
RACHEL JOFFILY RIBAS
Irenêo Joffily Netto
Odette Joffily

05/08/48 Artista
Rio de Janeiro Brasileira

130.309 D.P.F.

Rua Itaipava 85/303 pf 246 3556

1963 a 1966-Cursos de Desenho no Instituto Central de Artes da Facul
dade de Arquitetura de Brasilia. 1966 a 1967-Arte II e III no Clark-
stown Senior High em New City NY. 1968 a 1970 cursou o ICA da Univer-* 
sidade de Brasília. 1970 a 1971 cursou (bolsista) na Parsons Scholl 
of Design em Nova York.

Trabalho com desenho animado. Co-criação com Marcos Caetano Ribas 
do Grupo de Estórias, em atividade desde 1971 com apresentações em 
diversas cidades do Brasil, em Nova York e na Holanda. Realizou 
funçãode programadora e atriz. Ministrou cursos de técnicas de bonecos 
e dramatização em geral em várias escolas.

Exerce pesquisa de técnica de confeção e uso de bonecos. Participou 
de encontro de Titeriteiros na Holanda. Pesquisou no interior de 
Goiás, em Pernambuco e na Paraiba formas de arte e artesanatos
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populares, principalmente no que se refere a teatro de bonecos, 
mamulengo, máscaras, ojeto, digo, objeto de barro.

14/07/76



Ajudar a desenvolver a criatividade das crianças através de ura processo
continuado por meio de projetos que envolvera simultaneamente técnicas 
diversas de artes visuais, ofícios (carpintaria, etc.), dramatização cora 
a preocupação de incorporar o espaço físico do Parque Lage as possibili
dades de ambientes e materiais.

Programar e orientar ao atividades para grupos de 25 crianças que traba
lharão segundo as condições do tempo no interior do prédio ou no parque.

15 semanas 12 horas 3 dias por semana
4 meses semanais entre 8 e 16 hs.

Escola de Artes Visuais 
Rua Jardim Botânico 414

Cr$ 14.000,00 (quatorze mil cruzeiros)
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Duas parcelas de Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros) após dois meses de
atividade mediante atestação especifica do responsável pelo órgão e 
resto ao término do serviço.

Crianças do bairro

Rachel Joffily Ribas
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