
Breve histórico 
 
ANTONIO TRIVELIN 
 
 
...42 anos, é um exemplo de amor à fotografia, tanto que deixou sua formação em 
Administração de Empresas para se dedicar à essa arte. Pós-graduado em Propaganda e 
Mídia Alternativa, usa seu conhecimento acadêmico aliado à intuição para criar e não 
apenas clicar. 
 
Atua como repórter-fotográfico da Gazeta de Piracicaba, onde começou em 2006 como 
colaborador. Atende também em outros segmentos da fotografia, como publicidades, 
gastronomia, moda, shows, arquitetura, empresas e indústrias.  
 
Em Lisboa - Portugal, levou sua exposição ROCK SHOTS para ser exibida no Hard 
Rock Café Lisboa (JUN/2015) 
 
Apesar da recente carreira, soma diversas premiações. Entre elas, destaque para: 
  
 • Premiado no Concurso Nacional da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) em 
Brasília, prêmio este recebido das mãos do presidente Lula;  
 • Premiação no Concurso Planeta Sustentável, da revista National Geographic em que 
classificou 3 de seus trabalhos entre as 2 mil fotos inscritas e ganhou a oportunidade de 
conhecer o Deserto do Atacama, no Chile.  
 • FotoRetrospectiva 2014 e 2015 (ARFOC-SP – Associação dos Reporteres 
Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo)  
• Seleção, exposição e livro da Brasília Photo Show 2016;  
• 2017 teve 2 fotos selecionadas para compor o Bilhete da Loteria Federal vendido em 
13mil lotéricas pelo Brasil.  
• Seleção de trabalho na edição 2010 do Salão Internacional de Humor de Piracicaba; 
• Seleção para a Exposição Fotográfica "Los Trabajos e Los Dias", da Escuela Nacional 
Sindical (ENS) da Colômbia, em 2009;  
 • Medalhas de prata e bronze no North American Open Amateur Photography Contest, 
em 2005 e 2006;  
 • Top Ten Photographers - Best In Project  Usefilm do Hall of Fame P.O.T.W, em 
2004;  
• Fotógrafo oficial do Festival Internacional de Jazz Manouche de Piracicaba; 
• Fotografou diversas bandas de rock nacionais e internacionais tais como Megadeth, 
Faith No More, Alice in Chains, Down, Sonic Youth, etc. 
• Diversas fotos publicadas em revistas importantes como Fotografe Melhor,  Guitar 
Player e Bass Player, National Geographic, além de livros e encartes. 
 
 
Contato: 
 
19 98186-2080 
antoniotrivelin@gmail.com                 Site:  www.antoniotrivelin.com               
Facebook: www.facebook.com/fotoprotrivelin       Instagram: antoniotrivelin_fotografia 
 
 


