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O projeto Performatividades Drag: as cores e a força da arte é 
uma produção em conjunto com a professora Solange Amarilla 

e do artista visual e fotógrafo Chris, The Red com alunes da 
Escola do Futuro em Artes Basileu França que muito nos 

orgulha por representar a resiliência e a força de vontade em 
realizar e exercer a criatividade em plena pandemia, como 

um exemplo de força e de superação de obstáculos com um 
significado importante para a diversidade da cultura de Goiás 
e do Brasil que emerge mesmo em situações de adversidades 

movidas pelo preconceito.

A exposição e este catálogo são nossos presentes ao público 
goiano que terá a possibilidade de acompanhar todo o 

processo de criação e concepção de algo realizado com muita 
perseverança e garbosidade e vem como parte da programação 

do DIGO Festival 2021.

O DIGO é um festival de filmes que tem por objetivo estimular e 
promover a conscientização do público, no que tange o respeito 

integral aos direitos humanos e a inclusão. O evento foi 
pioneiro no centro-oeste brasileiro, por isso DIGO que o Goiás 

– terra do pequi e das Cavalhadas – é destaque pela quinta vez 
do cinema voltado para a diversidade mundialmente. 

A luta não pode parar e mesmo com todas as adversidades, 
seguimos em frente com orgulho, coragem e de peito aberto 

contra a repressão e o preconceito. É preciso ser forte, estamos 
aqui e ocupamos o nosso espaço na sociedade como pagantes 

de impostos e seres humanos.

A proposta é evidenciar a 7ª arte e suas cores pautadas na luta 
pelos direitos humanos. Além disso, oportunizar todo tipo de 
manifestação artística gerando diversidade, inovação e amor 

sem preconceitos ou restrições. O projeto articula audiovisual, 
educação e tecnologias para ampliar o universo da expressão 

e da percepção estética da diversidade brasileira, propondo 
abordar não só a sexualidade, mas incorporar o sentido da 

realidade do ser humano e suas nuances. Assim, iremos 
promover as questões relacionadas à diversidade sexual, com 

foco sempre no respeito integral e desde sua primeira edição 
alcançou um público de milhares de pessoas interessadas em 

aprender mais sobre a diversidade e suas nuances.



O DIGO tem o diferencial de distribuição de filmes da 
programação e já o fez para países como EUA, México, Peru, 
Itália, Portugal, Venezuela e outros. Além de participação em 
mostras itinerantes e cineclubes. Proporciona aos inscritos 
a possibilidade de participação na programação em festivais 
internacionais em regime de network tanto em mostras 
paralelas e/ou competitivas, sendo um diferencial importante 
para os realizadores, por ser um festival vivo, constante e 
atuante mundialmente.

Como um dos fundadores da Red DIVERCILAC – Diversidad 
en el Cine Latinoamericano y Caribeño – rede de festivais da 
América Latina e do Caribe, já inspirou e produziu parcerias 
internacionais como a criação do INDIGO Festival da 
Diversidade de Almada, Portugal, se tornando uma importante 
vitrine de audiovisual com a temática LGBTI+.

Devido a  necessidade do festival crescer e aumentar o período 
de reflexão, discussões, ações e, consequentemente, maior 
visibilidade LGBTI+, o DIGO desde a sua primeira edição se 
tornou um festival de artes integradas com uma programação 
que envolve, teatro, performances, mesas, debates, oficinas 
e exposições para abraçar a necessidade de discussões na 
região centro-oeste se tornando um pólo de educação e ponto 
de cultura sobre o tema dos direitos humanos e da  diversidade 
sexual e de gênero.

#vemprodigo e siga o @digofestival
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Com  participação dos alunos da Escola do Futuro em Artes 
Basileu França, instituição de ensino que promove cursos de 

formação em artes visuais, circo, dança, música, produção 
cênica e teatro, o projeto Performatividades Drag: as cores 
e a força da arte tem como proposta a prática para ingresso 

no mercado de trabalho cultural regional consolidado na 
cidade de Goiânia. Após avaliação acadêmica, priorizando 

alunas e alunos que já trabalham ou querem ingressar como 
profissionais na área como drag queen, maquiador, figurinista, 

prestador de serviço, produtor ou fotógrafo.
 

Para isso, figurinos, maquiagem e adereço de cabeça para 
o público Drag Queen foram produzidos, observando todas 

as etapas do processo: do conceito à execução da peça 
inspirados nas cores dos Mascarados e das Cavalhadas da 

cidade de Pirenópolis. Solange convidou as alunas e alunos 
a desenvolverem estudos sobre o tema: o estilo, a essência, o 

nome, a roupa e a maquiagem. Estudos sobre o folclore goiano 
como as Cavalhadas e os Mascarados. Sempre ornamentados 

com lindas fantasias, máscaras, roupas coloridas, luvas e 
botas e remetendo a algum animal.

