Fascinatrix
Performances burlescas & neo pin up model

Karina Raquel é fascinada pelo glamour de antigamente e a estética que tanto fazia brilhar as
estrelas da idade de ouro de Hollywood como Rita Hayworth e Betty Grable entre outras, além
disso, é fascinada também pela beleza e luxo dos lingeries vintage.
Foi dançarina de ballet clássico em importantes grupos de dança de São Paulo. É formada em
Hotelaria com especialização na área de entretenimento e realização de eventos.Formada também
em Teatro Musical pela 4Act Performing Arts. Atualmente além das performances que apresenta
em diversas casas noturnas e eventos, realiza trabalhos fotográficos como modelo para diversos
sites internacionais dirigidos para uma nova geração de modelos de estética alternativa e de
vanguarda, e editoriais de moda e publicidade.
Unindo suas paixões, criou a personagem Fascinatrix que é um trabalho de resgate dos pockets
shows burlescos dos anos 30 e 40 com o objetivo de engrandecer o strip-tease, um gênero
tristemente desvalorizado, que está voltando a ser sucesso no mundo todo com nomes
importantes como Dita von Teese e Michelle L'Amour, musas dessa nova geração que hoje se
apresentam para grandes platéias em clubes, shows e eventos particulares e empresariais.
As apresentações de Fascinatrix são super sensuais, ela sabe perfeitamente que poses nos
atraem, tem um dom natural para tirar a roupa com uma inusitada mistura de doçura e luxuria. Com
músicas que nos tocam e nos trazem boas lembranças, figurinos temático luxuosos e muito bom
humor criando também um clima erótico e lúdico.
Fascinatrix foi pioneira nesse estilo de arte em 2006 abrindo esse espaço para diversas artistas
que se apresentam atualmente.

PERFORMANCES
STRIP CORSET








Strip corset (aproximadamente 7 minutos)
Movimentos rápidos intercalados com a retirada do corset lentamente com muita
brincadeira e provocação
Música: Light My Fire – Shirley Bassey (Kenny Dope Remix)
Música: Piece Of My Heart – Janis Joplin
Música: Faut Garder a Bien Cool - Carolina Moon
Figurino vintage composto de saia, soutien, conjunto calcinha e corset, cinta-liga, calcinha
g-string e pasties
Make-up chic

STRIP FANS






Strip com leques chineses (aproximadamente 7 minutos)
Movimentos leves com dança em pé e no solo
Música: Symphatique – Pink Martini
Figurino composto de leques chineses, robe, soutien, calcinha, g-string e pasties
Make-up étnico

STRIP EVENTAIL






Strip com leques de plumas (aproximadamente 7 minutos)
Movimentos leves com dança em pé e no solo
Música: Squeeze Me – Lavay Smith & Her Red Hot Skillet Lickers
Figurino composto de leques de plumas, g-string e pasties
Make-up étnico

EMPRESARIAL





Performances para divulgação de marcas e/ou produtos
Performance adaptada ao tema do evento
Produção musical de acordo com evento
Possibilidade de produção de figurino relativo ao evento

PRIVATE
 Performances para eventos particulares (aniversários, comemorações etc)
 Performances disponíveis (todas)
 Coaching de sensualidade

APRESENTAÇÕES REALIZADAS
































Loveland – São Paulo – sextas-feiras (18 meses em cartaz)
Psycho Carnival – Curitiba
Mercado Mundo Mix – São Paulo
D’Edge – On The Rocks e Cio– São Paulo
Club Vegas – São Paulo
Clube Glória – São Paulo
Luxuria - Audio Delicatessen – São Paulo
Cabaret - CoCold Night – São Paulo
A Loca – Groov’in – São Paulo
Pachá Brasil – São Paulo
Hotel Club – Rockets - São Paulo
Lady Hell – Barber Shop – São Paulo
CB Bar – São Paulo
Johnnie Wash – São Paulo
Tattoo Pro Party – Florianópolis
Trixmix Cabaret – São Paulo
Cabaré das Rosas – Rio de Janeiro
Dorothy Parker – São Paulo
Revolução Kuston – São Paulo
Le Coq – São Paulo
Piove – São Paulo
Drops Bar – São Paulo – sextas-feiras (2 anos em cartaz)
Variante Burlesca no SESC – Ribeirão Preto
Cabaret Revoltaire – Beat Club – São Paulo
That’s Rock – Beat Club – São Paulo
Aphrodite Party - Cuiabá
Sonique Bar – São Paulo – sextas-feiras (1 ano em cartaz)
SESC Edgar Scandurra e Banda Provocatéur – Santo André
Festa Ellus e Revista GQ – São Paulo
Casa 92 – São Paulo
Diversas apresentações comerciais em eventos privados e de empresas (Diesel Jeans, VR
Menswear, Promenade Chandon, Cointreau, Revista Vogue, Cervejaria Devassa, Ellus,
Rock n’Motors, Cavalera etc)

MÍDIA









































Fantástico – Globo - matéria sobre corsets
Urbano – Multishow - matéria com dicas de dança e sedução para o Dia dos
Namorados
Jornal da MTV – MTV – matéria sobre neo pin ups
Amaury Jr. Show – Rede TV! - apresentação da performance Light My Fire
Site MTV - entrevista, vídeos, álbum de fotos e perfil.
Revista Vogue RG – editorial Donos da Noite
Revista da Folha – editorial São Paulo
O Estado de São Paulo – editorial Meninas da Rua Augusta
MTV na Rua visitando São Paulo
Olha Você – SBT – matéria sobre pin ups
Revista Marie Claire – matéria sobre pin ups
A Noite é uma Criança – Band - matéria sobre burlesco
Toda Sexta – Band – matéria sobre pin ups
Revista MAG! – editorial sobre jeans
Mix TV – matéria sobre burlesco
Revista Veja SP – matéria sobre estilo e eventos burlescos
Amaury Jr. – Rede TV! – apresentação em festa
Urbano – Multishow – matéria sobre o evento “Viva la Augusta”
GNT Fashion – GNT – matéria sobre lojas de roupas estilo pin up
Revista Veja – citação em matéria sobre Dita Von Teese
Revista Criativa – matéria sobre modo de vestir
Revista 29Horas – matéria sobre personagem e noite paulistana
Novela Viver a Vida – Globo – participação com o personagem
Programa Glam – FashionTV – estilo pinup
Revista Mix Magazine – matéria sobre estilo e eventos burlescos
Revista 77 – ensaio 77 girl
Revista São Paulo (Folha) – matéria sobre estilo e eventos burlescos
Revista Veja SP – matéria Onda Retrô invade São Paulo
Revista TimeOut BR – matéria sobre burlesco em São Paulo
Revista Playboy – matéria sobre o novo burlesco
Revista Sax Magazine – matéria sobre estilo e burlesco
JovemPan Online – perfil e apresentação do personagem
Programa do Jô – Globo – entrevista e apresentação da performance
Programa Claquete – Band – perfil e apresentação do personagem
Programa Espaço Mix – MixTV – matéria sobre Cabaret Revoltaire
Programa SexShake Cabaret – Multishow – apresentação de performances
Revista Gloss – matéria sobre burlesco
Programa Caos – History Channel
Revista Status – matéria sobre burlesco
Diversas matérias para sites de entretenimento e ensaios burlescos

CONTATO
Mail:

contato@fascinatrix.com.br e daniela@lequipmodel.com.br:

Site:

www.fascinatrix.com.br

Facebook:

https://www.facebook.com/fascinatrix.karina

