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Eduardo Srur nasceu em 1974, em São Paulo, onde vive e
trabalha. O artista começou na pintura e se destacou nas
intervenções urbanas. Suas obras se utilizam do espaço
público para chamar a atenção para questões ambientais e o
cotidiano nas metrópoles, sempre com o objetivo de ampliar a
presença da arte na sociedade e aproximá-la da vida das
pessoas.

A cidade é o seu laboratório de pesquisa para a prática de
experiências artísticas. O conjunto de trabalhos de Srur é uma
crítica conceitual que desperta a consciência e o olhar para
uma nova estética e o entendimento das artes visuais.

Realizou diversas intervenções urbanas na cidade de São
Paulo e participou de exposições em muitos países, entre
eles Argentina, França, Cuba, Suiça, Espanha, Holanda,
Inglaterra e Alemanha.

BIOGRAFIA



INTERVENÇÕES URBANAS

Pintado Supermercado Mercado

CarruagemPETsCaiaques



INTERVENÇÕES URBANAS

A Arte Salva Trampolim Labirinto

Acampamento dos AnjosCaosSobrevivência



PALESTRAS
O artista faz palestras no Brasil e no exterior para
compartilhar sua forma singular de ver o mundo e
transformar a realidade por meio das intervenções
urbanas. Srur promove palestras para instituições
culturais, faculdades e escolas, fóruns de
pensamento e empresas interessadas no seu
trabalho.

Palestrou no Sustainable Brands na Califórnia
(EUA) para 2.000 pessoas, no COY11, em
Florianópolis, maior evento do mundo liderado por
jovens sobre mudança climática, com transmissão
simultânea para diversos países e Fórum CEO
Brasil para 200 empresários da elite.



MÍDIA ESPONTÂNEA

Eduardo Srur é o artista visual brasileiro com o maior
volume de mídia dos últimos 10 anos. Foi capa dos
maiores jornais e sites do país, além de pauta dos
principais programas de notícias de TV e rádio, com
volume de mídia espontânea positiva avaliado em
mais de R$ 100 milhões.



16k seguidores 14k seguidores 3k conexões



ENGAJAMENTO
+ 14k seguidores

+ 1k publicações

+ 14k seguidores

POR SEMANA

+ 31.9k impressões

+ 9.4k contas alcançadas

+ 1k interações

+ 1k visitas ao perfil



AUDIÊNCIA

GÊNERO

47%
homens

53%
mulheres

13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

65+

FAIXA ETÁRIA

São Paulo  60%
Rio de Janeiro    3%
Belo Horizonte     1%

Brasília    1%
Outros países 1%

LOCALIZAÇÃO



CONTATO
Eduardo Srur
eduardo@srur.com.br
+55 11 3032-8493
+55 11 96844-6006


