
 
 



 Foi divulgado o resultado dos trajes brasileiros escolhidos para participar do projeto Figurinos 
Radicais, na Quadrienal de Praga 2011. O Brasil será o país com maior representação, com quatro dos 25 
a 30 trajes que farão parte da exposição, sendo que cada país pôde inscrever até cinco trajes. 
 O projeto é realizado pela primeira vez em Praga e foi proposto pela curadora tcheca Simona 
Rybakova (http://www.pq.cz/en/simona-rybakova.html). 
 O processo de inscrição no Brasil foi aberto, seguindo os critérios internacionais propostos. Além 
de inscrição natural, foi realizada pesquisa e convite a trabalhos que a curadoria entendeu como de 
interesse ao projeto. Dos quatro selecionados, três se inscreveram a partir da divulgação (Marina Reis, 
SP; Desirée Bastos, RJ; Leo Fressato, PR) e um foi convidado e enviou sua inscrição (Cena 11, SC). 
 Um júri composto por alguns dos profissionais que fazem parte da equipe curatorial da PQ’11 foi 
convidado e foram selecionados 6 trabalhos de 5 artistas, que foram enviados a Praga. Abaixo, o 
resultado enviado pelo Coordenador do Programa, Ales Rumpel. 
 
I am writing on behalf of Simona Rybakova, the curator of the Extreme Costume section. It is my pleasure to announce 
that the Selection Committee has decided to include the following entries in the specified formats: 
  

Final # 01 Karin Serafin, Hedra Rockenbach object, video 
Parangolixoluxo 2 Marina Reis object, video 
Cena Para um figurino 1 Desirée Bastos video 
Figurino Penetrante Leo Fressato video 

  
 Thank you for submitting such interesting entries! 

http://www.pq.cz/en/simona-rybakova.html


 
 
 
 
 
 
 
 

Selecionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figurinistas: KARIN SERAFIN E HEDRA ROCKENBACH 
 
Título do figurino: FINAL#01 (Selecionados para a exposição: TRAJE e VIDEO) 
Espetáculo: Pequenas frestas de ficção sobre realidade insistente, do Grupo Cena 11 Cia. De Dança 
(Florianópolis) 
Dançarina: Karin Serafin / Foto: Gilson Camargo 
Coreógrafo: Alejandro Ahmed / Estreia: Sesc Pinheiros (São Paulo), 2007 
 
 O Figurino Final#01 tem a dupla funcionalidade de ajudar a bailarina 
a estourar seis balões por meio dos seus espetos enquanto se protege das 
balas-paintball que finalizam o espetáculo.  
 Foi originalmente criado dentro de um conjunto de sistemas 
inerentes aos seus objetivos estéticos: permitir a relação de movimento 
entre bailarina e sistemas de modificação do ambiente via interfaces Físico/Digitais; proporcionar o 
envolvimento do público no ambiente de jogo proposto, capaz de ativar as balas-paintball; desempenhar 
táticas de sobrevivência. 
 Gerado a partir de protótipos em papelão, o material adequado à cena culminou no policarbonato 
3mm rebitado e que, devido a sua transparência, permite reconfigurar o nu e o próprio figurino pelo 
movimento das cores em rosa caídas em formato de cone. O traje também revela a fragilidade do corpo 
exposto ao jogo e sua condição de adaptação ao meio ambiente.  
 Vídeo no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=CQFj0QAyWzcb    

http://www.youtube.com/watch?v=CQFj0QAyWzcb


Figurinista: MARINA REIS 
 
Título do figurino: PARANGOLIXOLUXO 2 
(Selecionados para a exposição: TRAJE e VIDEO) 
Performance: Homem e Mulher Refluxo 
Concepção: Peri Pane 
Performers: Peri Pane e Renata Caos / Foto: David Rusek 
Local: Barcelona (Espanha), 2006 / Nápoles (Itália), 2008 
 
