


< 2020 > https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/

>Prêmio por trajetória pela Lei Aldir Blanc municipal. (Juiz de Fora/MG)

>Contemplado em projeto para criação de videodança a ser lançado em 2021 pela Lei Aldir Blanc
estadual. (Minas Gerais)

>Contemplado no edital Na Nuvem pela criação do videodança LIMBO. (Juiz de Fora/MG)
https://youtu.be/waEK0VxXVoo

< 2019 >
>Participação no FACE a FACE – plataforma lusófana de artes performativas (Centro Coreográfico do Rio
de Janeiro) com a oficina Ceder: uma estratégia de resistência. (Rio de Janeiro/RJ)

>Participação do V Festival Sergipano de Artes Cênicas com a oficina Ceder, resistir e gozar a cidade +
performance dos participantes nas ruas da cidade. (Aracaju/SE)

>Realização da oficina Ceder: uma estratégia de resistência no Diversão & Arte Espaço Cultural. (Juiz de
Fora/ MG)

https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/
https://youtu.be/waEK0VxXVoo






< 2018 > https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/

>Aprovação no Edital de Pesquisa em Dança da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa-
prefeitura de Juiz de Fora/ MG), na categoria nova fase de pesquisa, com grupos de estudos abertos e
três mostras públicas do processo de pesquisa.

>Participação na Conferência Nacional Laban 20108 Brasil (UFRJ, UNIRIO, Faculdade CAL de Artes Cênicas,
Faculdade Angel Vianna, Centro Coreográfico do Rio de Janeiro) com apresentação de paper,
performance e realização da oficina Ceder: uma estratégia de resistência.

>Criação e exibições da Videoinstalação Mercúrio Líquido na Mostra Final do Edital de Pesquisa em Dança
da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa-prefeitura de Juiz de Fora/ MG).

>Realização de duas oficinas Ceder: uma estratégia de resistência seguidas da performance Mercurão do
A.M.O.R. no evento Ações Mobilizadoras Organizadas de Resistência (A.M.O.R), organizado pela classe
artística de Juiz de Fora/ MG.

>Realização das oficinas Ceder: uma estratégia de resistência e Corpo e Cidade no Diversão & Arte Espaço
Cultural (Juiz de Fora/ MG).

>Apresentação da performance Mercúrio Líquido no evento Palco Central no Cine-Theatro Central
(Universidade Federal de Juiz de Fora/ MG).

https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/


(Disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=61016)







(Disponível em: http://www.theatrocentral.com.br/2018/11/01/no-meio-do-caminho-tinha-arte-palco-central-apresenta-a-performance-mercurio-liquido-em-sua-quarta-edicao/)



< 2017 > https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/

>Realização da primeira residência geradora da pesquisa Mercúrio Líquido como intervenção urbana
no Corredor Cultural de Juiz de Fora (Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage-Funalfa, prefeitura de
Juiz de Fora/ MG).

https://leticianabuco.com/mercurio-liquido-2017/

