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EXPOSIÇÕES // EXHIBITIONS
INSTALAÇÕES // INSTALLATIONS
Apresenta 4 exposições e 19 instalações  onde o desenho e a fotografia acompanham 
instalações “holográficas” e interactivas que desafiam conceitos de genética, e outras que 
questionam o lugar do corpo e a sua intervenção com o espaço envolvente.

Presents 4 exhibitions and 19 installations where drawing and photography follow holographic 
and interactive installations that defy genetics concepts, and others who question the place of the 
body and its involvement with the surrounding space.
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Itinerários é uma colagem de composições colectivas instantâneas 
por pedestres em contexto urbano. Indivíduos, casais e grupos 
de sujeitos mapeiam uma viagem através do tempo e do espaço, 
caminhando em diferentes espaços e/ou estando quietos; os pas-
sageiros tornam-se um conjunto performativo que cria múltiplas 
trajectórias e encontros aleatórios, transformando a praça num 
local performativo. A música é um elemento importante, relevan-
do ritmos internos dinâmicos da actividade pedagógica, reunindo 
e combinando todos os elementos desta coreografia urbana.

Itinerários is a collage of instant collective compositions by pe-
destrian in urban context. Individuals, couples and groups map a 
journey across time and space by walking in different places and/or 
standing still; passengers become a performative ensemble which 
creates multiple trajectories and random encounters, transform-
ing the square in a site of performance; the music is an important 
element revealing inner dynamic rhythms of the walking activity, 
bringing together and resynthesizing all the elements of this 
urban choreography.

Fenia Kotsopoulou residente do Reino Unido, é uma artista 
interdisciplinar grego (performance (arte), dança, vídeo, fotografia). 
Todas as suas inspirações provêm do dia-a-dia, de encontros, 
observações das relações interpessoais, espaços abandonados, 
enquanto tópicos fundamentais de projectos recentes incluem o corpo 
como local de encontro de emoções, memórias pessoais e colectivas, 
fragmentação, performatividade da documentação e mais. 
Stefano Risso contrabaixista, compositor e produtor Italiano atravessa 
a musica vocal e instrumental. Ele compôs e produziu para teatro e 
colaborou com escritores, artistas, bailarinos e artistas de vídeo. O seu 
trabalho tem recebido um amplo reconhecimento 
pelos críticos.

Fenia Kotsopoulou UK-resident, Greek cross-disciplinary artist 
(performance (art), dance, video, photography). All her inspiration 
comes from the daily life, encounters, observation of interpersonal 
relationships, abandoned places, while pivotal topics of recent projects 
include the body as gathering place of emotions, personal and 
collective memory, fragmentation, performativity of documentation 
and more. Stefano Risso italian bassist/composer/producer straddles 
instrumental and vocal music. He has written & produced for theater 
and collaborated  with writers, artists, dancers and videoartists. His work 
has received very wide recognition by critics.

21 a 26 Nov
Segunda a Sexta | 8h àS 20h // 
Sábado | 14h àS 18h 
MondaY to FRIdaY | 8aM - 8 PM // 
SatuRdaY | 2PM - 6PM

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

FENIA KOTSOPOULOU, 
STEFANO RISSO (GR/IT)

INSTALAÇÃO //
INSTALLATION

ITINERÁRIOS

Ficha Artística // Artistic Cast
Autoria / Authorship 
Fenia Kotsopoulou, Stefano Risso
Produção / Production 
Fenia Kotsopoulou
Co-produtores / Co-producers 
Daz Disley
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Dança vertical experimental numa falésia. Um diálogo entre 
corpos e natureza.

Experimental vertical dance on the cliff. A dialogue between 
bodies and nature.

Azzurra Lugari é italiana mas vive em Paris desde 2000. Em Paris viciou-se 
a filmar dança. Aqui fez 2 documentários, que exploravam as danças tra-
dicionais do sul de Itália e danças de rua em Paris e Nova Iorque e alguns 
vídeos experimentais de Vídeo-Dança.

Azzurra Lugari is Italian but lives in Paris since 2000, where she discovered 
a total addiction in filming dance and made 2 documentaries exploring tra-
ditional dances in south Italy and urban dances in Paris and NYC and some 
experimental video-dance.

29 Nov a 11 Dez
TERÇA A SEXTA | 14h àS 20h
SábAdo | 10h àS 20h
TUESdAY To FRIdAY | 2Pm - 8Pm // 
SATURdAY | 10Pm - 8Pm

ESPAÇO CULTURAL DAS MERCÊS

AzzURRA LUGARI (IT)

INSTALLATION //
INSTALLATION

ARIA

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização / Direction 
Azzurra Lugari 
Coreografia / Choreography 
Odile Gheysens
Interpretação / Interpretation  
Odile Gheysens, Violaine Garros
Música / Music 
Gaspar Claus
Imagem / Image 
Jean-Gabriel Leynaud
Edição / Editing 
Azzurra Lugari
Produção / Production 
Sombrero&co-Cinq7
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Neste vídeo está retratado o processo de estar vivo. Para isso 
foi ilustrado o percurso de uma vida em particular. Estar vivo 
significa muitas coisas, felicidade, alegria mas também, dor e 
sofrimento. Em última análise, em caso de haver apenas uma 
opção, essa será sempre continuar a viver, continuar a seguir 
um caminho e torná-lo nosso, através da sua aceitação e 
usufruto pleno.

In our new film we would like to portray the process of being 
alive. To do this we illustrated the course of one particular life. 
Being alive means many things, happiness, joy but also pain and 
suffering. Ultimately, however there is only one option and that 
is to go on living, continue to follow a path and make it yours by 
accepting it and living it to the full.

Em 2011, Clément Bugnon e Matthias Kass fundaram a companhia 
Idem. Idem é uma companhia de dança contemporânea que desen-
volveu o seu próprio estilo e linguagem com o objectivo de expressar 
ou formular ideias e conceitos através do meio da dança, teatro, músi-
ca e acrobacias. Desde há 5 anos que Clément and Matthias têm vindo 
a criar performances e filmes, expondo-os em digressão pela Europa.

In 2011, Clément Bugnon and Matthias Kass founded the company 
Idem. Idem is a contemporary-dance company which has developed its 
own style and language with the aim of expressing or formulating ideas 
and concepts through the medium of dance, theatre, music and acro-
batics. Since 5 years, Clément and Matthias have created performances 
and movies and toured in Europe.

29 Nov a 11 Dez
TERÇA A SEXTA | 14h àS 20h
SÁBADO | 10h - 14h
TUESDAY TO FRIDAY | 2Pm - 8Pm // 
SATURDAY | 10Am - 2Pm

ESPAÇO CULTURAL DAS MERCÊS

CLéMENT BUGNON, MATTHIAS 
KASS (CH)

INSTALLATION //
INSTALLATION

GO ON

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização / Direction, 
Coreografia / Choreography, 
Interpretação / Interpretation
Clément Bugnon, Matthias Kass 
Música / Music 
Pinch, Shackleton
Imagem / Image 
Issey Llambias
Edição / Editing
Issey Llambias 
Produção / Production 
Company Idem
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A cidade é imperceptível, se apenas prestássemos atenção aos 
detalhes, às árvores, ruas e a este caos. Esta performance é 
uma viagem: durante a mesma podem reconhecer a vossa casa, 
mergulhar nos vossos pensamentos e no fim, encontrar o vosso 
lugar no mundo.

The city is unperceivable, if we only pay attention to the details, 
the trees, streets and this composed chaos. This performance 
is a journey: during it you can recognize your home, you can dive 
into your thoughts and at the end you can find your place in 
the world.

Rita Góbi estudou na Regular Ballet School em Novi Sad e tornou-se bailarina 
profissional, coreógrafa e pedagoga da Academia de Dança Húngara. Em 2016 
fundou a Góbi Dance Company e criou mais de 30 coreografias. Ela também 
representou como actriz de teatro e em produções cinematográficas com Miklós 
Jancsó. Em 2015 recebeu o prémio Best Dance Performer na categoria de Dança 
Contemporânea Húngara. 

Rita Góbi studied at Regular Ballet School in Novi Sad and become a professional 
dancer, choreographer and pedagogue of the Hungarian Dance Academy.. In 2006 
she founded the Góbi Dance Company and created more than 30 choreographies. 
She also performed as an actress in theatre and in film productions, with Miklós 
Jancsó too. In 2015 she received the Best Dance Performer Award in Hungarian 
Contemporary Dance Category.

