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resumo 

Apresentamos para este edital o projeto preta, uma proposta para criação 
em performance e mediação  que teve seu start a partir da criação de “season 
of burka”. Pensando no intercruzamento e transcriação entre arte e moda 
propomos desdobramentos da “burka/preta”. A vestimenta como detonador 
para ambiências de um processo investigativo no corpo.

objetivos
Experimentações performativas de mediação

Este projeto – experimentações performativas de mediação com a preta – 
pretende promover ações no Centro Cultural SP explorando a criação em 
performance num cruzamento direto com discussões de moda, corpo, arte 
e ambiente. 
Entendendo processo criativo imediatamente como potente instrumento 
de mediação, nosso objetivo é desenvolver desdobramentos, articulações a 
partir da indumentária preta que tem início com idéia/conceito de “season 
of burka”, criada pelo artista e estilista Alex Cassimiro em 2010. 
Seja elaborando desdobramentos dessas vestimentas para serem usadas, 
seja articulando no corpo e ambiente performaticamente, nos interessa 
relações que se possam estabelecer no contato direto com o público 
explorando discursos pessoais e espaciais com a indumentária/vestimenta 
e que materialidades podem emergir, física, psíquica, socialmente… deste 
embate.
Serão confeccionadas diferentes vestimentas: preta-siamesa, entre-pretas, 
preta-parangolé, prêt-à-porter, preta-bolha, preta-mole, entre outras. 
Pretende-se explorar estas indumentárias com grupos de pessoas – 
“investigadores” – por determinados períodos a serem estabelecidos num 
cronograma de encontro-ações, em diversos espaços de convivência no CCSP. 
Abriremos convocatórias para interessados, como artistas, pesquisadores, 
estudantes e público em geral criando grupos de investigação que atuarão 
em conjunto conosco durante os encontro-ações mediativas.
Os grupos de investigação, agregados através de convocatórias, em paralelo 
com o público – assistindo, se relacionando, passando ou até mesmo se 
tornando agregados durante o processo dos encontro-ações – exercem 
papel de ativadores nesta proposição performativa/mediativa. As peças/
vestimentas, com os grupos de investigação e público trabalham juntos 
agenciando a criação das ações-performace, elaborando, reelaborando para 



cada corpo e suas relações com espaço/ambiente.
Durante os encontro-acões a serem realizados no Centro Cultural, desejamos 
trabalhar na elaboração de um arsenal gerado em vídeo e foto, registrando as 
ações. O que pode nos permitir o levantamento de um material documental 
bem como possibilidades de transcriações.
Teremos a criação de uma página na internet pensado como diário de bordo 
dos acúmulos, experimentações das ações-performance, sendo alimentado 
freqüentemente, uma maneira de expandir o processo e acessibilidade ao 
projeto. 
Serão convidadas a estilista Karlla Girotto e a artista Marta Soares com intuito 
de discutir a prática e pesquisa artística, possíveis cruzamentos entre moda e 
performance em encontro(s) a serem definidos com as convidadas. 

justificativa
“season of burka”, por Alex

No ano de 2010, morando em Berlin, em bairros e distritos conhecidos como 
área de imigrantes turcos, iniciei um trabalho de relação destes com os 
pertencentes daquele território, em sua maioria , os alemães.
Sendo eu brasileiro, fruto de um país colonizado, miscigenado e praticamente 
livre de questões territoriais étnicas, procurava entender, em meio a este 
conflito velado de turcos x alemães, quais os limites entre uns e outros e 
porque a convivência entre ambos é tão caótica. 
Moabit, Wedding, Neukölln, áreas periféricas de Berlin, abrigam em sua 
maioria não a relação cosmopolita conhecida por muitos turistas que visitam 
a cidade anualmente, mas o convívio diário de alemães conservadores e 
turcos tradicionalistas. A não relação de ambos, convivendo em um mesmo 
espaço, condicionou meu olhar a perceber o cotidiano destas relações. Muitas 
vezes fui confundido com turco por alemães e como alemão pelos turcos. 
Isto me levou a pensar como seria essa intersecção étnica sem julgamentos 
ou precedentes políticos, culturais ou religiosos.
Divagando sobre este viés e partindo de experiências como cidadão 
miscigenado cultural brasileiro, tentei imaginar como seria o mundo se no 
passado a evolução das sociedades conhecidas hoje tivessem acontecido 
pelos povos do oriente e não do ocidente; como seria o mundo, no processo 
evolutivo industrial, tecnológico e cultural a partir de um olhar condicionado 
pelo oriente.
Partindo deste ponto, busquei estabelecer relações universais existentes em 