 O casal Homem e Mulher Refluxo surgiu dentro do Festival Drap Art, no 
Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, onde os performers 
passaram sete dias acumulando o lixo inorgânico que utilizava: garrafas, papeis, vidros, embalagens em 
geral. As duas capas plásticas com 43 bolsos de tamanhos variados armazenam os lixos inorgânicos 
individuais e em comum do casal em bolsos separados ou ligados. “A ideia da experiência foi lançar um 
olhar diferente sobre a produção industrial e o consumo desmedido de resíduos sólidos a partir da menor 
célula da sociedade: o indivíduo”. Em 2009, a convite do Napoli Festival Itália, a performance aconteceu na 
Itália. 
 
 
 
 



Figurinista: DESIRÉE BASTOS 
 
Título do figurino: CENA PARA UM FIGURINO 1 (Selecionado para a 
exposição: VIDEO) 
Atriz: Suzana Nascimento 
Apresentação: UFRJ (Rio de Janeiro), 2009 
Foto: Desirée Bastos 
 
 Cena para um figurino 1 é uma criação plástica, cujas formas e 
materiais servem de texto imagético e suporte para o corpo. O experimento consiste em instaurar um jogo 
e propor uma possibilidade de se multiplicar e de redimensionar o espaço a partir da veste. Sua concepção 
foi apoiada nos atos dadaístas das ressignificações e nas teorias de Oskar Schlemmer e Tadeusz Kantor. 
 O figurino utiliza objetos (chaves, buracos de fechaduras, maçanetas, buracos metálicos, câmera 
fotográfica, mãos de manequim, cúpula de abajur, caixa de papelão florida, papéis de rascunho) 
transformados em um corpo artificial que possui seus próprios mecanismos e sua própria música e luz. Seu 
exterior convida o espectador a se inserir em um universo sugerido pelos objetos contidos nele, no qual a 
imaginação reencontra a antiga vida dos objetos, assim como a ‘alma’ de suas histórias. 
 
 Vídeos no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xX_BoRrtF8g 
                                       http://www.youtube.com/watch?v=QNYvl2SY6ZY   
 

http://www.youtube.com/watch?v=xX_BoRrtF8g
http://www.youtube.com/watch?v=QNYvl2SY6ZY


 Figurinista: LEO FRESSATO 
 
Título do figurino: FIGURINO PENETRANTE (Selecionado para a exposição: VIDEO) 
Espetáculo: A Menina e o Outono 
Concepção: Leo Fressato, Débora Vecchi e Elenize Dezgeninski 
Performers: Cleydson Nascimento, Fábia Regina, Fernando Volpi, Leo Fressato e 
Manu Sotoski / Foto: Marcelo Deguchi 
Estreia: Teatro Novelas Curitibanas (Curitiba), 2007 
 Uma pesquisa sobre um figurino que não apenas compõe visualmente a cena, 
mas a altera e dá a ela um novo significado. É composto de gelo e amarras de pano 
que, por si só, é um material muito interessante cenicamente devido a sua 
plasticidade (transparência, reflexão etc.), além de possuir uma importante “capacidade performática”, já 
que gera alterações imediatas nos espectadores, que não conseguem ficar inertes ao ver alguém com o 
corpo coberto de gelo. 
 As alterações também se dão no próprio performer, que não só está sendo transformado fisicamente 
pelo figurino em si, mas é alterado pela “capacidade penetrante” do frio que o modifica psicológica e 
metabolicamente: dor, aceleração da fala, frio, descontrole da respiração, agonia, ação, inação.  
 Essa é uma pesquisa sobre dor e melancolia, com figurinos feitos de um elemento extremamente 
abundante no Brasil, mas em vias de escassez no mundo, a água: que altera “o que é vivo, ao vivo.”  
 Trajes produzidos: Tamancos, Sutiã e adereços (colares, pulseiras etc.)  
 Vídeos no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ning-PUVbBQ   

http://www.youtube.com/watch?v=ning-PUVbBQ


 O Projeto especial Figurinos Radicais (Extreme Costume) será uma exposição de trajes, vídeos e fotos, 
assim como apresentações e discussões, na qual os figurinos serão retirados de seu contexto original e 
olhados em “close up“ como uma arte autônoma com qualidades individuais.  
 
