
PESO BRUTO 

Foto de Isabela Aime

Peso Bruto é o trabalho solo da bailarina gorda Jussara Belchior que parte do estranhamento 

causado pelo corpo gordo na dança. É uma dança de resistência que questiona os padrões de 

beleza e comportamento na tensão entre formato e embalagem, aparência e conteúdo. Uma 

dança que explora a materialidade do próprio corpo como caminho de empoderamento, que 

questiona as noções da gorda como subjetividade que opera um corpo errado, inadequado, não 

permitido, não belo e não desejável. Uma dança que articula diálogos entre o peso, o desejo, o 

apetite e a beleza, colocando em contraposição o controle e a brutalidade.



Cenotécnica e Cenografia - Peso Bruto

MATERIAIS CÊNICOS 

 

1 Banqueta Enseada Tramontina 

500ml de creme hidratante corporal na cor branca (por apresentação)

500ml de iogurte natural (por apresentação)

CENOGRAFIA

Espaço de apresentação: Sala montada como palco italiano com disponibilidade de disposição 

de luz para palco e plateia.

Chão de madeira, sem farpas ou pregos levantados.

É necessário duas paredes para apoio. Importante: precisam suportar movimentação e apoios 

de bailarina de 100kg.

– ideal: paredes lateral e fundo do palco

– mínimo: parede de fundo ou lateral do palco

Saída de cena: Bailarina atravessa o público (abre caminho por entre as pessoas) para sair do 

espaço de apresentação. Em locais onde a plateia tem cadeiras fixas a cena será adaptada.

LIMPEZA

Realizar limpeza do espaço 1 hora antes da apresentação.

Realizar limpeza do espaço após a apresentação. 

Importante:  é necessário o uso de desengordurante  para tirar  os resquícios dos elementos 

utilizados em cena.



EQUIPE 

04 (quatro) pessoas (A contratante deve arcar com todos os custos como: seguro saúde, visto 

de trabalho nos países que o exigem) 

TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 

A equipe deve estar na localidade da apresentação um dia antes da mesma. 

Transporte aéreo para toda a equipe (quatro pessoas) e translado local.

Hospedagem para 4 (quatro) pessoas e 03 (três) refeições diárias para toda a equipe. 
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Mapa de luz - Peso Bruto Iluminador: Marcos Klann Fone (48) 9-8829-7750

= pc's

=  Par 64 Led RGBW quantidade = 8

quantidade = 14, todos com bandô

= Elipsoidal 1000w
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quantidade = 14, todos com bandô
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Grid Truss Box Q30 (com sliver e talha) = Altura 4m, Profundidade = 5m, Largura 7m

= Elipsoidal 1000w

espaços alternativos



 2 PA’s (stereofônicos, com potência adequada 
ao espaço, posicionados nas laterais do palco, 
direcionados ao público)

1 caixa de retorno (com controle de volume 
independente dos PA’s, posicionada atrás ou 
embaixo do público - preferencialmente embaixo)

PALCO

público

MAPA DE SOM - PESO BRUTO

Mesa de som com entrada para Computador 
(preferencialmente através de placa de áudio 
externa via USB). Saídas independentes (ou 
através de saída de retorno/monitor) para os PA’s 
e a caixa de retorno. Cabos para as ligações.