qualquer cultura mas imaginando, paralelamente a isso,   o representativo 
da cultura oriental, principalmente oriente médio. Para esse devaneio 
relacional estabeleci experiências pessoais e principalmente em meu campo 
de atuação, arte e moda. Busquei algo simbólico que tivesse uma relação 
direta com o corpo estético e questões ideológicas e cheguei na Burka. Como 
seria o mundo se o referencial de beleza, cultura, padrão estético fosse essa 
vestimenta? Para traduzir esse pensamento me apropriei das ferramentas de 
construção desses padrões estéticos nas últimas décadas e, principalmente, 
as grandes marcas de moda. Imaginei como seria esse padrão estético 
se a Burka fosse o nosso ideário de beleza, cultura, nosso padrão estético 
atrelado à evolução econômica-sócio-cultural do mundo. Deste crossover de 
informações, me apropriando de códigos de moda e referenciais estéticas 
(principalmente as imagens de desejo, as campanhas de moda) traduzi o 
impossível, a “season of burka”. O desejo real vivo na irrealidade da imagem. 

black is beautifull

Diferentes cruzamentos da preta em performance vêm se desenvolvendo 
em intervenções com Andrez Lean Ghizze na residência artística Jardim 
Equatorial/COMO clube. Em Julho de 2012 houve a inserção deste processo 
investigativo em filme independente, ainda em andamento, rodado em 
Montevideo. 
Também uma participação na montagem da peça TIGHTROPE dos Canadenses 
2boys.tv no festival Encuentro/Hemispheric Institute, no Sesc Vila Mariana e 
outras investigações em andamento em diferentes contextos artísticos. 

 “A preta é ambiente da diferença, circular e cruzar ela nesses contextos é explorar 
e investigar a sensação do estar em trânsito da humanidade à animalidade; 
Travestir-se de preta é ter a sensação nuveada daquilo que já existe a priori, 
deslocando a noção do que é dado abre-se a percepção, tendo que resolver, 
negociar, elaborar na ação-performance outras maneiras de existência. Bem 
como na relação do outro em maneiras de se aproximar do corpo desconhecido 
ou rejeitado.
Travestir-se como preta é quase dar voz ao silêncio do que não pode ser dito. Em 
respeito, negamos toda e qualquer anormalidade de uma sociedade normativa 
democrática, que não agrega suas variantes e miscigenações de idéias, 
conceitos, identidades, culturas, gênero etc, seja pela violência ou diferença 
social. Aceitamos o diferente como boa política da convivência onde pré-
supomos o contato com outras camadas da sociedade, mas de fato acabamos 
por não cruzar os nichos que se formam. Como as coisas estão espalhadas e 



estamos em diferentes ambientes sem sair do lugar, em velocidade acelerada na 
globalização, como não aderir na pasteurização do avalanche de informações 
que circula todos os dias, onde acreditamos no suposto encontro dessas 
diferenças?
A preta é corpo-vazio que transporta a possibilidade da aproximação do 
comum, em um trabalho de negociação cada vez mais acirrado na convivência 
com o outro.”  (Andrez Lean Ghizze)

