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Um Corpo que Causa 

Com.posições.políticas   . Encontro   Ibero‐Americano  .  16  e  17  de  novembro 2011  

Armazém  da   Utopia    .    Rio  de  Janeiro   .   Festival   Panorama   20  anos. 

 

Dois dias de palestras, conversas coreopolíticas e performances em torno aos corpos, 

sexualidades e subjetividades dissidentes. 

 

Um  corpo  que  causa  é  um  encontro  de  artistas,  ativistas  e  pesquisadores  para  pensar  e  realizar  experiências  na  cena 

contemporânea  que  produzem  outros  territórios  possíveis  de  corpo,  subjetividade,  prazeres  e  afetos.  Um  conjunto  de 

estratégias  performáticas  e  lúdicas  de  intervenção  no  âmbito  da  produção  da  sexualidade  como  espaço  de  visibilidade 

pública. 

 
Um Corpo que Causa  faz parte da programação do  com.posições.políticas, um programa de ações  interessadas no corpo 

político  e  na  relação  entre  arte  e  ativismo  que  acontecerá  de  12  a  20  de  novembro  com  debates,  palestras,  oficinas, 

residências, mostra de vídeos, performances, cabaret e música em diversos espaços de Rio de Janeiro. 

 

Mais  info   em www.cpp.panoramafestival.com . Quando: Dias 16, 17 de novembro, das 14h às 18:30.  . Onde: Armazém 

Utopia. Cais do Porto ‐ Armazém 6, Av. Rodrigues Alves, s/n – Centro – Rio de Janeiro. Quanto: grátis. Prazo de inscrição: 

até 5 de novembro. Formulário de inscrição: envie nome completo, idade, profissão e cidade de residência. Contato para 

inscrição  e  dúvidas:  cpp@panoramafestival.com. Nº  de  participantes:  limitado,  procure  reservar  a  vaga  com 

antecedência. 

 

  

Dia 16, quarta-feira 

Arqueologias e Politicas da Causação  

  

“No Brasil  ou  na América  Latina,  o passado  tem algo do homem‐borracha  (...),  ele  se  estica,  se  estica,  para  confundir  o 

presente, ou para não deixá‐lo se colorir do futuro. Até quando o passado será o devir da nossa condição político‐cultural? 

(...) Então, para quando o salto?"1 Então, vamos pular/causar? Dar o salto do tigre, ou melhor, saltar no presente com as 

unhas negras de tigresa, afiadas com o passar dos tempos?. Décadas após o impacto de sua aparição, o que fazer do queer? 

Disposição taxonômica, entusiasmo libertário, militância, phelan, butler, etnografia, travestismo, paris em chamas. 

 

Denílson Lopes (RJ)  .  Moderação 

14:00    Jorge Alencar  .  Um corpo que causa – Escola de princesas (Ba)  

14:30    Giorgia Conceição  .   Burla e erótica: uma epistemologia do salmão   

16:00    André Masseno e Ciro Barcelos  .   Um corpo‐croquette: arqueologias da causação. 

17:00    Rodrigo Dourado e Henrique Celibi    .  Bonecas (trans)históricas: a encruzilhada em que se    encontram 

Medeia, Cinderela e as Vivecas.  

18:00    Javier Contreras   .   Pues sí no soy un bailarín 

 

                                            
1 Do escritor Silviano Santiago, "Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde", de Heloísa Buarque de Holanda 
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um corpo que causa ‐ escola de princesas 

Jorge Alencar (Ba)    palestra coreomusical 

Eu vim aqui pra dançar. Um stand up vertigo dancing comedy. Mas não vim sozinho. Vim de galera: ariel, hedwig, sherry, 

odette, mimosa, odile, orpheline, scher marie...como se Liza Minelli cantasse a single lady de beyoncé num casamento gay 

em sexy and the city dentro do âncora do marujo em salvador.  \\\0///. A editora Fundamento Educacional publicou o livro 

“Barbie: Na pontinha do pé”. A Barbie bailarina adora dançar. Ela adora saltar, pular, girar. E ela adora as roupas de balé! 