Cada país pôde inscrever até cinco trajes para a seleção da curadoria internacional, que escolheu de 25 

a 30 trajes entre trabalhos de teatro, bem como outros trabalhos artísticos para performance (por 
exemplo, arte visual ou midiática), usados no teatro como parte dos componentes da performance 
e nas artes visuais como objetos, elementos de ação ou ambientação. 

 
Os critérios para a participação no edital foram de que apenas projetos criados para apresentações ao 

vivo serão apresentados; originalmente “habitados“ por ser humano ou boneco; com estreia entre 
2005 e 2010.  

 
O conceito proposto é de que o material propriamente dito será encarado como meio, não só com o 

objetivo de apresentar os mais inovadores materiais, mas também seu uso e significado no âmbito 
da performance. Na concepção da exibição, os trajes individualmente poderão “falar por eles 
mesmos” e “contar a história” dentro do recorte temático da exposição.  

 
Radical (Extreme) quer dizer diferente, outro, fora do comum, ousado, inesperado, surpreendente, 

preciso, cósmico, virtual, intocável, degradável, brilhante, dolorido, doloroso, voador, extravagante, 
detestável, nojento, deformado etc. 



A exposição acontecerá dentro da Quadrienal de Praga, como um projeto especial paralelo à Mostra 
Nacional, no Exhibition Hall H (Espaço ArtMinus Cinema) no Palácio Veletrzni. Fotos estão 
disponíveis em http://www.pq.cz/en/veletrzni-palace.html.  

 
A seleção brasileira seguiu os conceitos propostos pela curadoria internacional e enviou cinco grupos 

concorrentes – selecionados em 26 jun. 2010 pelo júri nacional convocado para este projeto – para 
Praga, no dia 29 jun. 2010. Os quatro classificados foram divulgados em 06 out. 2010. 

 
Os trabalhos inscritos e não selecionados para este projeto, já fazem parte do banco de dados para a 

seleção das outras ações do Brasil na Quadrienal de Praga e serão aproveitados, na medida do 
possível, de acordo com os temas de casa seção. Acompanhe em www.pq11.wordpress.com ou 
entre em contato pq11@abric.org.br  

 

Resumo da seleção no Brasil: 
Divulgação: Nas redes, fóruns sociais e sites das áreas relacionadas, e-mails diretos e pesquisa 
Inscritos: 97 trabalhos, sendo 2 desclassificados (1 não provou ter sido encenado, outro estreou em 2004) 
Concorrentes: 95 trabalhos, de 45 artistas | Selecionados: 6 trabalhos, de 5 artistas 
Categorias inscritas: Cinema-1, Dança-3, Desfile performático-2, Instalação/Exposição-2, Desfile-Moda-3, 
Performance e Performance/Dança-27, Show musical-1, Teatro-42, Teatro de animação-3, Teatro-circo-1, 
Teatro/performance-1, TV-9 
Cidades: São Paulo, Campinas, Taubaté, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Berlim (duas brasileiras) 

http://www.pq.cz/en/veletrzni-palace.html
http://www.pq11.wordpress.com/
mailto:pq11@abric.org.br


Ficha Técnica Figurinos Radicais (Extreme Costumes) 
 
Curador Geral Brasil| Antonio Grassi 
Curadora adjunta | Rosane Muniz 
Assistente de pesquisa | Beatriz Luz Dupin 
Júri nacional | Antonio Grassi, Rosane Muniz, Aby Cohen, Ronald Teixeira, Fausto Viana e Adriana Vaz Ramos 
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