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Ontem fui atravessada por algo invisível e me reconheci em estado de nada. Plena e vazia. Imóvel. Contaminada de impossibilidades. 
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RELEASE 

Era uma vez em que nada mais era. DE NOVO propõe uma experiência coletiva do Branco, como porta de entrada estética e simbólica para se 

chegar a descobertas do que é ou pode ser novo. 

 

SINOPSE 

DE NOVO propõe uma situação cênica construída pela presença da naturalidade de um corpo nu, com suas marcas de história visíveis. A partir da 

relação que estabelece consigo mesmo e com as pessoas do público, esse corpo experimenta outros de si em ciclos de nascimentos e mortes se 

confundem e se alimentam, investigando eroticamente o “nada” e o “novo” e maneiras de acessá-los. 

Em DE NOVO interessa a problematização de questões políticas e corporais diretamente relacionadas à sociedade contemporânea, como o 

consumo, a alienação, os modelos de beleza únicos, a eterna juventude, a invasão virtual, a raridade de corpos vivos e reais, o photoshop e a 

mídia, o soterramento da vida em prol da produção obrigatória e inesgotável. 

Ao nos depararmos com tais assuntos, perguntamos: Como construir e habitar um mundo artístico, que realmente produza diferença? Como 

pensar em processos de educação interessantes e abertos? Como destruir/reagir frente o gasto e pisado? Como dar um salto na procura de 

estéticas e eróticas diferentes das recorrentes, que apontem outros caminhos em alternativa aos seguros e conhecidos, que já não nos servem? 

Como não endurecer e deixar vir o fresco, o broto? Como buscar “o novo”? 

Com início da pesquisa em 2012, o trabalho surgiu influenciado pelo fim do mundo propagado pelo calendário Maya e seguiu em frente partindo 

da ficção de um “era uma vez” em que já não havia mais nada. Assim como acontece em trabalhos anteriores da artista, a temática da relação se 

destaca, quando em meio ao branco do cenário e das pessoas que ali estão, as questões pontuadas acima convergem para a frase existente na 

trilha sonora: “não tem mais nada, só tem você e eu”. 
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HISTóRICO 

DE NOVO teve início na residência Operação 2012, no Diversão & Arte Espaço Cultural (Juiz de Fora/MG), com a colaboração de artistas de 

diversas áreas que criavam trabalhos a partir da ideia do fim do mundo.  

A pesquisa teve sequência na residência de criação do festival de dança CAUSA <ações artísticas> 2013 (Juiz de Fora/MG), onde foi apresentada a 

público em sua primeira versão. Em 2014 fez parte da residência de direção artística realizada pelo mesmo festival em sequência da programação 

da Ocupação Parabólica (no teatro da Funarte Cacilda Becker/RJ) com uma oficina de compartilhamento. No mesmo ano DE NOVO foi 

apresentado em São Paulo, na mostra CAUSA em CAUSA, pela programação da Ocupação Âmbargris, na Sala Renée Gumiel, Funarte. Em 2015 

participou da programação do festival JF em Dança (Funalfa/Prefeitura de Juiz de Fora/MG) e em 2016 circulou por cidades mineiras (Uberlândia-

UFU, São João Del Rei-UFSJ, Viçosa-UFV e Brumadinho-Atelier Dudude Herrmann) através do Prêmio Artes Cênicas de Minas Gerais (Secretaria de 

Cultura de Minas Gerais). 

Link de vídeo: https://youtu.be/HGxIFMEwWZ0  

FICHA TéCNICA 

 

Concepção e performance: Leticia Nabuco 

Som: Mariá Portugal (edição) e Bruno dos Santos (captação de áudio) 

Fotos: Camila Picolo e Bruno dos Santos 

Colaborações no processo de criação: Juliana França, Raíssa Ralola, Israel Alves, Tiago Gandra, Aline Rodrigues, Luciana Maia, André Fonseca, 

Ludmila Lima. 

Vídeo: Leo Nabuco 

Assistência de produção: Tiago Gandra 

Apoio: Diversão & Arte Espaço Cultural 

Agradecimentos: Juliana França, Bruno dos Santos, Aline Rodrigues, Leo Nabuco. 

Duração: 35 minutos 

Classificação indicativa: 18 anos 
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ESPECIFICAÇõES TéCNICAS 

 

Espaço cênico: o espaço é compartilhado entre artista e público, sem cadeiras. O cenário é delimitado com painéis e piso de tecido semelhante a 

linóleo branco trazidos pela produção do trabalho. 

Medidas: de 7mx7m a 9mx9m. 

Número máximo de público por sessão: 18 a 20 pessoas (de acordo com o tamanho do espaço cênico). 

Som: 2 a 4 caixas com entradas em P2 ou RCA para notebook a serem colocadas nas laterais externas do espaço cênico. 

Luz: Necessidade de 1 ponto de energia (110V ou 220V) + 8 extensões para ligar em filtro de linha as 8 lâmpadas fluorescentes tubulares levadas pela 

produção do trabalho, que ficam distribuídas no chão nas laterais internas do espaço cênico. 

Room list para viagem: Leticia Nabuco + assistente de produção (1 quarto duplo) 

 

 

LETICIA NABUCO 

Trabalha como artista, pesquisadora e docente nas áreas da dança e performance, com incursões em teatro e vídeo. Se interessa especificamente 

pelo cruzamento de linguagens, questões políticas/corporais envolvidas nas relações dos diversos contextos onde atua e jogos de parceria e 

dependência com o público. É licenciada em dança pela Faculdade Angel Vianna (RJ) e pós-graduada em Sistema Laban/Bartenieff pela mesma 

instituição. Cursa atualmente a formação do Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, LIMS® (NY/EUA). Nasceu no Rio de Janeiro, mora e 

trabalha em Juiz de Fora/MG desde 2006, quando fundou na cidade o Diversão & Arte Espaço Cultural, espaço que investe na formação e 

transformações do cenário artístico local. Atualmente dirige com Juliana França o festival experimental de dança CAUSA <ações artísticas>. Mais 

em https://leticianabuco.com 

 

CONTATO 

 
Leticia Nabuco / +55 32 99104-9833 / leticianabuco@gmail.com / https://leticianabuco.com/ 
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 CLIPPING 2016 

Prêmio Artes Cênicas Minas Gerais - circulação mineira/ https://leticianabuco.com/de-novo/                                 
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CLIPPING 2015 

Festival JF em Dança – Juiz de Fora / https://leticianabuco.com/de-novo/ 
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CLIPPING 2014 
CAUSA em CAUSA – São Paulo http://www.funarte.gov.br/danca/festival-de-danca-rompe-com-hierarquias-tradicionais/ 
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                                          CLIPPING 2014 

Parabólica Ocupação – Rio de Janeiro http://parabolica.info/home/ 
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CLIPPING 2013 

 Festival CAUSA <ações artísticas> - Juiz de Fora 

http://causaacoesartisticas.wixsite.com/causa
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CLIPPING 2012 

 Operação 2012 - Juiz de Fora http://wp.me/pqZQb-tl 
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