
 Esboços de

   Femme Fatales
(REDES SOCIAIS)

Por PATRICIA PAREDES



          Adora livros de 
suspense, luta krav maga, 
tem um gato chamado 
Midnight e trabalha em uma 
livraria no centro da ilha de 
Florianópolis durante o dia. 
A noite faz bicos como 
detetive particular. 

MarilynTinder



MARILYN ADAMS 
‘’Maybe she loved mysteries so much that she became one.’’
      Brazil
      Born on October 12, 1991



Marilyn, trabalha como 
detetive com suas 
parceiras Sylvia e Judy 
durante a noite. Porém, 
está decidida a tirar umas 
ferias dessa vida de crimes 
logo logo. Ela quer juntar 
uma grana para abrir seu 
próprio negócio. Uma casa 
noturna, na rua Bocaiuva.



Sylvia

Legitima escorpiana que vive nos 
arredores da cidade das sombras, 
Florianópolis, Capital. 
Você pode me encontrar no meu 
escritório de detetive na mauro ramos, 
666. Ou nos arredores dos bares da 
travessa onde vou depois de resolver 
meus casos para tomar uma cerveja 
bem gelada e relaxar.
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 SYLVIA GONZALES
‘’''Black is always elegant''
     BRAZIL.
      Born on October 26, 1992.



Judy
Não curto amores, curto sabores da 
vida sem rumo! 
Trabalho como detetive particular, 
adoro jogar cartas e tomar um bom 
whiskey. Não sou tímida, se não te 
dei oi é porque não gostei de você.
ps: fumo mais que uma chaminé e 
tenho dois hamster; a Bonnie e o 
Clyde.

Tinder



Dance In The Dark



Este foi um ensaio fotográfico inspirado no gênero 
cinematográfico Noir, ele combina características e 
objetos do gênero Noir com um artificio do 
contemporâneo, as redes sociais. 
As protagonistas dessa história de detetive são; Marilyn 
(Bruna Almeida), Sylvia (Eu) e Judy (Ana Carolina Lima), 
que são mulheres bem resolvidas, fortes e 
independentes, que lutam contra o crime e resolvem os 
casos da cidade nebulosa da ilha de Florianópolis. 
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