23 Nov a 11 Dez
TERÇA A DOMINGO
10h às 13h // 14h às 18h
TUEsDAY TO MONDAY
10AM - 1PM // 2PM TO 6PM
 

MUSEU DA MARIONETA

RITA GÓBI (HU)
INSTALLATION //
INSTALLATION

SILHOUETTE CINEMA

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização / Direction, 
Coreografia / Choreography, 
Interpretação / Interpretation 
Rita Góbi 
Música / Music
Márton Sütó 
Imagem / Image, Edição / Editing 
Zoltán Csík-Kovács
Produção / Production 
Rita Góbi 
Companhia de Produção/
Production Company
Góbi Dance Company 
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Quando sair mude sempre de caminho; Olhe bem por onde 
passa, faça o contexto; Troque de roupa, mude o cabelo; 
Ande descalço, sinta o chão; Use a outra mão; Durma mais, 
passe a noite em claro, tome seu tempo; Sente-se em outra 
cadeira, assista de outro ângulo, troque os canais; Ocupe todas 
as divisões da casa; Movimente-se (in)diferente,esqueça padrões; 
Mude sempre, mude-se! Dance a imaginária materialização de 
uma casa, a delimitação do espaço, desenhe um chão, com 
memória e sensação.

When you leave change every path; See where you are going, do the 
context; Change clothes, change the hair; Walk without shoes, feel 
the ground; Use your other hand; Get more sleep, spend a sleepless 
night, take your time; Sit down in another chair, watch from another 
angle, change channels; Occupy every room of the house; Move around 
indifferently forget patterns; Always change, move out! Dance the 
imaginary materialization of a house, the delimitation of space, draw a 
floor, with memory and feeling.

Andréa Bergallo é técnica em Informática pelo CEFET-MG (2008-2010). 
Directora de Produção e intérprete - criadora no NEPARC- Núcleo de Estudos 
e Práticas Artístico-Corporais. Participou da mesa Inter-relações Mediáticas e 
Corpóreas na Contemporaneidade FUNARBE (UFV) – 2012. Constitui as Comissões 
Coordenadoras da III MID – Mostra Independente de Dança em 2012, do XVIII 
Encontro Nacional dos Estudantes de Artes (ENEARTE) em 2014, da I, II e III Mostra 
Artes da Cena Contemporânea (MACC) em 2013, 2014 e 2015 e do III Seminário 
Argumentos do Corpo em 2015. É formanda em Dança pela Universidade Federal 
de Viçosa e bolsista FUNARBIC, 2016/2017, em Performance e Tecnologias.

Andréa Bergallo é técnica em Informática pelo CEFET-MG (2008-2010). 
Directora de Produção e intérprete - criadora no NEPARC- Núcleo de Estudos 
e Práticas Artístico-Corporais. Participou da mesa Inter-relações Mediáticas e 
Corpóreas na Contemporaneidade FUNARBE (UFV) – 2012. Constitui as Comissões 
Coordenadoras da III MID – Mostra Independente de Dança em 2012, do XVIII 
Encontro Nacional dos Estudantes de Artes (ENEARTE) em 2014, da I, II e III Mostra 
Artes da Cena Contemporânea (MACC) em 2013, 2014 e 2015 e do III Seminário 
Argumentos do Corpo em 2015. é formanda em Dança pela Universidade Federal 
de Viçosa e bolsista FUNARBIC, 2016/2017, em Performance e Tecnologias.

29 Nov a 11 Dez
Inauguração. 18h30 | performance 
Terça a SexTa. 14h - 20h 
Sábado | 10h-14h // 3 de dezembro 
| 18h30 | Performance
InauguraTIon | 6.30Pm | Performance
TueSday To frIday | 2Pm-8Pm 
SaTurday | 10am-2Pm // 3rd december
6.30Pm | Performance

MUSEU DA MARIONETA

NEPARC - ANDRéA BERGALLO, 
CAMILA OLIVEIRA E JUSSARA 
BRAGA, VÍNICIUS MONTEIRO (BR)
INSTALLATION //
INSTALLATION

PLANTA BAIXA

Ficha Artística // Artistic Cast
Direcção Geral / General Direction 
Andréa Bergallo, Jussara Braga  
Concepção / Concept
Camila Oliveira  
Dramaturgia / Dramaturgy 
Andrea Bergallo  
Interpretação / Interpretation 
Andrea Bergallo, Camila Oliveira, 
Jussara Braga e Vinícius Monteiro  
Produção / Production
NEPARC – Camila Oliveira, Jussara 
Braga, Andréa Bergallo (Brasil);
Vo’Arte (Portugal)
Realização / Direction 
NEPARC – Núcleo de Estudos e Práticas 
Artístico Corporais – UFV/MG/Brasil   
Apoio / Support 
Companhia de Dança de Almada
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Assumindo a dança contemporânea como expressão e manifestação de con-
sciência, trabalhamos limites; limites mentais e limites físicos, com a possibili-
dade de se tornarem transcendentais. Na dança, 
a leitura do mundo é realizada no sopro de um corpo transgressor de lim-
itações e bloqueios pessoais ou sociais. A dança faz voar o ser humano e é 
ferramenta de libertação que apesar de “grotesca” em força e potencial se 
mostra poética e esplendorosa. Expansão ou contracção, grito ou denúncia 
da vontade de fugir... interrogações que se atacam mutuamente num corpo 
que ascende acima das dúvidas, dos mitos, das ilusões e das prisões da alma. 
O papel do fotógrafo? O da interpretação intuitiva...o da escolha! Transmu-
tação e transcendência ao serviço de um enquadramento que escolhe uma 
visão da dança e do mundo.

Assuming contemporary dance as an expression and manifestation of con-
science, we work limits; mental and physical limits, with the possibility of be-
coming transcendent. In dance the lecture of the world is realized in a breath 
of a transgressor body with personal and social limitations and blocks. Dance 
makes the human being fly and is a release tool that, although being “gro-
tesque” in strength and potential, is also poetic and splendorous. Expansion 
or contraction, scream or a complaint of a will to runaway…interrogations that 
mutually attack themselves in a body that ascend beyond all doubts, myths, 
illusions and soul prisons. What’s the photographer role? It is about intuitive 
interpretation…the choice. Transmutation and transcendence serving a scope 
that chooses a vision both of dance and the world.

Co-criadores/Intérpretes // Co-Creators / Interpreters: Andreia Protásio, Camila 
Fernandes, Catarina Marques, Carolina Sousa, Daniel Matos, Gonçalo Marques, Fernando Trujillo, 
Filipa Goulart, Flávio Silva, Liliana Almeida, Jéssica Morgado, João Almeida, Kika Ramos, Maria 
Antunes,  Nuno Varela, Rafaela Silva, Ricardo Cruz, 
Rodrigo Lemos, Rodrigo Teixeira, Sandra Roque, Sara Casal, Sofia Leite, Tiago Monteiro.

Obras Coreográficas no âmbito do MetaDança – Festival de Artes Performativas de Leiria: “EN-
SAIO” | criação de Ângelo Cid Neto
“O Princípio da Incerteza” |criação de João Fernandes; “Re/… (Re/nascimento; Re/solução; Re/
tratado; Re/inventado; Re/encontro; Re/conhecimento; Re/escrito; Re/ordenação; Re/formulação 
… ainda não chegámos a um consenso) ” (site-specific) e “Concilium” (site adapted) | coorde-
nação artística de Francisco Pedro

28 Nov a 11 Dez
Inauguração. 18h30
Segunda a Sexta
14h - 20h //Sábado | 10h-14h
InauguratIon. 6.30pm 
monday to FrIday. 2pm-8pm // 
Saturday | 10am-2pm

ESPAÇO SANTA CATARINA

ÂNGELO NETO, JOãO 
FERNANDES, RUTE 
VIOLANTE (PT)
INSTALLATION //
INSTALLATION

TRANSCENDÊNCIAS

Ficha Artística // Artistic Cast
Curadoria / Curatorship
Rute Violante 
Fotografia / Photography 
Ana Martins, Carina Coelho, Cristiano 
Justino, Daniela Reis, Marta Marques, 
Pedro Gonçalves, Ritabela Santos, 
Rute Violante, Vilma Serrano (Curso de 
Fotografia de Dança Contemporânea 
de 2016)
Conceito / Exposição / Instalação
Concept / Exhibition / Installation 
Ângelo Neto, João Fernandes, 
Rute Violante
Selecção Fotográfica / 
Photographic selection 
Francisco Pedro, João Fernandes,
Rute Violante
Produção / Production 
MetaDança - Associação Cultural, 
Zenith9 - Associação de Fotógrafos
Coprodução / Co-Production
Escola Superior de Dança e 
Município de Leiria 
Apoio / Support 
Hábitos em Mutação Associação 
Cultural; Americana Papelaria; 
LeiriPantone
Agradecimentos / Acknowledgment 
Instituto Politécnico de Lisboa, 
Museu de Leiria e Teatro José Lúcio 
da Silva.
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E se uma linha contivesse toda uma história de vida? Os seus 
momentos de alegria, tristeza, hesitação, frustração? Autora de 
um léxico muito próprio, Teresa Gonçalves Lobo apresenta nesta 
exposição uma série de desenhos criados a partir desse universo 
tão único e “vulcânico” de Herberto Hélder. Em “ENTRE NÓS”, 
linhas e nós surgem e revelam-se a partir da sua poesia como 
que a recordar: “e eu sensível apenas ao papel e à esferográfica: 
/ à mão que me administra a alma.”
A exposição estará patente de 26 de Novembro a 21 de Janeiro 
na Galeria das Salgadeiras, inserida na programação do Festival 
InShadow 2016. 
What if one line contained a whole life story? The moments of 
joy, sadness, hesitation, frustration?  Author of a very specific 
vocabulary, Teresa Gonçalves Lobo presents in this exhibition 
a series of drawings created from this universe so unique and 
“volcanic” of Herberto Hélder. In “Entre Nós”, lines and nodes 
appear and reveal themselves from its poetry remembering us: 
“and I, sensitive only to the paper and the pen: / to the hand that 
rules me the soul.”
“Entre Nós” will be on exhibition from November 26th until the 
January 21st at the Salgadeiras gallery, integrating the Inshadow 
festival 2016 program.

