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GI “O Olho é um teatro por dentro.
E às vezes, sejam atores, sejam cenas,
e às vezes, sejam imagens, sejam ausências,
formam, no Olho, lágrimas”.

                                            Cecília Meireles
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O espaço que emoldura nossa existência é metáfora de nós mes-
mos. Outrora, de fora para dentro, ele também nos recria. A verda-
de é que, do paleolítico aos dias de hoje, o homem está sempre 
dialogando com seu entorno e buscando reconhecer-se nele. A 
Cenografia ganha esse nome dentro do teatro, pois nasce da ne-
cessidade da dramaturgia de encontrar uma expressão espacial 
capaz de mobilizar as pessoas e localizá-las no âmago de uma 
história, no cerne de um conceito. Do teatro grego aos dias de 
hoje: a Cenografia é o essencial que sublinha uma intenção. O 
campo de experimentação para a Cenografia Contemporânea é 
100% disponível. Porque os espaços podem ser qualquer um, 
uma loja, um galpão, uma igreja, um estúdio de TV, um navio, 
um palco. Gigi Barreto desenvolve escrituras poéticas, às vezes, 
líricas, às vezes, épicas, às vezes, concretas – um ofício que nun-
ca se esgota porque o infinito é a própria inspiração. O desafio é 
decifrar com delicadeza a imagem ideal, o material perfeito para 
tornar presente e preciso o conceito que anima cada projeto. 

Este é o grande desafio. Este é o ofício. E esta é a paixão. 

“A cenografia é o entreato do espaço, do tempo, do movimento e 
da luz no palco.”

Josef Svoboda
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mGigi Barreto é um nome indissociável da 
Cenografia Brasileira Contemporânea. 

Seus primeiros contatos profissionais com 
a arte deram-se ao lado de ícones como 
Helio Eichbauer, Rubens Gerchman, 
Gringo Cardia. Em 2008 passa a assi-
nar suas criações, em 2010 funda o Es-
critório de Arte, e em 2016 cria o Gigi 
Barreto Estúdio. De 2008 pra cá, a ce-
nógrafa contabiliza cerca 150 projetos. 

O marco da carreira solo acontece no CD 
Milagreiros, de Djavan, do qual assina a 
capa do disco e a cenografia do show. De-
pois vieram a turnê Cavaleiro Andante, de 
Gabriel, o Pensador; o show Perfume de 
Sim, de Vanessa da Mata; o Prêmio Anu, 
da Cufa (Central Única das Favelas); a 1ª 
Semana de Arte, promovida pela Secre-
taria de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro; o Prêmio Orilaxé; a edição brasi-
leira da Première Vision, em São Paulo. 

Entre as cenografias mais recentes, Gigi traz 
com entusiasmo a Shakespeare House, 
criada para celebrar os 400 Anos de William 
Shakespeare, na FLIP (Feira Literária de Pa-
raty), projeto que ocupou os espaços de 
uma capela, inclusive um cemitério que virou 
cinema; três edições do programa Globo de 
Ouro, do Canal Viva, da Globosat; o cenário 
do programa Poesia e Prosa, do canal Arte 
1. A artista também destaca o espetácu-
lo Portátil, do grupo Porta dos Fundos; e 
Roma, da Cia de Teatro Íntimo. Gigi tam-
bém é cenógrafa da Cia. Buraco da Lacraia.  

Contando com especialistas que seleciona 
rigorosamente para atender às necessida-
des de cada encomenda – arquitetos, ade-
recistas, engenheiros, iluminadores, paisa-
gistas, fotógrafos, entre outros – Gigi capta 
cada novo universo e transmuta em “emo-
ção visual” um conceito único, que é só dele. 

O resultado são ideias que se materializam 
de diferentes maneiras, muito embora unam-
-se em uma linguagem marcante, formando, 
ao longo da carreira da cenógrafa, um belo 
mosaico, inteligente e harmonioso. Cada 
cenografia de Gigi Barreto é testemunho de 

uma inspiração singular e, igualmente, com-
põe a identwidade do conjunto de sua obra.

