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Minibio

Artista, graduada em Artes Visuais pela Universidade do Estado do Rio de

Janeiro (UERJ). Minha investigação é pautada na pesquisa visual da

presença do corpo e a relação entre sujeito e alteridade. Analiso e examino
em diferentes meios o rastro da violência com a qual o corpo forja sua

identidade mas que, nos processos de subjetivação, se torna docilizada. Me

interesso profundamente pelos processos de harmonização de forças

conflitantes e paradoxais e, por isso, as questões trabalhadas passam por

gênero, decolonidade, loucura e espaço urbano, retratadas direta ou
indiretamente nos trabalhos.



Corda Bamba 
2017 - 2020

Projeção de Vídeo

Filmagem: Ella Franz Rafa 

Edição: Conativo

frames

Trecho: https://vimeo.com/441866129



frame

Sem Título (Barbearia)
2018

Registro de performance

1’55’’

Barbeiro: Geneci Sales

Filmagem: Ella Franz Rafa e

Daniela Cassinelli

Edição: Conativo

Acesso pelo Link: https://vimeo.com/351831844

https://vimeo.com/351831844


frames

Por aqui se sangra, aqui se lava 
14 de setembro de 2020

Registro de ação que consistiu em derramar 

4l de sangue nas escadarias principais da 

ALERJ e, em seguida, lavar esse sangue com 

15l de água suja. 

Acesso pelo Link: https://www.instagram.com/tv/CFHS1OYJJFH/

https://www.instagram.com/tv/CFHS1OYJJFH/


Desmarcação
2020

Ação de retirar e coletar farpas de um rolo 

de arame farpado. Realizada num domingo 

durante um período comercial na praça 

Mauá, de costas para o monumento a 

Visconde de Mauá.

(trabalho em desenvolvimento)

detalhe



Barroco Colonial
2018

Assemblagem de ratoeiras e rosários

20cm x 40 cm



Ampulheta
2019 

Assemblagem: arame farpado e 

ampulheta 18 x 14,5 cm



Sem título
2019

Impressão de lixas de 

diferentes números sobre 

papel canson

A3



Série Constelações
2019

Impressão de lixas e carimbo sobre 

papel canson

A4



Série Constelações
2019

Impressão de lixas e carimbo sobre 

papel canson

A3



Dispositivos Ovos-Vela

Cascas de Ovos
preenchidas com
parafina e pavio que
podem ser acesos ou
apagados conforme a
ocasião.



frames

Sobreviver no abismo entre nós
2019

Vídeo 3’38’’ frame

Acesso pelo Link:  https://vimeo.com/347853045

https://vimeo.com/347853045




Relógio de Sombras 
2019

Instalação

Relógio de sol montado com 24, 12 e 

6 dispositivos ovos-vela, concêntricos 

1 m diâmetro (aproximadamente)





frames

Antimonumento Memorial I
2018

Serigrafia sobre tecido

Antimonumento Memorial II
2019

Assemblagem de Dispositivo ovo-vela 

sobre vergalhão e vaso de cerâmica


