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Naira Ciotti is a professor-performer, with a bachelor's degree and a degree in History from the

University of São Paulo (1983). Master's degree concluded in 1999 with the title “The hybrid

teacher-performer: a practice”, under the guidance of Prof. Dr Ana Cristina Pereira de Almeida.

Developed doctoral research under the supervision of professors Renato Cohen and Christine

Greiner on issues of performance art, Contemporary Art in technoculture, the network, body

memory and art museums, called: The museum as media: performance and collaborative space;

in September 2005 in the Communication and Semiotics Program at PUC / SP. Performs since

1994 as a performer in the art scene, among his works, the most well-known were: the

performance “Imanência”, curated by Renato Cohen, an eight-day stay, performed by eight

performers, at Casa das Rosas, São Paulo, 1997. He did an internship post-doctoral in 2014 at

Escola de Comunicação e Artes (ECA) Universidade de São Paulo USP and, in the same year, she

published his first book: "O professor-performer". Researcher at the Postgraduate Program in

Performing Arts PPGArC currently coordinates the Labperformance at the Federal University of

Rio Grande do Norte, and the event Reperforming Affection: teachers-performers, CAPES PAEP

2017 call for proposals. In 2019 the Reperforming Affection Project was dismembered in several

prompt actions including the artistic residency of Ayrson Heráclito and Artur Matuck and the

pedagogic action “Cloud of Shares”, held at Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti

in Natal city.

See more in http://lattes.cnpq.br/6380609562860913

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=EAFD993094806DB437B491C3C99D37CF


I Workshop Diversidade 
Potiguares e suas aplicações 
na Área Cosmética 

No LABPerformance nós trabalhamos 
basicamente com os elementos midiáticos e 
corporais da arte, quer dizer, nós trabalhamos 
com a ideia geral de que a arte não é uma 
coisa. A Arte é um modo de comportamento 
perante as coisas. Abraham Moles no livro Arte 
e Computador (1990), pesquisador da Mass 
media afirmou “uma sociedade  de massas  
requer uma arte de massas” , ou seja , a 
inserção na vida de cada indivíduo de uma 
certa quantidade de novidade sedutora. Assim, 
o problema da arte contemporânea para nós se 
coloca assim, realizar formas destinadas a 
produção em grande quantidade : múltiplos. 
Ora, um múltiplo , na nossa ideia inicial de 
projeto,  é como vamos definir as embalagens. 

Nosso projeto é a criação de embalagens que 
possam ser produzidas artesanalmente.



Objetivo Geral

Construir um modelo que 
possiblidades concretas de 
difusão

Em termos práticos temos
condição de, numa pequena
oficina e com a colaboração dos
membros do LABPerformance, 
construirmos um conjunto
fechado e discreto de propostas
de embalagens em caráter
inicialmente artesanal



Objetivos específicos



Produzir elementos da embalagem eu sejam combináveis

• A escolha dos elementos de cor, forma, 
temporais, espaciais ou volumétricos podem
instaurar uma grande quantidae de 
combinações. Essa permitabilidades, com 
poucos elementos podermos fazer vários
produtos diferentes é chamada em Arte
Contemporânea de Permutabilidade. 



Resultados esperados Aspecto lúdico

Desenvolver a ideia de uma ARTE/JOGO
È uma das grandes ideias da cultura.
Ela guia o consumidor para o objeto e depois permite que 
ele possa reutilizar o objeto criado como bem entender.  
Reflete uma liberdade  e desenvolve um valor 
diferenciado para o produto. O  consumidor é que realiza 
a obra  criada pelo artista quando ele consome um 
diálogo comunicacional entre a arte e a produção de 
cosméticos. 

Em síntese, nós pretendemos abrir o laboratório  
como já fizemos no Trilhas Potiguares como um 
Escritório de Ideias, um escritório de arte em que 
todos os pesquisadores, cientistas estão convidados  
a compartilhar. Nós, do LABPerformance, ao 
ouvirmos as demandas nos comprometemos a ouvi-
las e cumpri-las,  na medida  das possibilidades.



Obrigada!

Prof . Naira Ciotti & 
LABPerformance UFRN

nairaciotti@gmail.com
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