 
Com toda essa riqueza em cores e significados, nasceram 
Drags maravilhosas e eternizadas pela lente do Chris, The 

Red e agora, compõem nossa exposição realizada pelo DIGO 
Festival que, além das fotos, apresentam os figurinos e 

acessórios que, apesar de desenvolvidos em sala de aula, 
ultrapassaram e alcançaram outros espaços provocando 
reflexões, críticas e denúncias contra comportamentos e 

situações que poderiam ser mais bem abordadas em outros 
campos: o cultural, o educacional, o político, o institucional, o 
jurídico, o sociológico, o antropológico. Um trabalho realizado 

em meio a um contexto histórico: a pandemia do Covid-19, 
marcando uma nova maneira de produzir e desenvolver Arte.

 
Agradeço imensamente a todas, todes e todos 

que fizeram este projeto possível.



chris, 
the red

Realizar os ensaios que fazem parte desta exposição foi um 
grande respiro diante do terrível momento em que estamos 
vivendo – ou seria melhor escrever “sobrevivendo”? – desde 
2020. Em março daquele ano, entramos em quarentena 
pensando erroneamente que tudo passaria rapidamente e aqui 
estamos, em junho de 2021, lutando por nossas vidas.

Tão logo entrei em quarentena, em minha mente, um turbilhão 
começou: “como continuar a fotografar?”. Para um fotógrafo 
que trabalha com a fotografia da nudez, como manter-se 
criando estando em casa. Como resposta surgiu o projeto 
Corpos em Quarentena, série de fotografias realizadas de 
forma online e à distância. Este projeto alcançou mais de 70 
pessoas em mais de 40 cidades brasileiras e do mundo e foi 
a partir deste projeto que o Cristiano Sousa, Diretor do DIGO, 
convidou-me para realizar este novo projeto que culminou 
no projeto Performatividades Drag: as cores e a força da 
arte, que nasceu dessa parceria incrível não apenas entre 
mim e o Cristiano e completando a tríade, a Solange Amarilla, 
professora do Basileu e junto com ela, uma equipe incrível de 
artistas que fizeram este projeto acontecer, em especial, 
as drags Condessa Valéria Vaz, Valdirene e Luna que confiaram 
em mim para a realização das fotos que compõem a exposição 
e este catálogo. E esta parceria foi essencial para que os 
ensaios pudessem ser realizados mesmo eu estando em São 
Paulo e, as artistas e a equipe, em Goiânia.

Por conta da pandemia, a exposição não aconteceu em 2020. 
No entanto, persistimos e aqui está ela, em meio à loucura que 
estamos passando, pois isto é ser artista no Brasil. É não parar 
de lutar, é fazer as coisas acontecerem mesmo quando todos os 
obstáculos vão tentando apagar a nossa existência. E aqui está 
o nosso projeto com toda a força e as cores da nossa alegria 
drag. 

Obrigado a todas, todes e todo!.







Condessa
Valéria

Vaz

































v a l d i -
rene

































lUNA































Making 

of













cré-
d i -
t o s

Catálogo
Coordenação Geral
Cristiano Sousa

Coordenação Projeto
Solange Amarilla

Coordenação Ensaio Fotográfico
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Drags
Condessa Valéria Vaz
Valdirene
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Projeto Gráfico, Arte Final e Diagramação
The Red Studio

Ensaios Fotográficos
Chris, The Red

Making of (Fotos)
Bruno Novadvorski

Exposição
Direção Geral
Cristiano Sousa - DIGO Festival

Coordenação Geral
Solange Amarilla

Projeto Expográfico Fotos
Chris, The Red

Projeto Expográfico Manequins
Solange Amarilla

Ensaio Condessa Valéria Vaz
Drag
Condessa Valéria Vaz
Artista
Rômulo Vaz Barbosa
Ensaio Fotográfico e Direção de Arte
Chris, The Red
Fotos Making of
Bruno Novadvorski
Assistente de Iluminação
Alyne Carneiro
Assistente de Produção
Solange Amarilla
Figurino
Bota/ Vestido: Acervo do artista Romulo Vaz 
Barbosa
Adereços de cabeça: Solange Amarilla
Casaco: Concepção Solange Amarilla
Execução: Terezinha Silva, Adriane Carvalho e 
Carlúcia Silva Santos (Alunas do Curso Superior de 
Produção Cênica/ Basileu França)
Maquiagem
Croqui: Kelita Campos
Execução: Fernando Couto



Ensaio Valdirene
Drag 
Valdirene
Artista
Daniel Severo
Ensaio Fotográfico e Direção de Arte
Chris, The Red
Fotos Making of
Bruno Novadvorski
Assistente de Produção
Solange Amarilla
Figurino e Adereços
Solange Amarilla
Chapéu Execução: Munique Bortolani
Maquiagem
Croqui: Kelita Campos (Aluna do Curso Superior 
de Produção Cênica/Basileu França)
Execução: Laura Batista Trindade (Aluna do 
Curso de Artes Visuais/Basileu França)

Ensaio Luna
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Luna
Artista
Lucas Fersan
Ensaio Fotográfico e  Direção de Arte 
Chris, The Red
Fotos Making of
Bruno Novadvorski
Assistente de Produção
Solange Amarilla
Figurino e Adereços
Look 01
Idealização e execução: Laura Batista Trindade
Look 02
Idealização e execução: Lucas Fersan
Maquiagem
Croqui e Execução: Laura Batista Trindade 
(Aluna do Curso de Artes Visuais 
Basileu França - Aderecista)
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