Engana-se quem pensa que cada novo pro-
jeto de Gigi Barreto é um papel em branco. 
Diante de um novo trabalho, a inspiração da 
cenógrafa é disputada por todas as viagens 
que realizou, memórias remotas e recentes, 
vivências, sons e imagens que compõem 
um repertório infinito de possibilidades. Essa 
fonte, auto-sustentável e abundante, é a 
própria vida. Desse manancial inesgotável 
retira alimento para potencializar um ele-
mento-chave dentro do universo pictórico. 
Começam os croquis feitos à mão, depois 
as maquetes em 3D, as maquetes físicas, 
pesquisas de material, testes de montagem. 
No entanto, o alvo do trabalho ainda não 
perdeu de vista o intangível, pois mantém 
como meta o Afeto, o Arrebatamento – as-
sim mesmo, com a primeira letra maiúscula. 

Foi para falar de Afeto que Gigi usou 16 mil 
metros de corda vermelha para enlaçar todo 
o Parque Lage (RJ) – o prédio, o jardim, a 
mata –, criando um só corpo que sugeria os 
caminhos percorridos pela identidade cultural 
da arte carioca. Um único elemento expandi-
do. “Contar uma história usando mil elemen-
tos é fácil. Fazer isso com um único elemen-
to tem que ser preciso”, explica a artista. O 
minimalismo tem ensinado à Gigi Barreto que 
uma simples ideia pode tornar-se grandiosa. 
Por isso simplifica, retira o que está sobran-
do. Não há lugar para o que não tem senti-
do, nem força. Assim foi para homenagear a 
obra A Tempestade, na Shakespeare House, 
dentro de uma capela, em Paraty (RJ), onde 
criou uma grande escultura formada por mil 
pedaços de papel que pendiam do teto, 
numa busca incessante e obsessiva por 
expressar, a partir de um único material, a 
potência de um conceito que encerra tantos 
significados. Um único elemento, desta vez 
encolhido, multiplica-se.  Não tarda e a cenó-
grafa expande novamente, às vezes à sen-
sação de infinito, como acontece no cenário 
do programa Poesia e Prosa, do canal Arte 
1, onde as paredes são enormes e o huma-
no se revela vulnerável. O mesmo ocorre no 
fundo infinito da caixa cênica de Portátil, peça 
teatral do grupo Porta dos Fundos, que apre-
sentava, a cada sessão, uma nova história. 

Expansão e recolhimento são ritmos da res-
piração, do ser vivo, da natureza. Através 
de um elemento, expandido ou comprimi-
do, múltiplo ou único, mínimo ou gigante, 
o minimalismo aparece como liguagem, na 
obra de Gigi Barreto, sempre exuberante.        
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Parque das Ruínas, 2013 - RJ 
(Secretaria Municipal de Cultura do Rio de 
Janeiro)
Iluminação: Pablo Rodrigues

A potência cultural, simbólica e universal do 
Nordeste brasileiro estavam presentes na 
abertura da feira literária Paixão de Ler, em 
homenagem ao escritor paraibano Ariano 
Suassuna. No átrio central, uma escultura 
aérea, formada por 800 lâmpadas, remetia às 
iluminações das festas nordestinas em chuva 
luminosa. No “céu” do espaço, 600 balões 
azuis e brancos, em TNT e ferro, relembra-
vam o espelhamento entre mar e firmamen-
to, marcando também o início da pesquisa da 
cenógrafa sobre múltiplos. As cores ganha-
ram voz na recriação em plotagem gigante 
dos quadros de Gilvan Samico (1928-2013), 
um dos ícones do Movimento Armorial, e 
suas figuras míticas, como sereia, netuno, 
dragão e um grande pássaro mágico em 3D.
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Televisão
Cidade das Artes, 2016 - RJ
(Canal Viva / Globosat)
Direção: Patrícia Guimarães
Iluminação: Césio Lima

O Samba tem uma riqueza, a maior de todas: 
não tem ninguém melhor que ninguém, você 
pode ser o que quer, na fantasia que você tiver. 
Pra honrar essa riqueza Gigi estendeu linóleo 
brilhante no palco do Globo de Ouro Palco Vi-
va[ou Globo de Ouro Axé] que homenageou o 
Samba. E deu status de orquestra à banda. Res-
gatando memória, a cenógrafa relembra que se 
enfeitava, ainda menina, pra assistir a este mes-
mo programa na TV e pergunta: onde se locali-
zaria este glamour, nos dias de hoje? A resposta 
foi uma esfera descomunal, constituída por sete 
mil pequeninas esferas de acrílico que, por sua 
vez, nada mais eram do que um encaixe de dois 
planos bidimensionais, de 10 cm de diâmetro. 
Com o acríclico transformando-se em qual-
quer cor, a paleta deste espetáculo foi tão di-
versa e rítmica quanto as 80 atrações musicais.
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Capelinha de Paraty – Feira Literária de Paraty 
(FLIP), 2016 - RJ
(British Council)
Iluminação: Alessandro Boschini