GALERIA DAS SALGADEIRAS

TERESA GONçALVES 
LOBO (PT)
EXPOSIÇÃO DE 
DESENHO // 
DRAwING EXHIBITION

ENTRE NÓS

Ficha Artística // Artistic Cast
Autoria // Authorship
Teresa Gonçalves Lobo

26 Nov A 21 JAN
Terça a Sábado | 15h àS 21h
TueSday To SaTurday | 3pm To 9pm

Teresa Gonçalves Lobo Madeira, 1968. Vive e trabalha em Lisboa. Formada pela 
Ar.Co em Desenho, Pintura e Gravura e em Fotografia pelo Cenjor. 
Expõe regularmente desde 2004 em Portugal e no estrangeiro. 
Representada em colecções públicas e privadas em Portugal e no estrangeiro. 
É representada pela Galeria das Salgadeiras desde 2014.
Informação completa em www.teresagoncalveslobo.com.

Teresa Gonçalves Lobo Madeira, 1968. Lives and works in Lisbon. Graduate by Ar.Co 
in Drawing, Painting and Gravure and Photography by Cenjor.
She regularly exposes since 2004 in Portugal and abroad. 
She is represented in public and private collections in Portugal and abroad. 
She is also represented by Salgadeiras gallery since 2014.
All information in www.teresagoncalveslobo.com



O termo “noção de espaço” pode descrever tanto as 
características que tornam um espaço único como a sensação 
e percepção desse mesmo espaço vividas pelos corpos que lhe 
pertencem. O corpo é nosso meio para ter um mundo e a nossa 
relação com o espaço está inevitavelmente ligada à cultura e 
moldada pela forma que os nossos corpos têm.

The term “sense of place” may describe both an arrangement 
of features that makes a place unique and the sensation and 
perception of place as experienced by the living bodies that 
belong to it. The body is our general medium for having a world 
and our relationship to space is inevitably connected with culture 
and shaped by the kind of bodies we have.

APOTROPIA é um duo formado por Antonella Mignone e Cristiano Panepuccia.
O trabalho destes dois artistas explora as interconexões entre as artes 
performativas e todas as formas de expressão audiovisual.
São eles quem tratam de todos os aspectos da sua própria produção artística, 
sobretudo no que toca à manipulação da luz, som, movimento, corpos, tempo.
As suas obras são influenciadas por temas científicos, antropológicos e 
filosóficos, especialmente focadas em símbolos, mitos e culturas da humanidade. 

APOTROPIA is a duo formed by Antonella Mignone and Cristiano Panepuccia.
Their work explores the interconnections between performing arts and all forms 
of audiovisual expressions. They look after every aspect of their own artistic 
production, mainly using materials such as light, sound, motion, bodies, time.
Their works are influenced by philosophical, anthropological and scientific themes 
with a focus on symbols, myths and cultures of mankind.

APOTROPIA (IT)
ESTREIA NACIONAL

INSTALAÇÕES VÍDEO, 
INSTALAÇÕES INTERACTIVAS, 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA //
VIDEO INSTALLATIONS, 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION, 
INTERACTIVE INSTALLATIONS

SENSE OF PLACE

Ficha Artística // Artistic Cast
Produção / Production
Antonella Mignone, Cristiano Panepuccia
Som / Sound 
Cristiano Panepuccia
 

FACULDADE DE BELAS ARTES
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

23 Nov a 15 dez 
10h às 19h // 10am to 7pm



Um fenómeno de coreografia contemporânea num ambiente 
urbano, onde bailarinos se juntam para criar murmúrios de espaço 
e movimento.

A phenomenon of contemporary choreography in the urban environ-
ment where dancers come together to form murmurations of space 
and movement.

Uma equipa criativa, composta por Andy Dockett, cineasta britânico de 
documentários e Director de arte, e a coreógrafa chilena Betania Gonzalez.

A creative team made up of Andy Dockett, british documentary film maker and art 
director, and chilean choreographer Betania Gonzalez.

ANDY DOCKETT, BETANIA 
GONzALEz (CH)
ESTREIA NACIONAL

INSTALAÇÕES VÍDEO, 
INSTALAÇÕES INTERACTIVAS, 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA
VIDEO INSTALLATIONS,
INTERACTIVE INSTALLATIONS, 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION

REVOLUTION

Ficha Artística // Artistic Cast
Imagem, Edição / Image, Editing
Andy Dockett
Coreografia / Choreography
Betania Gonzalez
Câmara / Camera
Gonzalo Martinez
Produção / Production
Xavier Pacheco, Rodrigo Chaverini 

23 Nov a 15 dez  
10h às 19h // 10am to 7pm

FACULDADE DE BELAS ARTES DA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA



Em resposta às qualidades estéticas e de composição do 
expressionismo abstracto e animação sem o uso de câmara, 
All Rot, usa a reanimação fotográfica para tornar o ambiente 
mundano de um campo de mini-golfe decadente numa 
arrebatadora experiência cinestésica em split-screen. 

Responding to the compositional and aesthetic qualities of 
abstract expressionism and cameraless animation, All Rot uses 
photographic reanimation to render the mundane environment 
of a decaying crazy golf course into a rapturous split-screen 
experiment in synaesthetic cinema.

Artista de mídia alemão, Max Hattler, possui um mestrado em animação 
através da Royal College of Art e um doutoramento em belas-artes através da 
Universidade de East London. Vive em Hong Kong, onde é professor assistente 
na escola Creative Media, na Cidade Universitária de Hong Kong.

German media artist Max Hattler holds an MA in Animation from the Royal 
College of Art and a Doctorate in Fine Art from the University of East London. 
He lives in Hong Kong where he is a Visiting Assistant Professor at the School of 
Creative Media, City University of Hong Kong.

23 Nov A 15 dez 
10h às 19h | 10AM TO 7PM

MAX HATTLER (UK/DE/HK)
ESTREIA NACIONAL

INSTALAÇÕES VÍDEO, 
INSTALAÇÕES INTERACTIVAS, 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA
VIDEO INSTALLATIONS, 
INTERACTIVE INSTALLATIONS, 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION

ALL ROT

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização, Coreografia, Imagem, Edição, 
Produção / Direction, Choreography, Ima-
ge, Editing, Production
Max Hattler
Interpretação / Interpretation
Christopher MacFarlane, June Chu Wing Yan
Banda Sonora Original // 
Sound Original Soundtrack
Matthias Kispert , Max Hattler

FACULDADE DE BELAS ARTES DA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA



Henrique Frazão é fotógrafo e arquitecto de Lisboa. A fotografia, há muito uma das suas paixões, tem sido o 
seu meio de expressão primordial. A componente conceptual é essencial nas suas obras, procurando explorar 
pensamentos pessoais, medos, dúvidas, etc. Não são meras composições estéticas, já que a interpretação do 
conceito é fundamental para o completo entendimento das obras. Mais do que causar espanto, elas deverão 

desencadear pensamentos.

Henrique Frazão is a Lisbon photographer and architect.  Photography, for long one of his passions, has been 
his most important mean of expression. The conceptual component is essential in his works, finding to explore 
personal thoughts, fears, beliefs, doubts. They aren’t a mere aesthetic composition, as their interpretation is 
fundamental to the understanding of the works. More than to cause amazement they should trigger thoughts.

Percorrer o espaço e o tempo. Vaguear pela cidade, confrontar 
e ser confrontado.
Ser anulado pela cidade.
Ser.
Aparecer. Já esteve ali. Estar pela primeira vez aqui.
Ficar. Permanecer.
Lembrar pensamentos como ensaios de movimento.
Pensar.
Desaparecer.
Deixar rasto das memórias, talvez deixe mais.

Move through space and time. Wander through the city, face 
and be faced. 
Being nullified by the city.
To be.
To show. He already had been there. Being for the first time 
here. 
To stay. To remain.
Remind thoughts as movement rehearsals. 
To think.
To disappear.
Leave a trace of memories, maybe I leave more.