A Kelly pergunta: de qual roupa de balé você gosta mais? A Barbie não sabe. Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. 

www.dimenti.com.br 

 

Burla e erótica: uma epistemologia do salmão   

Giorgia Conceição (Pa)     Palestra performática 

Somewhere over  the rainbown...Décadas após o  impacto de  sua  aparição, o que fazer do queer. Disposição taxonômica, 

entusiasmo libertário, militância, phelan, butler, etnografia, travestismo, paris em chamas.  

 

um corpo‐croquette: arqueologias da causação. 

Ciro Barcelos/Dzi Croquette (Rj) e André Masseno (Rj)    Entrevista performática 

Sendo  a  entrevista  um  espaço  para o  jogo  de  olhares  em  confronto/deliciamento,  dois  artistas  de  gerações  distintas 

encontram‐se  para  retomar  referências  e  legados  pessoais. O  intuito de  ambos  é pensar mutuamente  as  relações  entre 

sexualidade, resistência e produção artísticas, através de temas como o movimento contracultural do desbunde, o impacto 

do HIV/AIDS e o período subsequente à epidemia. Entre eles, ronda uma questão: como dar o salto do tigre no presente 

mas com as unhas de tigresa, afiadas com o passar dos tempos? 

 

bonecas (trans)históricas: a encruzilhada em que se encontram Medeia, Cinderela e as Vivecas.  

Henrique Celibi/Teatro Vivencial e Rodrigo Dourado (Pe)   Entrevista performática 
 
Um  "despacho"  performativo,  um  "frango"  jogado  na  esquina,  uma  macumba  pós‐contemporânea.  Henrique  Celibi, 

remanescente do grupo de Teatro Vivencial (1974‐1984), autor de "Cinderela, a história que sua mãe não contou"  (1991‐

2000) e performer de "Madleia + ou ‐ doida" conta/vive a sua "outra" versão desse teatro brasileiro. De como a "boneca" 

se tornou um ponto de confluência de todas as subalternidades na cena pernambucana. 

 

pues sí no soy un bailarín . Autorretrato en cueros de un hombre a punto de cumplir 50 años. 

Javier Contreras (México)    Dança 

Pues sí... é o nome de um conjunto de obras enunciadas a partir da primeira pessoa corporal nua de um homem com cerca 

de  50  anos  que  se  pergunta  sobre  as  razões  de  sua  solidão.  Uma  desconstrução  crítica  dos  paradigmas  patriarcais  do 

desejo e uma formulação do sujeito masculino. 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Dia 17, quinta-feira 

Um Corpo que Causa: A Força e a Graça 

  

Os  corpos  “outros”  que  colocam  em  jogo  o  impensado,  o  que  ficou  de  fora,  o  obsceno,  isto  é,  o  que  se  esquivou  do 

discurso (hetero)normatizado:  arte‐ação da Congelada de Uva contra a banalização do corpo, o futebol feminino como um 

pesadelo  ou  uma  utopia  queer,  os  corpos  precários,  TRANStornados,  corpos  trágicos,;  a  simplicidade  de  Sayara,  uma 

travesqueen que gosta das coisas simples e os homens bonitos e trabalhadores. 

 

Felipe Ribeiro: Moderador 

14:00    Congelada de Uva  .   Drogadiação 

14:30    André Masseno  . To be or not to be queer? that’s a (toxic) question. 

15:00    Debate e pausa 

16:00    Pedro Costa  e Paulo Belcebitchy .   Corpos precários 

18:00   René Guerra e Luis Carlos Alencar   .   Trans‐Cinema 

 

drogadiação 

Rocio Bolívar ‐ Congelada de Uva (México)    Manifesto  

Conversa com a performer, pornógrafa, e escritora Rocio Bolívar também conhecida como Congelada de Uva. A Arte‐ação 

contra  a  banalização  do  corpo,  prazer  e  dor,  feminismo  VS  Rocio  Bolívar,  antropologia  situacionista,  o  sexo:  talão  de 

Aquiles universal. 

http://rbcongeladadeuva.blogspot.com/ http://rbcongeladadeuva.blogspot.com/2011/03/drogadiaccion.html 

 

 

to be or not to be queer? that’s a (toxic) question. 