Cenografar os nichos de uma capela e fazer es-
tes espaços se apropriarem das obras de um dos 
maiores dramaturgos do planeta é um convite 
desafiador. Na nave principal, onde acontece-
ram ciclos de leitura, peças e rodas de conversa, 
a obra era A Tempestade, trazendo questões tão 
humanas, quanto universais. O Estúdio retirou 
os bancos voltados para o altar e repôs outros, 
montando um único corpo para o debate, uma 
genuína roda de pertencimento. Acima, a gran-
de escultura formada por centenas de cortes de 
papel vegetal, sem vinco, mostrava força e deli-
cadeza, em múltiplos significados. Na sacristia, 
a biblioteca apresentava Romeu e Julieta, em 
parede de rosas vermelhas, produzidas pelas ar-
tesãs de Paraty. Exageradamente iluminado em 
vermelho, este lugar estranho seria um “inferni-
nho”? Bem, no teto, milhares de fios vermelhos, 
ligavam o verbo AMO, gravado em cortes de 
tecido, conjugado sempre no presente, ou seja, 
o visitante entrava, na verdade, dentro do amor.
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Citybank Hall, 2016 - RJ
Turnê do show Alcione Boleros, 2016 
Direção: Solange Nazareth
Iluminação: Luis Carlos Bimbao

Como cenografar o show de uma artista de 
quem se é completamente fã? De uma das 
maiores cantoras do país, mestra do improvi-
so, do jazz, rainha que preenche o espaço cê-
nico com um carisma arrebatador? A sacada 
de Gigi Barreto foi buscar o oposto de tudo 
isso em 400m de seda cinza que ocuparam 
todo o palco, ofertando à artista a leveza 
complementar à sua intensidade, para que ela 
pudesse, como sempre, brilhar. E por falar em 
brilho, a cenógrafa não economizou na home-
nagem e aplicou um piso dourado para rece-
ber a diva no palco. Um cenário leve e prático 
para viajar em turnê pelas capitais brasileiras. 
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Tom Brasil, 2009 - RJ
Turnê do show Perfume de Sim, 2009
Direção: Leninha Brandão
Iluminação: Maneco Quinderé

As flores foram o elemento escolhido para 
a cenografia do show de Vanessa da Mata, 
não somente pelo nome da turnê, mas tam-
bém pela doçura da voz da cantora, pelo 
símbolo que representa o feminino, tão 
simples e, ao mesmo tempo, sofisticado. 
Nada mais elegante do que oferecer flo-
res! A cenógrafa desenhou este jardim no 
chão do galpão de montagem e, ali mesmo, 
no chão, esta pequena floresta de galhos 
floridos foi moldada em planos de ferro re-
torcido. Neste projeto Gigi estreita ain-
da mais seu diálogo com o minimalismo.
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Espaço Tom Jobim, 2014 – RJ
Direção: Patrícia Guimarães
Iluminação: Tomás Ribas
(Canal Viva / Globosat)

Os anos 80 foram o mote desta edição do 
Globo de Ouro Palco Viva. Um palco não 
muito extenso deveria acolher dezenas de 
artistas que deram voz à década de ouro da 
música pop nacional. Um ciclorama mul-
ticor foi colocado ao fundo, e 40 esferas 
de acrílico, com 40 cm de diâmetro cada 
uma, foram instaladas de maneira a com-
por um corpo único, trazendo bom hu-
mor, leveza e glamour à reedição de um dos 
maiores programas da TV brasileira. A ban-
da foi colocada em diferentes níveis para 
receber, em cena, o destaque merecido.
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Teatro Rival, 2014 - RJ
Gravação do DVD Anna Ratto
Direção: David Pacheco
Iluminação: Paulinho Medeiros