HENRIqUE FRAzãO (PT)
INSTALAÇÕES VÍDEO, 
INSTALAÇÕES INTERACTIVAS, 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA
VIDEO INSTALLATIONS,
INTERACTIVE INSTALLATIONS, 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION 

TO BE 

Ficha Artística // Artistic Cast
Fotografia // Photography
Henrique Frazão
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É inspirado nas controversas maravilhas da engenharia 
genética, reflectindo sobre as razões e resultados que 
conduzem a este tipo de pesquisa. Ao adoptar a estética 
contemporânea, a instalação evoca séculos de alquimia e de 
experimentação, desde o Homunculus de Paracelsus até à 
ficção do século XIX. Uma projecção de vídeo é mapeada num 
conjunto de tubos de laboratório, onde imagens adquirem uma 
qualidade holográfica. Uma série de clones de corpos femininos 
e plantas são materializados e transformados “in vitro”, 
ilustrando diferentes relações entre o espaço e o espectador.

Is inspired by the controversial wonders of genetic engineering 
and reflects on the reasons and outcomes that drive such 
research. While adopting contemporary aesthetics, the 
installation evokes centuries of alchemy and experimentation, 
from Paracelsus’ Homunculus to Nineteenth century fiction. 
A video projection is mapped on a set of laboratory test tubes 
where images acquire a holographic quality. A series of clones of 
female bodies and plants materialize and transform themselves 
“in vitro” showing several different relationships with the space 
and with the viewer.

Estabelecida em Veneza em 2007, a UBIK resulta da colaboração entre Francesca 
Sarah Toich, actriz e escritora de formação clássica, e Andrea Santini, artista 
mídia digital e sonora. As suas instalações de arte digital e performances são 
caracterizadas por uma qualidade teatral e por uma mistura única de tradição e 
inovação e foram já apresentadas em diversos festivais e galerias internacionais.

Established in Venice in 2007, UBIK results from the collaboration between Francesca 
Sarah Toich, classically trained actress and writer, and Andrea Santini, digital media 
and sound artist. Their digital art installations and performances are characterised by 
a theatrical quality and by a unique mix of tradition and innovation and have been 
featured by international galleries and festivals.

ANDREA SANTINI, FRANCESCA 
SARAH TOICH (IT)

INSTALAÇÕES VÍDEO, 
INSTALAÇÕES INTERACTIVAS, 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA
VIDEO INSTALLATIONS,
INTERACTIVE INSTALLATIONS, 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION 

IN VITRO

Ficha Artística //  Artistic Cast
Autoria // Authorship
Andre Santini, Francesca Sarah
Desenho de Luz, Som/ 
Light Design, Sound
Andre Santini
Produção / Production 
UBIK Associazione Culturale
Fotografia / Photography  
Andre Santini, M.Dal Maso
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Este projecto nasce da vontade de levar o “corpo dançante” para um 
local fora do contexto comum de espectáculo. Desta vontade nasce 
uma instalação que proporciona ao espectador, numa relação de 1 
para 1, percepcionar um holograma de uma bailarina dentro de uma 
caixa aparentemente vazia. Um corpo contido numa caixa-objecto 
esquecida no centro de um espaço vazio. O corpo objecto. O corpo 
perdido. A alma em corpo. O Ego em forma. Loop.

This project was born from the desire to bring the “dancing body” to 
a location out of the ordinary show context. From this desire arises an 
installation that provides the viewer, in a ratio of 1 to 1, to perceive a 
hologram of a dancer in an apparently empty box. A body contained 
in a box-object, forgotten in the center of an empty space. The body 
object. The missing body. The soul in the body. The Ego in shape. Loop.

António Cabrita é licenciado em dança pela Escola Superior de Dança. Estudou cinema 
na New York Film Academy e criatividade publicitária na Restart. Como bailarino 
trabalhou com  Rui Horta, Né Barros, António Tavares, Tânia Carvalho, Ana Rita Barata e 
Hofesh Shechter / Companhia Instável. É artista residente na companhia alemã SilkeZ./
Resistdance. Tem dado workshops de composição coreográfica e de video em vários 
países europeus. Desde 2011 desenvolve o projecto ACSC em colaboração com São 
Castro.

São Castro iniciou os seus estudos em dança no Balleteatro, Escola Profissional de Dança 
e Teatro no Porto e licenciou-se na Escola Superior de Dança em Lisboa. Fez parte do 
Balleteatro Companhia, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo e Ballet 
Gulbenkian. Como bailarina trabalhou com Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Clara Andermatt, 
Rui Lopes Graça, Sofia Silva, Benvindo Fonseca,  Tok’Art / André Mesquita, Tânia 
Carvalho, Ka Fai Choy e Hofesh Shechter / Companhia Instável.  Frequentemente dá 
aulas e workshops de dança contemporânea.Desde 2011 desenvolve o projecto ACSC em 
colaboração com António Cabrita.
António Cabrita is licensed in the Dance College, in Lisbon. He studied film at New York Film 
Academy and Advertising Creativity at Restart. As a dancer he worked with Rui Horta, Né Barros, 
António Tavares, Tânia Carvalho, Ana Rita Barata and Hofesh Shechter / Unstable Company. He is 
a resident artist at the German Company Silkez./Resistdance. Cabrita has been given workshops of 
choreographic composition and video in several European countries. Since 2011 develops the ACSC 
project in collaboration with São Castro.

São Castro began her studies in dance at Balleteatro, Professional School of Dance and Theatre 
in Oporto and graduated on Dance College in Lisbon. Made part of Balleteatro Portuguese 
Contemporary Company and Ballet Gulbenkian. As a dancer she worked with Paulo Ribeiro, Olga 
Roriz, Clara Andermatt, Rui Lopes Graça, Sofia Silva, Benvindo Fonseca, Tok’Art/André Mesquita, 
Tânia Carvalho, Ka Fai Choy and Hofesh Shechter /Unstable Company. Often, she gives classes and 
workshops of contemporary dance. Since 2011 develops the ACSC project in collaboration with 
António Cabrita.

|acsc| antónio cabrita e 
são castro (PT)
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BOX

Ficha Artística // Artistic Cast
Conceito / Concept
António Cabrita
Coreografia, Música / 
Choreography, Music
António Cabrita, São Castro
Interpretação / Interpretation
São Castro
Elemento Cénico / Scenic Element 
António Cabrita, João Frango
Construção / Construction
Manuel Vitória
Apoios / Supports
Câmara Municipal do Barreiro, IndieLisboa
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Um dispositivo junta, de forma alinhada um espelho, uma janela 
e um ecrã. O dispositivo é móvel e está montado nas costas 
do performer que se encontra justamente na janela, entre o 
espelho e o ecrã. No espelho o observador pode ver o reflexo: 
das costas do performer, a estrutura, a janela, o seu, o ecrã e 
o espaço. Junto ao performer, suspensa na janela uma câmara 
direccionada ao espelho com projecção em directo no ecrã. 
A estrutura móvel invade o espaço do espectador e propõe 
que este se coloque de frente para o performer, entre a janela 
e o ecrã. Se optar por olhar para o ecrã verá as costas do 
performer e as suas.

A device gathers, aligned to a mirror, one window and one 
screen. The device is mobile and is mounted on the back of the 
performer who finds himself in the window, between the mirror 
and the screen. In the mirror the observer can see the reflection 
of: himself, the  performers back, the structure, the window, 
your own reflection, of the screen and the space. Near by the 
performer, suspended in the window, there’s a camera directed 
to the mirror projecting directly to the screen. The mobile 
structure invades the space of the viewer and proposes him to 
move to the front of the performer, between the window and the 
screen. If you choose to look at the screen you will see the back 
of the performer and yours.

Natural de Lisboa, licenciou-se em Arte Multimédia – Performance e Instalação na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade de Lisboa. Estudou cinema na NYFA em Nova Iorque. Segue na FBAUL o mestrado em Arte 
Multimédia. Desenvolveu a sua carreira como operador de câmara e director de imagem. Desde 2010 tem-se 
dedicado à realização e mais recentemente à instalação, na construção de dispositivos ópticos.

Born in Lisbon, he graduated in Art Multimedia – Performance and Installation at the Faculdade de Belas Artes 
of Lisbon University. He studied filmmaking at NYFA in New York. After NYFA he proceeded in the master in 
Multimedia Art FBAUL. He developed his career as a cameraman and Picture Director. Since 2010 has been 
dedicated to performing and more recently to the installation, in the construction of optical devices.

JOãO DE GOES (PT)
ESTREIA ABSOLUTA
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DEFENESTRA TORCOIDE 
SIMPLES 

Ficha Artística // Artistic Cast
Autoria // Authorship
João de Goes
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O termo ‘spectActeur’ (Anick Bureaud) transmite de forma clara 
o estado dual de um interveniente em obra de arte interactiva, 
onde é espectador, quando se remete à observação, para 
se tornar actor assim que assume a descoberta do interface. 
Neste trabalho, à semelhança da sala de tempos múltiplos 
que Dan Graham concebeu em meados dos anos setenta, 
espectador e actor encontram-se por via da dessincronia. 
Um Botão Vermelho é reflexão em torno do lugar do 
interveniente na obra de arte interativa e do tempo que o 
artefacto interativo rouba à contemplação.
The term ‘spectActeur’ (Anick Bureaud) conveys clearly the dual 
status of a player in an interactive work of art, where he is a 
viewer when it refers to observation, to become an actor as soon 
as he assume the discovery of the interface. In this work, like 
the room of multiple times created by Dan Graham in the mid-
seventies, spectator and actor meet through dyssynchrony.
One Red Button is a reflection on the place of the participant 
in the interactive work of art and the time that the interactive 
artifact steals from the contemplation.