André Masseno (Rj)    Palestra tóxica 

 A  fala,  tencionada entre o autobiográfico e a reflexão teórica,  propõe tracejar estratégias de uma corporeidade  tóxica e 

absorta  em um estado de  fruição de  imagens e  legados pessoais,  resistindo a assimilações e categorizações  identitárias. 

Pensar‐vivenciar uma corporeidade queer se mostra urgente e relevante na cena artística contemporânea. Por outro lado, 

e paradoxalmente, o que pode definir um corpo dançante como queer: a temática sobre a qual se debruça? As políticas de 

processo,  manufatura  e  compartilhamento  desta  corporeidade  na  esfera  pública?  Ou  a  conjugação  de  ambos? 

www.andremasseno.blogspot.com 

 

corpos precários  

Pedro Costa (Rn) e Paulo Belcebitchy (Ce)   

Os dois são artistas e ativistas. Formaram a dupla de funk carioca queer Solange Tô Aberta. Sente‐se atraído pelas múltiplas 

identidades de gênero, sexualidade e suas possibilidades pós‐identitárias. O corpo precário é seu interesse maior e neste 

encontro  falará  sobre  a  construção  dos  corpos  trans  hiperfeminilizados  e  os  riscos  de  uma modificação  exagerada  que 

acontece por causa da competitividade vivida através desses corpos. http://vimeo.com/11001192 

 

Trans‐ Cinema 

René Guerra (Al) e Luis Carlos Alencar (Rj)     Trans‐Cinema 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OS CAUSADORES 

  

Em ordem de aparição 

 

Jorge  Alencar Aqui,  eu  sou  criador,  curador  e  causador.  Interessado  em  dança,  teatro,  audiovisual,  sexualidades  e 

representações de todo gênero. Sou formado em comunicação social  (ucsal)  e em dança  (ufba), com mestrado em artes 

cênicas  (ppgac‐ufba).  Sou  dimenti,  ensinei  na  universidade,  dancei  “o  lago  dos  cisnes”,  organizei  gincana,  fui mestre de 

cerimônias,  dirigi  video‐aula,  fiz  propaganda natalina de eletrodoméstico ao  lado de  ivete  sangalo,  assessorei  gogo boy, 

danço bolero com a minha mãe, sou casado com um cara que admiro e tenho um gato de estimação que dorme em nossa 

cama.  

 

Giorgia Conceição é artista e trabalha com linguagens contemporâneas que tem o corpo e a produção de imagens como 

propulsores para a criação.  Produz trabalhos solo, em colaboração com outros artistas e pela Companhia Silenciosa 

(Curitiba, Paraná), da qual é uma das fundadoras. Mestranda em Artes Cênicas (PPGAC ‐ UFBA), realiza sua pesquisa sobre 

erótica e performance, partindo de uma genealogia do burlesco.    

 

André Masseno É coreógrafo e performer. Mestre  e especialista em Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Graduado em Artes Cênicas pela UNIRIO. Criador dos solos ana/grama (1999), Explicit lyrics (2002), I’m not 

here ou a morte do cisne (2004) e Outdoor corpo machine (2008). Seus espetáculos abordam, por meio multidisciplinar, as 

implicações de questões como historiografias pessoais, produção midiática, sexualidade e gênero na criação e recepção da 

arte contemporânea.  

 

Ciro Barcelos É autor, diretor, coreógrafo e bailarino. Durante vinte anos trabalhou com o bailarino americano Lennie Dale, 

com  quem  formou  o  grupo  Dzi  Croquettes.   Coreografou  shows  de  Ney Matogrosso,  Gal  Costa  e  Beth  Faria.  Fundou  a 

companhia “Ballet do Terceiro Mundo”. Atualmente é autor e diretor de espetáculos musicais como “Francisco de Assis” e 

“Santo Antônio  do Brasil”,  além de desenvolver projetos  socioculturais  voltados para  as  regiões  rurais  e quilombolas do 

Brasil. 