Da renda de um vestido de casamento, Gigi 
criou este cenário para o show de gravação 
do DVD de Anna Ratto. Primeiramente es-
culpido à mão, em seguida, prototipado no 
papel para, somente depois, transformar-se 
em uma super escultura de gesso branco-
-nuvem, que poderia assumir qualquer cor. 
Após moldado no gesso, este painel foi ca-
vado pelas mãos da mesma equipe de adere-
cistas que realizam a festa do Boi de Parintins 
(AM) e que também construíram a cober-
tura do MAR – Museu de Arte do Rio (RJ). 
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Barra da Tijuca, 2015 - RJ
(Restaurante)
Iluminação: Bruno Atra

O restaurante japonês Zô situa-se em um 
quarteirão recheado de outros restaurantes e 
é frequentado por um público de classe média. 
A charada era diferenciá-lo dos outros, sem, 
no entanto, exagerar no destaque. Foi aí que 
veio a ideia de revestir todo o local com pinus, 
madeira de reflorestamento bastante acessí-
vel. Este único elemento está em tudo, nas 
mesas e cadeiras que saem do chão, no pró-
prio chão, nas paredes – o minimalismo puro, 
em forma máxima, honrando seu berço de 
origem: o Japão. Um espelho d’água que ocu-
pa toda a extensão de um corredor relembra, 
assim como tradicionalmente acontece nos 
jardins nipônicos, a fonte, a vida, a natureza 
como ponte para a espiritualidade. A ilumina-
ção do Zô é indireta, em jogo de luz e sombra, 
realçando ainda mais os elementos água e 
madeira, e a atmosfera de paz e tranquilidade.     

Zô Store Design
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Parque Lage, 2014 - RJ
(Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 
Janeiro)
Direção: Rafael Dragaud
Iluminação: Rogério Emerson Magalhães

Memória, Identidade e Afeto. Essas três palavras 
foram o ponto de partida para compreender o que 
reúne, em um só lugar, as manifestações culturais 
genuinamente cariocas – jongo, poesia, rezadei-
ras, folia de reis, música, dança, teatro, caxambu, 
escultura, circo etc.. Daí surgiu a ideia de enlaçar 
o Parque Lage com 16 mil metros de corda ver-
melha e ornamentá-lo com imensas mandalas 
tecidas nesses fios (como um croché), o círculo 
perfeito, sem começo, nem fim, assim como as 
origens das diversas expressões da identidade ca-
rioca. Esta cenografia gerou um cordão umbilical 
infinito que buscava envolver, ocupar, registrar, 
agregar a multiplicidade e, ao mesmo tempo, vi-
sualizá-la dentro da unidade da terra de origem.
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Barra Shopping, 2014 – RJ
(Farmácia)
Iluminação: Rômulo Milanese

Uma farmácia como a Herbarium merece tratamento especial 
porque carrega consigo o conceito da tecnologia de medicamen-
tos diretamente associado à cultura da fitoterapia, do uso das raízes 
e plantas medicinais. Por isso foi pensada para ser o mais “huma-
na” possível, afinal, quem busca uma farmácia procura alívio para 
seus males e, claro, acolhimento. Assim, o Estúdio trouxe para este 
projeto um balcão capaz de unir clientes e funcionários, de apro-
ximar relações. As plantas, razão de ser do empreendimento, en-
contram-se de formas variadas: em mesas de demonstração, em 
estufas vivas que apresentam as espécies manipuladas. O conceito 
desta cenografia fala de longevidade, comunica sobre a chance 
que podemos dar a uma escuta interior, uma escuta da natureza.
Esta é a única loja-conceito da Herbarium no Brasil. 
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Vivo Rio, 2012 - RJ
(Grupo Cultural Afroreggae)
Direção: Roberto Talma
Iluminação: Césio Lima