Comunicação Multimédia com tese em torno do vínculo entre corpo, arte e 
tecnologia. Nos seus estudos actuais de doutoramento tem vindo a trabalhar o 
«interface físico na arte interactiva».Actualmente coordena cadeiras de design e 
tecnologias na ECATI/ULHT onde também lecciona nas áreas do design e artes 
digitais. O foco do seu trabalho de investigação artística está na relação dinâmica 
entre espectador e obra de arte.

José Carlos Neves has a degree in Communication Design and a Master’s degree 
in Multimedia Communication Systems with a thesis around the link between body, 
art and technology. In their current doctoral studies has been working the «physical 
interface on interactive art». Currently coordinates design and technology classes at 
the ECATI/ULHT, where he also teaches in the areas of design and digital arts. His 
artistic research work  is focused on dynamic relationship between Viewer and artwork.

JOSé CARLOS NEVES PT
ESTREIA ABSOLUTA
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UM BOTÃO VERMELHO
(ONE RED BUTTON)

Ficha Artística // Artistic Cast
Autoria / Authorship
Produção / Production
José Carlos Neves
Video delay software
Zach Poff
Apoio / Support
ECATI/ULHT e Vo’A rte.
Agradecimentos / Acknowledgements
António Martins
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MOSTRA DE VÍDEO-DANÇA //
VIDEO DANCE SCREENING
InShadow apresenta uma Mostra de Vídeo-Dança na RA Lisboa a 17, 18 e 19 Novembro, 
às 21h, com entrada livre. Serão 7 filmes divididos em 3 sessões.
Inshadow presents a video dance show at RA Lisboa on November 17, 18 and 19, at 9pm, 
with free entrance. There will be 7 films divided in 3 sessions.



Awakening faz referência aos movimentos do Parque Gezi 
em Istambul. Na praça Taksim, famosa pelas revoltas que 
começaram em junho de 2013, uma mulher de vermelho 
permanece imóvel, de punho no ar, referindo o leitmotiv 
para as mulheres manifestantes de Gezi Uprising. Quase 
tudo ao seu redor é concreto, aço e pedra. Então, tal como a 
natureza assume o controlo após um apocalipse, a vegetação 
começa a florescer; as árvores a circundar edifícios e plantas 
a redemoinhar os monumentos; o que foi feito pelo homem 
torna-se agora propriedade da Mãe Natureza.

Awakening, references the Gezi Park movements in Istanbul. In 
the middle of Taksim Square, famous for the uprisings started 
in June 2013, a woman in red stands still, fist in the air, referring 
the leitmotif for female protesters of Gezi Uprising. Almost 
everything around her is concrete, steel and stone. Then, 
like nature taking over after an apocalypse, greenery begins 
to flourish; trees surround buildings and plants swirl around 
monuments; what is human-made turns into the property of 
Mother Nature.
 

Arzu Yayıntas é uma activista, artista, escritora e curadora. Ela fez 
co-curadoria e participou em várias exposições internacionais, em 
espaços públicos e em espaços de exposição sem fins lucrativos, 
incluindo Proje4L, 2ª Exposição de Rua de Istambul, Santralistanbul, 
11ª Bienal Internacional de Istambul, 2ª Bienal Internacional Antakya 
and Akbanksanat. Recentemente apresentou as suas obras de arte em 
“Impenitent / Istanbul” na Ark KULTUR e em “Hidden in Loss” na Karsi 
Sanat, em Istambul.

Arzu Yayıntas is an activist, artist, writer and curator. She has co-curated 
and took part in several international exhibitions in public space and 
non-profit exhibition spaces including Proje4L, 2nd Istanbul Pedestrian 
Exhibition, Santralistanbul, 11th International Istanbul Biennial, 2nd 
International Antakya Biennial and Akbanksanat. She has recently 
showed her works in “Impenitent / Istanbul” at Ark KULTUR and in 
“Hidden in Loss” at Karsi Sanat in Istanbul.

17 - 19 Nov > 21h
inauguraçao com conversa | 17 nov
inauguration with conversation | 17 nov
video-instalações | 17-19 nov
video-installations | 17-19 nov

10 Dez > 21h
filmes premiados inshadow 2016
inshadow 2016 winners section

RA LISBOA

ARzU YAYINTAS (TR)

INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

AwAKENING

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização, Produção / 
Direction, Production
Arzu Yayıntas
Som / Sound
Murat Yasin
Câmara, Imagem, Efeitos Visuais / 
Camera, Image, Visual Effect
Özgür Kılıç



Esta ardente e desconcertante, por detrás de portas fechadas, 
é uma reinterpretação coreográfica de cenas provenientes 
de dois filmes dos anos 60 que, despojados do seu contexto 
narrativo original, revelam o seu poder gestual através de um 
novo espectáculo, nascido da desconstrução de relações de 
poder entre os protagonistas.

This fiery and perplexing behind closed doors is a choreographic 
reinterpretation of scenes from two films from the 60s which, 
stripped of their original narrative context, reveal their gestural 
power in a new show born from the deconstruction of power 
relationships between the protagonists.

Valerie Lessard é uma artista que actua no campo da dança 
contemporânea. Estudou dança contemporânea e agora 
ensina história da dança. Co-realizou um documentário 
sobre o bailarino e historiador de dança Vincent Warren. O 
trabalho criativo de Valérie Lessard é geralmente inspirado 
por narrativas existentes, as quais ela depois traduz em 
movimentos, integrando aqui o vídeo.

Valerie Lessard is an artist in the field of contemporary dance. 
She did professional studies in contemporary dance and she 
teaches dance history. She co-directed a documentary on 
dancer and dance historian Vincent warren. Valérie Lessard’s 
creative work is often inspired by existing narratives which she 
translates into movements and integrates video.

17 - 19 Nov > 21h
inauguraçao com conversa | 17 nov
inauguration with conversation | 17 nov

video-instalações | 17-19 nov
video-installations | 17-19 nov
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RA LISBOA

VALéRIE LESSARD (CA)
INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

LES INSULAIRES

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização, Coreografia, Edição, 
Produção / Direction, Choreography, 
Editing, Production
Valérie Lessard
Interpretação // Interpretation
Rosie Contant
Alexandre Parenteau 
Justine Ricard
Música // Music 
Mathieu Doyon
Câmara, Imagem // Camera, Image
Jean-François Brière
Produtora // Producer
Météores Productions



Um ensaio humano geométrico-espacial. O corpo segue 
o percurso natural, as escadas que dão acesso a infinitas  
possibilidades de combinações e padrões. 

A geometrical-spatial human essay. The body goes through 
the natural route, the stairs to enter endless possibilities of 
combinations and patterns. 

Fernanda Riveros Directora, produtora e gestora cultural, graduada 
pela Film School of the University of Valparaiso, no Chile. Irvin Castro 
Designer de Som e Imagem costa-riquense. Director de fotografia, 
graduado pela Universidade de Buenos Aires, Argentina.

Fernanda Rivero Director, producer and cultural manager, graduated 
from the Film School of the University of Valparaiso, Chile. Irvin Castro 
Costa Rican Image and Sound Designer, Director of Photography 
graduated from the University of Buenos Aires, Argentina.
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FERNANDA RIVEROS, 
IRVIN CASTRO (CL)

INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

THE NATURAL ROUTE

Ficha Artística // Cast
Realização, Edição, Produção //
Direction, Editing, Production
Fernanda Riveros, Irvin Castro
Coreografia, Interpretação // 
Choreography, Interpretation
Paola Cortes
Cenografia e Adereços //
Cenography and Props
Michela Depetris
Design Luz // Light Design
Davide Rigodanza 

Música // Music 
Lee Rosevere
Produtor // Producer
En La Ruta



Body Watch joga com os mal-entendidos entre homem e 
mulher com imagens de dança. Estás a olhar para mim? Estou 
eu a olhar para ti? Estamos os dois a olhar-nos mutuamente 
com tentação? Existe alguma diferença entre as imagens que 
eu quero que vejas e essas que vês? Somos como uma moeda, 
sempre com dois lados – Acho que és formidável, e tu achas 
que sou formidável – esperando obter a resposta nos mal-
entendidos no momento em que nos olhamos nos olhos um do 
outro. Uma mesa e duas cadeiras são colocadas na escuridão 
infinita onde ilusões de sexo e emoções são viradas de cabeça 
para baixo. No entanto, o mundo está lá, ele tem de estar lá.

It plays on the misunderstandings between men and women 
with dance images. Are you looking at me? Am I looking at 
you? Are we looking at each other with temptation? Is there 
any difference between the images that I want you to see and 
those in your eyes? We are like a coin, which always has two 
sides – I think you’re so great, and you think I’m great –hoping 
to get the answer in misunderstanding when looking at each 
other. One table and two chairs are placed in infinite darkness 
where illusions of sex and emotions are turned upside down. 
Nevertheless, the world is there, it has to be there.