A preta como elemento para esta investigação de performance e mediação, 
é uma roupa que sugere um estado perceptivo com nuances, sensações, 
particularidades a serem exploradas pelo indivíduo que a incorpora. Tomando 
como referências Lygia Pape, Hélio Oiticica, Lygia Clark, em que se pode citar 
proposições destes, respectivamente, como “divisor”, “parangolé” e “objetos 
relacionais”, pensamos a preta como uma proposição de ambiências para 
experimentar, vivênciar, cavucar uma matéria interpessoal. 
Pensar esta indumentária também como um ambiente detonador para 
estados performativos, ou seja, a proposição – preta – como convite a um 
ato. Este ato não se sabe ao certo qual nem exatamente como ele se dá. Ele é 
relativo a uma dada situação, ao corpo que se propõe e como e quando este 
se insere num dado contexto. 
O propositor, considerado aqui como aquele que se apropria da indumentária 
(preta), se torna autor/responsável pela criação da “proposição” a partir do 
que ele percebe como apetite ao vivenciar a situação. 
“Essa proposição é uma ação deliberada espontaneamente, afirmação esta 
revestida da idéia expressa pela própria Lygia Clark de que há um pensamento 
na proposição (Clark, citada por Figueiredo, 1998, p. 82)”. A proposição/ação 
pode ser entendida como  uma improvisação no sentido de que ela emerge 
da necessidade do ‘propositor’ em seu dado contexto-situação. (citação 
Monica Botelho, Ato Artístico e Ato Psicoterápico como Experiment-ação. p. 
327)

Este projeto, então, se estabelece como meio para discussão de relações 
culturais, artísticas, de moda e performance. Pensamos nos questionamentos 
de bordas entre linguagens, relações entre pessoas, ambiente, espaços.
Assim sendo, este projeto demonstra um investimento em pesquisa e 
articulação artística visando desenvolvimento de práticas como processo de 
mediação, proliferando desdobramentos qualitativos em diferentes níveis: 
artístico, educacional e de formação de público. 

procedimento metodológico:  

Abrir convocatórias para interessados, artistas, pesquisadores, estudantes 
e público em geral para integrar grupos de pesquisa/performance. As 
convocatórias estarão continuamente abertas para os encontros, ou seja, a 
adesão aos grupos de pesquisa são permeáveis para que os interessados e 
público do ccsp possam integrar os encontro-ações.

Confecção das diferentes peças: preta-parangolé, preta-mole, Prêt-à-porter, 
preta-bolha, entre-pretas, preta-siamesa, entre outras.

Experimentações/ações performativas dos grupos de investigação em 
relação com público do CCSP com as peças confeccionadas (pretas).
Em etapas os grupos de investigação entram em processo de criação com as 
indumentárias/vestimentas.  

Em processo acumulativo pretende-se a coleção de materiais, textos, registros 
em foto e vídeo. Estes materiais são instrumentos para análise e ferramenta 
para possibilidades de transcriação. 

Também a elaboração de uma diário online, através de uma página na 
internet com materiais em video, foto, texto. 

Plano de Trabalho

Mês #1:
- elaboração de organograma;
- abrir convocatória e divulgação;
- elaboração e confecção de peças a serem exploradas/performadas; 
- encontro-ações semanais, por volta de três encontros com no mínimo três 
horas (3hs);
- a cada semana introduz-se diferentes peças (preta);
- registros em foto, vídeo, texto; 
- elaborar web site; 
- relatórios, reuniões etc com equipe do ccsp;



Mês #2:
- ajustes de organogramas;
- convocatória e divulgação permanece em aberto;
- encontro-ações semanais, por volta de três encontros com no mínimo três 
horas (3hs);
- introdução de diferentes peças (preta);
- registros em foto, vídeo, texto; 
- manutenção web site; 
- relatórios, reuniões etc com equipe do ccsp; 

Mês #3:
- ajustes de organogramas;
- convocatória e divulgação permanece em aberto;
- encontro-ações semanais, por volta de três encontros com no mínimo três 
horas (3hs);
- introdução de diferentes peças (preta);
- registros em foto, vídeo, texto; 
- manutenção web site; 
- relatórios, reuniões etc com equipe do ccsp;

Mês #4:
- reajustes de organogramas;
- convocatória e divulgação permanece em aberto;
- encontro-ações semanais;
- estudos, direcionamentos e análise crítica a partir dos encontro-ações;
- analisar registros e materiais em foto, vídeo e texto;
- manutenção web site; 
- relatórios, reuniões etc com equipe do ccsp;

* encontro com as convidadas, será definido em acordo com as mesmas.

Descrição de necessidades:
tecidos para confecção das peças: Jersey, paete, plástico, nylon, cetim e afins;

equipamentos: câmera fotográfica, filmadora;

espaço/sala para preparacão, estudo e armazenamento de materiais e 
equipamentos durante o projeto; 
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