Em 2012 o Brasil estava no topo do ranking entre os 
países que mais matam travestis e homossexuais – 
dados da Secretaria dos Direitos Humanos. Por isso 
o Grupo Afroreggae elegeu o tema Diversidade Se-
xual para o Prêmio Orilaxé, palavra que, em Yorubá, 
significa “a cabeça tem o poder da transformação”. 
O Estúdio projetou uma cenografia totalmente mó-
vel, formada por seis caixas e cada lado de cada caixa 
configurava um novo cenário, uma nova proposta 
estética, a ideia de que são múltiplos os ângulos de 
visão, fluidos e sem amarras. Um destes contextos 
revelava fotos de pessoas aparentemente heteros-
sexuais, ou seja, “comuns” para os olhos do precon-
ceito, porém eram gays. Desta forma, esta fatia do 
cenário desconstruía o equívoco de que gays são fi-
guras estereotipadas. As expressões “sai de dentro 
do armário” ou “dorme na caixa” aqui ganham um 
sentido de protesto: as caixas não escondiam nada, 
mas sim, gritavam em cores fortes e brilhantes, e in-
tegrariam todo o tempo com as entregas do prêmio.
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Estúdio do Cais, 2016 - RJ
(Canal Arte 1)
Direção: Mônica Monteiro
Iluminação: Jacques Cheuiche

No programa Poesia e Prosa, apresentado por 
Maria Bethania, Gigi Barreto buscou unir qua-
tro universos distintos (Guimarães Rosa, João 
Cabral de Mello Neto, Castro Alves e Clarice 
Lispector) em um único sentimento, o de que o 
humano torna-se bem menor em relação à lin-
guagem, esta absolutamente infinita. Assim, as 
paredes foram construídas em enormes propor-
ções e, nelas, cada autor era localizado, de vá-
rias maneiras. No cenário de Castro Alves, onde 
Bethania declamou o célebre poema “Navio Ne-
greiro”, pinceladas de sangue, feitas à mão, tor-
naram-se projeção sobre essas paredes, e a foto 
do menino acorrentado no Leblon (bairro nobre 
do Rio de Janeiro) discutia, sem meias palavras, 
a condição histórica de nascer negro em um país 
com o Brasil. Já Guimarães Rosa, homenageado 
através do romance “Grande Sertão: Veredas”, 
ganha a paisagem verde do buriti, forte marca do 
sertão mineiro, desenhado em aquarela, come-
çando amarelo na base (terra), seguindo para o 
verde (abundância) e terminando no azul (céu). 
A essa flora uniram-se três tons de paredes em 
referência às formas de amor do personagem 
Riobaldo: rosa chá, vermelho sangue e vinho, 
tom de união do amor carnal com o puro amor.
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 Armazém 4, 2013 - RJ
(Secretaria de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro)
Direção: Rafael Dragaud
Iluminação: Samuel Betts

O objetivo da Semana de Arte era envolver 
os alunos do Ensino Médio em expressões 
artísticas que tivessem como mote uma obra 
literária, na busca por estimular, através da 
arte, a compreensão, o vocabulário, o prazer 
de ler. A edição 2013 foi “O Mundo da Pa-
lavra” e o Estúdio esculpiu 200m lineares de 
fita, em corpo único, que circulava por toda 
a extensão do galpão onde estava sediado o 
evento. Este “fio” conduzia conteúdos lite-
rários. Ora o visitante passava por dentro da 
fita, ora esta virava biblioteca, ou passava por 
cima da sala de cinema. A palavra tornou-se 
um elemento inesgotável, através do diálogo 
que oportuniza o pensamento, a elaboração, a 
comunicação. Uma grande “revoada” de livros 
ainda dizia, em outras “palavras”, que a ima-
ginação é capaz de transportar para qualquer 
universo. Na entrada, “O Mundo da Palavra” 
encontrava-se escrito em 150 idiomas para 
receber as delegações de estudantes estran-
geiros. Importante destacar que o Estado do 
Rio de Janeiro melhorou sua colocação junto 
ao IDEB (Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica), após a realização deste projeto.    
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  Rua Almirante Gomes Pereira, 52   Urca - Rio de Janeiro          21 2554 7514        contato@gigibarretoestudio.com.br

À minha família.
Ao meu pai quem a vida me deu e me ensinou a ser gente.
À minha mãe que fez com que eu aprendesse a prestar atenção aos 
detalhes e me apaixonasse por celebrar.
À minha irmã por todo colo, incentivo e por não me permitir desistir.
Ao meu irmão que me ensinou a dizer não para, enfim, escolher o 
sim.

A todos que me deram a oportunidade de trabalhar e confiaram em 
minha vocação: dar vida a seus projetos.
Ao Gringo Cardia com quem aprendi tudo sobre cenografia.
Ao mestre Helio Eichbauer por cada palavra, cada gesto e por orien-
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