Freelancer de design de media que também trabalha em design de 
projecção de vídeo para produções de teatro, edição de publicidade 
e projectos de design gráfico. Trabalhos recentes de vídeo em teatro 
incluem as séries Shall We Ha do Trinity Theatre, One and the Only Night 
do Radiant Theatre; O trabalho de edição de publicidade inclui Theatre’s 
Little Hong Kong 4, The Legend of Mulan da Companhia de Dança de 
Hong Kong. 

Freelance media designer who also works on video projection design 
for theatre production, promotion trailer editing and graphic design 
projects. Recent video works in theatre include Trinity Theatre’s Shall 
we Ha series, Radiant Theatre’s One and the Only Night; Promotion 
trailer editing work includes w Theatre’s Little Hong Kong 4, Hong Kong 
Dance Company’s The Legend of Mulan.
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zIV CHUN, FRANKIE HO (HK)

INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

BODY wATCH

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização / Direction
Ziv Chun, Frankie Ho
Coreografia / Choreography
Frankie Ho
Interpretação / Interpretation
Anh Ngoc Nguyen, David Leung,
Frankie Ho, Rick Lau, Yizi Yang
Música / Music 
Gary Tong
Câmara, Imagem, Edição / 
Camera, Image, Editing
Ziv Chun



Mesmo em Kyoto- Escutando o choro do cuco- Anseio por Kyoto. E 
se o famoso Haiku de Basho se transformasse num filme de dança? 
É exactamente isso que acontece no ecrã enquanto se assiste a The 
Cuckoo’s Cry, a interpretação do coreógrafo Inbal Oshman deste 
eterno Haiku. Uma mulher, que trabalha num monótono escritório 
em Kyoto, frequentemente humilhada pelo seu patrão, apercebe-se 
que consegue escapar para um outro mundo através de um armário 
no seu escritório. Ali, num lugar que ela profundamente anseia, 
experimenta a revelação e encontra um homem misterioso, com 
quem pode acalmar os seus anseios. Mas o que acontecerá quando o 
seu patrão descobrir que ela desaparece do gabinete várias vezes? 
E conseguirá ela experienciar verdadeiramente a vida real e não 
apenas experienciá-la através da sua fantasia?

Even in Kyoto- hearing the cuckoo’s cry- I long for Kyoto. What if 
Basho’s famous Haiku turned into a dance film? That’s exactly what 
happens on screen while watching The Cuckoo’s Cry, choreographer 
Inbal Oshman’s interpretation to this eternal Haiku. A woman, who 
works in a dull monotonous office in Kyoto, frequently humiliated 
by her boss, realizes she can escape to another world through her 
office closet. There, in a place she deeply longs for, she experiences 
revelation and even meets a mysterious man with whom she can 
quiet her longings. But what will happen when her boss discovers she 
elopes from the office time and again? And will she ever be able to 
really experience life and not only through her fantasy?

Os trabalhos de dança de Oshman oferecem um conjunto unificado e sensível de 
elementos míticos, históricos e culturais provenientes de diversas fontes. Oshman 
graduou-se em História e Filosofia pela Tel-Aviv University. Ela foi coreógrafa 
residente na Companhia de Dança Attakkalari, na Índia. Ela foi coreógrafa residente 
na Kyoto Art Center. A sua dança M é representada por diferentes orquestras de 
todo o mundo. 

Oshman’s dance works offer a unified and sensitive compound of mythical, historical 
and cultural elements from diverse sources. Oshman is a graduate of the Philosophy 
and History from Tel-Aviv University. She was a resident Choreographer in Attakkalari 
Dance Company, India. She was a resident Choreographer in Kyoto Art Center. Her 
dance M is performed with different orchestras around the world.
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INBAL OSHMAN, YANNETS 
LEVI (jP)

INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

THE CUCKOO’S CRY

Ficha Artística //  Artistic Cast
Realização // Direction
Inbal Oshman, Yannets Levi
Coreografia // Choreography
Inbal Oshman
Interpretação // Interpretation
Yoko Higashino
Izumi Fujii
Yukio Miyahara
Música // Music 
Doron Butnik
Câmara, Imagem // Camera, Image
Yohey Cogi
Edição // Editing
Sagie Baron
Produção // Production
Eriko Kamimura
Produtor // Producer
Kyoto Art Center
Co-produção // Co-production
Yannets Levi LTD



Este filme é uma metáfora para quem nós somos… para de 
onde viemos. Um segredo mantido no abismo. 
Para ler a mensagem – através do medo e do prejuízo, da 
imitação à comunhão, da meditação ao movimento. 
Dança para o horizonte – a partir de pontos sem retorno.
A ironia da nossa metamorfose – de forma a crescer, a semente 
tem de morrer.

This film is a metaphor for who we are... for where we come 
from. A secret held in the abyss.
To read the message - through fear and prejudice, from imitation 
to communion, from meditation to movement. Dance to the 
horizon - from points of no return. 
The irony of our metamorphosis - in order to grow, the seed 
must die.

Timo Zhalnin nasceu em 1981 em Novokuznetsk, na Rússia.
Vive em São Petersburgo, Rússia, depois de concluir os estudos 
de Cinema e Televisão na Universidade do Estado de São 
Petersburgo, em 2012. Na sua cidade natal Criou e geriu durante 
4 anos um teatro plástico experimental para jovens.
Realizou filmes de ficção e curtas. Todos foram seleccionados e 
exibidos em Festivais Internacionais de Cinema de todo o Mundo. 
Em 2017 irá realizar a sua primeira longa-metragem “The Two”.

Timo zhalnin was born in 1981 in Novokuznetsk, Russia.
He lives in Saint-Petersburg, Russia, after education at the 
Saint-Petersburg State University of Film and Television in 2012. 
In his hometown he created and managed during 4 years an 
experimental Plastical Theatre for youth.
Timo directed some fiction and dance short films. All of them have 
been selected and screened by International Film Festivals all over 
the world. In 2017 he will make his first full length film ‘The Two’.

17 - 19 Nov > 21h
inauguraçao com conversa | 17 nov
inauguration with conversation | 17 nov

video-instalações | 17-19 nov
video-installations | 17-19 nov

10 Dez > 21h
filmes premiados inshadow 2016
inshadow 2016 winners section

RA LISBOA

TIMO zHALNIN (RU)
INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

AQUARIUS

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização / Direction
Timo Zhalnin
Coreografia / Choreography
Elena Kuzmina
Interpretação / Interpretation
Mikalai Radziush, Olga Lanceray
Música / Music 
Andrey Bundin
Câmara, Imagem / Camera, Image
Anna Rozhetskaya
Edição / Editing
Timo Zhalnin
Produção / Production
Olga Mandrikova Lanceray



Pegas em três caixas de fósforos, colocas 1.000 formigas negras 
no primeiro, 10.000 no segundo e 50 no terceiro, juntamente 
com uma formiga vermelha em cada caixa. Fechas as caixas e 
fazes um buraco em cada uma delas, pequeno o suficiente para 
que apenas uma formiga consiga passar de cada vez. 

You take three matchboxes, put 1,000 black ants in the first, 
10,000 in the second and 50 in the third, together with one red 
ant in each, shut the boxes, and bore a hole in each of them, 
small enough to allow only one ant to crawl through at a time.

RA LISBOA

STEFANO SCHIRRU (IT)

INSTALAÇÕES //
INSTALLATIONS

THE FIRST ANT TO 
COME OUT

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização, Câmara, Imagem, Edição, 
Produção // Directors, Camera, Image, 
Editing, Production
Stefano Schirru
Música // Music 
Riga - Void

17 - 19 Nov > 21h
inauguraçao com conversa | 17 nov
inauguration with conversation | 17 nov
video-instalações | 17-19 nov
video-installations | 17-19 nov

10 Dez > 21h
filmes premiados inshadow 2016
inshadow 2016 winners section

Timo Zhalnin nasceu em 1981 em Novokuznetsk, na Rússia.
Vive em São Petersburgo, Rússia, depois de concluir os estudos 
de Cinema e Televisão na Universidade do Estado de São 
Petersburgo, em 2012. Na sua cidade natal Criou e geriu durante 
4 anos um teatro plástico experimental para jovens.
Realizou filmes de ficção e curtas. Todos foram seleccionados e 
exibidos em Festivais Internacionais de Cinema de todo o Mundo. 
Em 2017 irá realizar a sua primeira longa-metragem “The Two”.

