
ARTISTA VISUAL





Artista gaúcha moradora de São Paulo, formada em design de moda, trabalhou 
alguns anos com estamparia e desenvolvimento de produto. Com o tempo o 
mundo digital já não era suficiente, e veio a vontade de transpor sua arte com 
técnicas manuais e em grandes tamanhos .

Seu trabalho é um reflexo da sua vivencia, suas sensibilidades e forças, com 
sua arte quer despertar algum sentimento, memória, as vezes algo que não 
sabemos explicar, mas só de olhar, entendemos, afinal, como ela mesmo diz, 
"arte é uma opinião que ninguém pediu". 

Suas mulheres tem nomes, e ao olhar de cada um monta-se sua história.

Atualmente também atua como galerista e curadora na galeria Fita.sp, aonde 
também se encontra seu ateliê de trabalho.


Camila descobriu-se no mundo da arte após o falecimento de sua mãe em 
2017, e na época não percebeu isso, pois estava em meio a um turbilhão de 
coisas que estavam fazendo sua vida se transformar por completo, mas aos 
poucos ela começou a fazer algumas artes sem pretenção. 

Continuou sua nova vida bagunçada levando a pintura como algo paralelo ao 
seu emprego atual, até que os projetos foram tomando proporções maiores e 
tomando seu tempo por completo. 

Iniciou sua luta por ser reconhecida como artista ainda na cidade de Porto 
Alegre/RS, em meio a muitas dificuldades de reconhecimento e oportunidades, 
foi quando em dezembro de 2021 seu pai veio a falecer também e com isso foi 
tomada a decisão de se mudar para São Paulo em busca de oportunidades 
maiores de trabalho e reconhecimento como artista. 



EDUCAÇÃO 

• Curso Profissão Curador, EBAC - São Paulo/BR

• Curso Art Business, EBAC (não concluído) - São 

Paulo/BR

• Graduação em Design de Moda, Uniritter - Porto 

Alegre/BR

• Graduação em Design de Produto (não concluído) - 
Uniritter, Porto Alegre/BR

• English Course, Burlington School – Londres/UK


EXPERIÊNCIA 

• Curadora e Fundadora Galeria FITA.SP, São Paulo/BR

(ocupação atual) - https://www.fitasp.com.br

• Desenvolvimento de projetos, Galeria Urban Arts, 
Porto Alegre/BR

• Gerente de Loja, Void General Store, Porto Alegre/BR

• Desenvolvimento de Produto de Moda em diversas 

marcas como Spirito Santo, Renner, Tropico, 
Aragãna, entre outras.

EXPOSIÇÕES 

COLETIVAS 

• 2022 (currently/November) - Coletiva 01 // Movimento, 
FITA.SP Art Gallery, São Paulo, Brazil

• 2022 - MULHERES, Ziv Gallery, São Paulo, Brazil

• 2022 - Arte e Mulheres, Art Lab Gallery Oscar Freire, São 
Paulo, Brazil


INDIVIDUAIS 

• 2021 - No Title, Zero Bar, Porto Alegre, Brazil

• 2019 - (R)Existência, B.co Space, Rio de Janeiro,

Brazil

CV/RESUMO


