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Nascida e criada em Fortaleza, em uma família de artistas plásticos, passei boa parte da infância inserida no meio das artes plásticas. Desenvolvi também a paixão por Arquitetura, e assim,

aos 26 anos me formei na graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estácio de Sá tendo concluído o curso em 2017.2. Ainda estudante, ingressei profissionalmente no

mundo artístico, quando trabalhei para a empresa Menu das Artes (hoje não mais existente), como promotor(a) de vendas de obras de Arte, em sua maioria, de artistas Cearenses, onde

passei a me conectar ainda mais com a cultura.

Após a graduação, no ano de 2018, trabalhei para a galeria Ópera Arte (hoje conhecida como Galeria Leonardo Leal), como promotor(a) de vendas e assistente de escritório, onde

presenciava o processo criativo de alguns artistas, além de catalogar obras de arte e participar da montagem de exposições, etc.

Foi em meio a pandemia, e às incertezas e angústias em que nos encontrávamos, que me redescobri, e decidi pintar a parede da sala de casa. A partir dessa primeira parede, busquei

aprender mais, assistindo aulas e vídeos, e conversando com amigos artistas que me incentivaram a continuar e começar de fato a produzir profissionalmente.

Foi ai que nasceu a Concha Arte. O nome “concha” representa proteção, cuidado, força, casa, nascida no mar. É dentro de uma concha que tudo pode se transformar em uma pérola

preciosa! Hoje, aos 31 anos de idade, não atuo mais como arquiteta. Passaram-se 2 anos de profissão artística na Concha Arte, buscando sempre aprender e investir nos meus

conhecimentos e práticas. Participei da Oficina de Muralismo realizada de junho a julho de 2021, promovida pela parceria do Festival Concreto e Amplitude Escola, onde fui privilegiada em

aprender um pouco sobre o grafite com excelentes artistas, e ao final da oficina, pude realizar o sonho de pintar minha primeira arte urbana (Beco do Pinto, no bairro Benfica em Fortaleza,

CE). Participei também de mutirão voluntário de arte de rua e pude ver de perto a necessidade da arte na vida das pessoas.
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