Timo zhalnin was born in 1981 in Novokuznetsk, Russia.
He lives in Saint-Petersburg, Russia, after education at the 
Saint-Petersburg State University of Film and Television in 2012. 
In his hometown he created and managed during 4 years an 
experimental Plastical Theatre for youth.
Timo directed some fiction and dance short films. All of them have 
been selected and screened by International Film Festivals all over 
the world. In 2017 he will make his first full length film ‘The Two’.



jÚRI // JURY



Formada na Academia de Dança Contemporânea de Setúbal, foi bailarina principal 
na CeDeCe, Ballet Gulbenkian e na Companhia Atterbaletto. Alguns dos nomes mais 
relevantes que compõem o seu percurso artístico são: Mats Ek (Solo for Two), Jiri 
Kylián, Ohad Naharin, Angelin Preljocaj, Didy Veldman, Mauro Bigonzetti, Stijn Celis, 
Rui Horta, Itzik Galili, Jan Kodet, Paulo Ribeiro, Rodrigo Pederneiras, Vera Mantero e 
Miguel Moreira. Fundou com André Mesquita a TOK’ART onde actua como bailarina 
e directora artística. Em 2009 conquistou o 1º prémio de interpretação com o solo 
Lake (André Mesquita), no 13º International Solo-Tanz-Theater (Estugarda). Desde 
2012 tem vindo a colaborar com Rui Horta - Estado de Excepção e Hierarquia das 
Nuvens, com Paulo Ribeiro - Jim e A Festa (da Insignificância),  com Victor Hugo 
Pontes - Uníssono e André Mesquita - Salto  (prémio melhor coreografia SPA 
2014). Em 2013 remontou a peça See Blue Through (Didy Veldman) para a Phoenix 
Dance Theatre. Actualmente encontra-se em digressão com a peça  A Festa (da 
Insignificância) de Paulo Ribeiro e Uníssono de Victor Hugo Pontes. 

Teresa Alves da Silva was born in 1977 and she trained at the Contemporary Dance 
Academy of Setúbal. Graduated in the Contemporary Dance Academy of Setúbal, she 
was the principal dancer of CeDeCe, Ballet Gulbenkian and Atterbaletto Company. 
Some of the most relevant names that build her artistic journey are: Mats Ek (Solo for 
Two), Jiri Kylián, Ohad Naharin, Angelin Preljocaj, Didy Veldman, Mauro Bigonzetti, 
Stijn Celis, Rui Horta, Itzik Galili, Jan Kodet, Paulo Ribeiro, Rodrigo Pederneiras, 
Vera Mantero e Miguel Moreira. She founded tok’art with André Mesquita, where 
she act as dancer and artistic director as well. In 2009, she own the first prize of 
interpretation with the solo  lake (André Mesquita), at the 13th international solo-tanz-
theater (Stuttgart). Since 2012 that she has been collaborating with Rui Horta- Estado 
de Excepção and Hierarquia das Nuvens, with Paulo Ribeiro- Jim and A Festa (da 
insignificância), with Victor Hugo Pontes - Uníssono and André Mesquita- Salto (prize 
of best choreography spa 2014). In 2013, she remade the Play see blue through (didy 
veldman) to the Phoenix Dance Theatre. Currently, she is in tour with the piece A Festa 
(da Insignificância) by Paulo Ribeiro and Uníssono  by Victor Hugo Pontes.

TERESA SILVA | PT

Nuno OC Madeira nasceu em Coimbra em 1983. Fez o Curso de Realização na ETIC 
em Lisboa, escola na qual é formador. Realizou trabalhos experimentais em cinema e 
vídeo. Filmou mais de 150 concertos de música. Participou com vídeo-instalações no 
Festival Temps d’Images, na Expo Saragoça’08, na Galeria Câmara Lenta e no Museu 
Oriente. Participou numa exibição colectiva com o video experimental “Albert 
Double Face”, ATA Gallery, São Francisco, e com o vídeo-arte “Tempo da Espera”, 
Theatre7 - Las Vegas. Recentemente tem colaborado com o realizador / mentor 
Pedro Senna Nunes, com o fotografo Paul Kohl, com a artista plástica Izumi Ueda 
Yuu, com a coreógrafa May Joseph e com a performer Sofia Varino.

Nuno OC Madeira was born in Coimbra in 1983. He took the Filmmaking Course 
at ETIC, in Lisbon, school where he teaches now. He did experimental works in film 
and video. He filmed more than 150 music concerts. He participated with video-
installations at the Temps d’Images Festival, at the zaragoza Expo’08, at Galeria 
Câmara Lenta and at Museu Oriente. He participated in a collective exhibition with 
the experimental video “Albert Double Face”, ATA Gallery, São Francisco, and 
with the video-art “Tempo da Espera”, Theatre7 - Las Vegas. He has been recently 
collaborating with the director / mentor Pedro Senna Nunes, with the photographer 
Paul Kohl, with the plastic artist Izumi Ueda Yuu, with the choreographer May Joseph 
and the performer Sofia Varino.

NUNO MADEIRA | PT

Começou os estudos no curso de Biologia na Universidade dos Açores mas cedo 
percebeu que não era esse o caminho a traçar dada a voracidade de interesses 
demonstrados. Nesse sentido frequentou o curso de Artes e Multimédia da FBAUL. 
Foi o passo decisivo para perceber que a área que queria seguir era ligada à cultura 
e às artes. Nos últimos 5 anos tem trabalhado como freelancer, mas destaca-se 
o trabalho como jornalista na Le Cool Lisboa, permitindo-lhe ter contacto com o 
mundo das artes performativas, teatro e cinema.

He began his studies in Biology at the University of Açores, but soon he realized that 
that wasn’t the path he should follow. This way, he attended the course of Arts and 
Multimedia from FBAUL. It was the decisive step for him to realize that the area that 
he wanted to follow was linked to the Culture and Arts. In the last 5 years he has 
been working as a freelancer but stands-out his work as a journalist at Le Cool Lisboa, 
allowing him to have contact with the world of Performing Arts, Theater and Cinema. PEDRO ALFACINHA | PT

jÚRI OFICIAL // OFFICIAL JURY



Farense, radicado em Lisboa há mais de cinquenta anos, onde se licenciou em 
Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Desenvolveu actividade 
jornalística na imprensa universitária e como secretário e chefe de redacção em 
revistas periódicas. Na administração pública exerceu funções no Ministério da 
Educação, tendo atingido o topo da carreira técnica superior e desempenhando, 
entre outras funções, durante vinte e três anos, o cargo de secretário da Escola 
Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa.
Há mais de quarenta e cinco anos que se dedica não profissionalmente à fotografia, 
tendo desempenhado cargos em associações fotográficas e leccionado em diversas 
escolas e entidades, mas sobretudo realizando uma actividade expositiva, a título 
sobretudo individual. Foi premiado em concursos nacionais e internacionais.  

Natural from Faro, he settled in Lisbon for over fifty years where he graduated in Law 
at the Law Faculty of Lisbon University. He developed some journalistic work in the 
press from the University and as secretary and editor in periodical magazines. In the 
public administration, he worked at the Ministry of Education, having reached the 
top of his technical career and served, among other duties, for twenty-three years 
as secretary of Teatro and Cinema Superior School  from the Polytechnic Institute of 
Lisbon. For more than forty-five years he has been a non-professional photographer, 
having held positions in photographic associations and lectured in several schools and 
institutions, but mainly carried out an expository activity. He was awarded in national 
and international contests.

JOÃO FAZENDA | PT

Bacharelato em formação de actores, 1992; licenciatura em Teatro e Educação, 
1996; mestrado em Teatro e Comunidade, 2010, na Escola Superior de Teatro e 
Cinema. Em teatro profissional trabalhou como actriz, assistente de encenação 
e produtora executiva. Exerce actividades de formação, escrita e encenação em 
Teatro Comunitário. Professora de Teatro, desde 1993, actualmente lecciona no 
ensino superior.

Bachelor’s degree in actor training, in 1992; degree in Theater and Education, 
1996; master’s degree in Theater and Community, 2010, at the Escola Superior de 
Teatro e Cinema. In professional theater she worked as an actress, staging assistant 
and executive producer. She does educational activities, writing and staging in 
Community Theater. She is a Professor of Theater since 1993 and currently teaches 
in higher education. 

NATáLIA VIEIRA | PT

Inês Rodrigues Araújo, 18 anos, nasceu dia 28 de Julho de 1998 em Lisboa. 
Frequentou a secundária artística António Arroio onde realizou o seu primeiro 
filme “Na Casa Atravessei Estações” em colaboração com Ana Marques e Leonor 
Pereira. Foi também neste estabelecimento onde teve a oportunidade de ser júri 
escolas da competição portuguesa no festival Doc Lisboa 2015 e fazer a cobertura 
audiovisual do mesmo. Frequenta a licenciatura em cinema na ESTC (Escola 
Superior de Teatro e Cinema).

Inês Rodrigues Araújo has 18 years and she was born on July 28, 1998, in Lisbon.
She attended the António Arroio High School where she directed her first film 
“Na Casa Atravessei Estações”, in collaboration with Ana Marques and Leonor Pereira. 
It was also in this school where she had the opportunity to be a school jury of the 
Portuguese competition in the Festival Doc Lisboa 2015 and to do the audiovisual 
coverage of it. She’s attending the degree in Cinema at ESTC (Escola Superior de 
Teatro e Cinema).

