas e debates : (3 semanas)" 
 
 
"2012 New York Estados Unidos O Triunfo Morrinho !!!!  
2012 foi O ano em que o triunfo aconteceu até que enfim Os representantes do morrinho 
receberam convite para participar de um mostra de filmes em New York e com a ajuda do 
Consulado Brasileiro eles conseguiram fazer com que essa mostra acontecesse do melhor jeito 
possível , não foi uma tarefa simples , porem esse grupo sempre esteve disposto a encara 
realidades difíceis e essa não era sua primeira vez . O morrinho teve mostra com sucesso  
nas Universidades : (Cuny e New School) em New York e também participou da mostra em 
outros setores como divulgações e marketing  
 
(2013) New York City ..O Retorno (Estados Unidos) 
Como não bastasse O sonho estava apenas começando , assim como um dia um dos meninos 
vinha a dizer que: O seu maior sonho era poder expor o Morrinho na cidade de New York mas 
não como video e sim como trabalho manual e obra artística não se passaram muito tempo 1 
ano depois eles estavam de volta com uma equipe equilibrada de 7 pessoas e pela primeira vez 
estavam montando sua grande obra na Famosa Universidade do Bairro do Queens . A Queens 
College . O convite se deu através de parceria entre os representantes da Queens College e 
também por un dos professores de antropologia chamado Jonh Collins , professor e amigo de 
Alexandro Angelini  
eles juntos com os rapazes do Morrinho que hoje ja deixaram de ser meninos passavam a 
organizar a grande exposição permanente do Morrinho em New York e uma interação entre 
duas culturas diferentes , mas que quando se fala do lado social acabam se unindo e formando 
uma só  
Tempo de estadia (1 mês) duração da exposição : (Permanente) Endereço (Queens College 
Bairro do Queens Boulevard) 
 
 
(Parcerias com outros trabalhos e Exposições permanentes : 
Troca de Olhares , Videos nas Aldeias ,2009 viagem para Amazonia  
reserva indígena , ) 
 
(Exposição O abrigo e o Terreno Museu de Arte do Rio  



Colaboração de outros artistas : Paula trope, Sergio Cezar : 
Montagem Permanente) 
 
 
(Morrinho O original permanecendo e sendo sempre reconstruído durante a 16 anos  
criando se uma revolução dentro do mundo das artes e da arquitetura moderna e 
contemporânea  
 
 

 


