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AMAURI         Entre dois pontos moram muitos outros 

CAMILLA BRAGA E MULAMBO 
CLAUDIA TS 
ISADORA AVENTUREIRA 
JAMILE RATTER
REBECA SOUZA 
RIO
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Contrato de responsabilidade artística,  
2019 Camilla Braga e Mulambo

Técnicas e dimensões definidas 72h 
da montagem

CAMILLA BRAGA

São artistas safados e simpáticos.

MULAMBO
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CLAUDIA TS    
                   
Estudante de artes da Uerj, pesqui-
sadora e fotógrafa artista, coleto 
e registro a matéria prima dos 
projetos com fotografia digital, 
gravando sons, talhando cores e 
códigos em cartografias funda-
mentadas pela filosofia, psicaná-
lise, física, espiritualidade, con-
ceitos e palavras, uma vez que a 
arte tem o poder de revolucionar, 
além de saber que estou viva 
para poder chegar onde devo ir.

Gesto sonoro, 2 018 Claudia TS
Técnica mista 100x100cm
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ISADORA AVENTUREIRA                       

A artista vive entre Japeri e Rio de 
Janeiro e vê o transporte público, o 
trem com especial carinho, como 
um espaço gerador de grandes 
acontecimentos. Cria personagens 
e ficções usando elementos da Bai-
xada. Seu trabalho sempre possui 
humor e ironia e são ou partem de 
suas aventuras na cidade.

Compre no trem, colabore com o 
comércio ambulante, 2019

Isadora Aventureira
Placas de MDF com adesivo 

30x42 cm cada
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JAMILE RATTER    
Nascemos apenas com dois me-
dos: o medo de cair e o medo de 
barulho. Dentro de mim há uma 
imensidão de paz. Faz o que re-
ceias e não terás mais o medo.

Motim Lunar, 2019
Jamile Ratter

Aquário de vidro sobre cerâmica fria
20cmx20 cm
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REBECA SOUZA                       
Tendo morado em muitos luga-
res sem pertencer realmente a 
nenhum deles, Rebeca é nômade. 
Foi parida no Ceará. Esses des-
locamentos intermitentes pelo 
território conversam com sua 
investigação sobre ser e estar no 
mundo. É estudante de graduação 
em Artes na UFF, escreve e faz 
teatro. Pensa que o mundo em que 
vivemos não é o único possível e 
se interessa pela criação de outros, 
pela potência criadora dos afetos, 
pela micropolítica. Acredita que a 
existência é macrômicra e que por 
isso não basta estar no mundo: é 
preciso sê-lo.

Mapa de si/ espelho do mundo,2 016 
Rebeca Souza

Colagem (espelhos sobre globo 
terrestre) 40x30cm

TRABALHO PREMIADO
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RIO                       

por meio dessa instrução con-
vido a quem interessar falar o 
que não queria dizer ou dizer o 
que não pretendia falar. um si-
gilo a confidência anônima. um 
apelo ao relato.

Escuta Gratuita, 2 019 Rio
Escultura de gesso com gravador 

25cmx30cm