 

Rodrigo Dourado É doutorando em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em Comunicação e 

Jornalista  pela  Universidade  Federal  de  Pernambuco  (UFPE).  Um  dos  organizadores  do  livro  Memórias  da  Cena 

Pernambucana,  volume  01.  É  colaborador  da  Revista  Continente  Multicultural  desde  2001.  Criou  e  editou  o  Portal 

TeatroPE,  nos  anos  de  2007  e  2008.  Diretor  do  Grupo  Teatro  de  Fronteira,  é  também  professor  de  teatro.  Dedica‐se, 

atualmente, a investigar a presença (trans)formista na cena contemporânea pernambucana e brasileira. 

  
Henrique Celibi  Começou a fazer teatro com o grupo Vivencial de Olinda, no ano de 1979, exercendo as funções de ator, 

bailarino, cenógrafo e figurinista. Em 1984, participa do Ópera Buffo Café Teatro, Pernambuco. Em 1988, muda‐se para o 

Rio de Janeiro onde fica até 2000,  trabalhando como aderecista  e carnavalesco. Retorna ao Recife, onde trabalha com a 

Trupe  do  Barulho  em  vários  espetáculos.  Em  2009,  estreia "Madleia  +  ou  ‐  de  doida",  com  texto  e  atuação  seus. 
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Javier  Contreras  é  coreógrafo,  professor  e,  por  vezes,  videasta.  Seu  trabalho  é  centrado  na  revolta  contra  as  limitadas 

construções  de  gênero  e  na  reivindicação  da  afetividade  como  território  primogênito  do  compromisso  ético‐político.  É 

diretor do grupo de dança Proyecto Bará, secretário acadêmico da ENDCC e membro da Rede Sul‐Americana de Dança. 

 

Jennifer  Doyle      É  professora  associada  na  Universidade  da  Califórnia,  Riverside.  Autora  de “Sex  Objects:  Art  and  the 

Dialectics of Desire” e de “Hold It Against Me: Difficulty, Emotion and Contemporary Art”. Desde 2007, tem produzido um 

blog queer/feminista sobre futebol e atualmente está escrevendo um livro sobre arte e o gesto atlético. 

 

Pedro Costa   Pedro Costa  é ativista  e artista. Sente‐se atraído pelas múltiplas  identidades de  gênero, sexualidade e suas 

possibilidades pós‐identitárias. O corpo precário é seu  interesse maior. Tem a Solange,  tô aberta! como a principal forma 

de contestar “a moral e os bons costumes“. Atualmente vive em Berlim, onde tem em seu corpo uma nova marca: a de ser 

imigrante. 

 

Paulo Belzebitchy Nasceu em Fortaleza e é cantante, produtor e percusionista. Na atualidade mora em Berlim onde 

recentemente lançou o seu primeiro EP, com as musicas "Homophobia is so gay", "Pink Money", "Tourada é Tortura" e 

"Baile Funk Facist Funk".  http://soundcloud.com/paulobelzebitchy. 

 

Rocío Boliver Rocío Boliver, a Congelada de Uva, é um híbrido de modelo, diretora, cineasta, jornalista de TV, rádio e 

imprensa, atriz, bailarina, filósofa, performer e escritora, mas, principalmente, erotômana.  Em todos os campos em que 

intervém, sua obra remete a sexo. De estética grotesca, sem eufemismos de nenhum tipo, conta o que vive e não se 

preocupa com opiniões alheias.  

 

René Guerra é cineasta e roteirista alagoano que pesquisa o "corpo abjeto" dos travestis. Realizou a curta Os Sapatos de 

Aristeu (2008) e está finalizando o seu primeiro longa sobre a ultima cafetina travesti da praça da Sé, "Quem tem medo de 

Cris Negão. 

 

Luis Carlos Alencar é cineasta e ativista bahiano. Em 2007 realizou o documentário Bombadeira que mergulha no universo 

dos travestis  

 

 