INêS ARAúJO | PT

jÚRI DOCUMENTÁRIO // DOCUMENTARY JURY



Licenciada em Dança pela ESD , com o curso profissional de Saxofone pelo EANA, tem feito um 
percurso mais alargado em artes performativas, participando em projectos nas áreas do teatro e 
cinema, com interesse na fusão das artes. Realizou mobilidade Erasmus + na TEAK ; participou 
em projectos como Estação Terminal - Companhia Limitada (2016) e Dreampire (2015); realizou 
intercâmbios Erasmus+: Arts In Motion (DE|2014), Culture Moves (SE|2015) e Arts in Action 
(PT|2016). Apresentou projectos de criação como “4/5s do que eu sou” (2013), “… e com raízes 
fortes…” e “Perante isto somos dois” (2016), estes últimos na mostra de novos criadores do 
Festival Entrelaçados 2016. Frequenta o curso FOR da Cia Olga Roriz.

She has a degree in Dance from the ESD, with a professional course in Saxophone from the 
EANA. She has taken a broader career in the performing arts, participating in projects in theater 
and cinema and with interest in the fusion of the arts. She has carried out Erasmus + mobility at 
TEAK l; participated in projects like Estação Terminal- Companhia Limitada (2016) and Dreampire 
(2015); She did school exchange Erasmus+: Arts In Motion (DE|2014), Culture Moves (SE|2015) 
and Arts in Action (PT|2016). She presented creative projects such as “4/5s do que eu sou (2013)”, 
“… e com raízes fortes…” and “Perante isto somos dois” (2016), these last two in the show of 
new creators of the Festival Entrelaçados 2016. Currently, she attends the FOR, the course of 
Olga Roriz Company.

MARTA JARDIM | PT

Tomás Andrade e Sousa nasceu em 1990 e é natural de Lisboa.
Em 2013 terminou a licenciatura em Marketing e Publicidade e em 2016 terminou o curso de 
Cinema e Televisão na ETIC. Está neste momento a fazer um estágio na agência de publicidade 
MSTF Partners.

Tomás Andrade e Sousa was born in 1990 and he is natural from Lisbon.
In 2013 he finished the degree in Marketing & Publicity and in 2016 he graduated in Cinema 
& Television at ETIC. At this moment he is doing an internship at the advertising agency 
MSTF Partners.

Francisca Correia, natural de Leiria . Frequentou o curso profissional de Técnico de Marketing 
no ensino secundário, em Mação.  Sempre muito ligada às artes, começou a cantar muito 
nova e aos 13 anos aventurou-se no mundo do fado, estilo que canta até agora. Fez teatro 
amador durante muito tempo e pertenceu a vários e diferentes grupos de dança. Actualmente 
frequenta o 1° ano do curso de Mediação Artística e Cultural na Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de Lisboa. 

Francisca Correia, natural from Leiria. She attended the High Scholl professional course of 
Marketing Technician, in Mação. Always very attached to the Arts, she began singing very young  
and at the age of 13 she ventured into the world of Fado, a style that she sings since then. She 
did amateur theater for a long time and belonged to several and different dance groups. At the 
moment he attends the 1st year of the Artistic and Cultural Mediation at the Escola Superior de 
Educação from the Politecnic Institute of Lisbon. 

Ana Patrícia Esteves nasceu em 1994, em Lisboa. Iniciou a sua formação em Dança aos 6 anos 
com Ballet Clássico, e desde aí passou por diversas formas de dança, incluindo Dança Jazz, 
Dança Contemporânea e Flamenco, sendo este, o seu estilo mais marcante. Estudou Dança 
na Faculdade de Motricidade Humana, no Conservatório de Danza de Málaga e foi aluna e 
professora da Companhia de Dança Flamenca de Portugal.

Ana Patrícia Esteves was born in 1994, in Lisbon. She began her training in Dance, at the age of 
six, with Classical Ballet, and from then on she passed through diverse forms of dance, including 
Jazz Dance, Contemporary Dance and Flamenco, being this last one her most outstanding style. 
She studied Dance in Faculdade de Motricidade Humana, in the Dance Conservatory of Málaga 
and was a student and teacher at the Flamenco Dance Company of Portugal.

Nasceu no Brasil, vive em Lisboa desde 2014, onde frequenta a Licenciatura em Artes 
Performativas (ESTAL). É jornalista (ECA/USP, 2001), actriz (Macunaíma, 2006), bailarina e 
fotógrafa. Em Portugal, actuou no espectáculo de dança-teatro “Mantenha Fora do Alcance”, 
encenado por Sofia Soromenho, e em “A Paz”, no Teatro Romano de Lisboa, em que foi 
também assistente de encenação de Silvina Pereira. No Brasil, actuou em 16 espectáculos, 
incluindo musicais.

Born in Brazil, she lives in Lisbon since 2014, where she attends the degree in Performing 
Arts at ESTAL. She is a journalist (ECA/USP, 2001), an actress (Macunaíma, 2006), dancer 
and photographer. In Portugal, she performed in the dance-theater show “Mantenha Fora 
do Alcance”, directed by Sofia Soromenho and in “A Paz”, in Teatro Romano of Lisbon, 
where she was also director assistant of Silvina Pereira. In Brazil, she performed in 16 shows, 
including musicals.

TOMáS SOUSA | PT

FRANCISCA CORREIA | PT

BIBI PIRAGIBE | BR

PATRÍCIA ESTEVES | PT

jÚRI ESCOLAS // SCHOOLS JURY



wORKSHOPS
Destinados ao público especializado, propõem o contacto com artistas nas áreas da realização, 
coreografia e/ou exploração digital. 
Targeted for specialized participants, it offers contact with artists in the areas of film direction, 
choreography and / or digital research.



Usaginingen é um duo de artistas audiovisual formado por 
Shinichi Hirai e Emi Hirai.Os instrumentos são todos construídos 
manualmente por eles. O seu estilo único de performance tornou-
se rapidamente reconhecido a nível mundial. Em 2014, venceram 
a competição de Cinema ao Vivo do Festival de Música Visual 
Punto y Raya de Reykjavik, Islândia. Usaginingen já foi convidado 
para actuar em 50 cidades, 18 países, em inúmeros festivais 
internacionais, de música, cinema e arte, assim como para 
instituições de ensino de forma a inspirar jovens criadores.

Usaginingen is an audio-visual artist duo formed by Shinichi Hirai 
e Emi Hirai. Their instruments are all hand made by Usaginingen 
members. Their unique style of performance became widely 
recognized very quickly. In 2014, they won the Live Cinema 
completion of Reykjavik Visual-Music Punto y Raya Festival in 
Iceland. Usaginingen has been invited across 50 cities, 18 countries, 
to numbers of International festivals such as for music, film and art, 
as well as to educational institutions for inspiring young creators.
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Os participantes vão criar um vídeo de curta duração usando 
uma versão miniatura da máquina visual original “TA-CO” 
usada na performance Live Cinema Show de Usaginingen 
no dia 18 Novembro no Museu do Oriente. Os participantes 
vão conceber materiais decorativos para o vídeo através de 
pintura, colagem, criação de origamis e outras técnicas. De 
seguida serão criados efeitos para o vídeo através do uso de 
água, luz, sombra e outras matérias. No final do workshop, 
todos assistem juntos aos trabalhos com a respectiva apre-
sentação dos autores.

Participants will create their short video by using a miniature of 
the original visual machine “TA-CO” used in the performance 
“Live Cinema Show” by Usaginingen. The participants will create 
decorative materials for the video by painting, sticking, make 
origamis and other techniques. Then it will be created effects 
for the video through the use of water, light, shadow and other 
elements. In the end of the workshop, everyone will watch the 
results together with each author’s presentation.

19 Nov
Sábado | 15h ÀS 18h 
SaTURdaY | 3pm To 6pm

MUSEU DO ORIENTE

wE ARE ALL VIDEO 
ARTISTS!
SHINICHI HIRAI, EMI HIRAI (jP)

WORKSHOP
CURSO DE CURTA DURAÇÃO - 3H 
// SHORT COURSE 3H
LÍNGUA: INGLêS // LANGUAGE: 
ENGLISH

Formadores // Instructors
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Todas as impressões sensoriais que constantemente recebemos, influenciam 
e tem uma ressonância em nós, e deixam marcar nos nossos corpos. Todos 
temos uma história diferente, diferentes maneiras de a exprimir. Durante o 
workshop vamos analisar a linguagem do movimento individual.
Como é que a nossa imaginação influencia o movimento? Como é que uma 
imagem pensada é articulada através do corpo? Como comunico comigo e 
com os outros? Vamos praticar a observação e a comunicação em solo e em 
improvisações colectivas.

All sensory impressions that we constantly receive influences and resonate in 
us, leaving footprints in our bodies. Everybody have a different story, different 
ways of expressing it. During workshops we will look at our individual move-
ment language. How my imagination can influence my movement? How an 
image in my head articulate through my body? How do I communicate with 
myself and others? We will be practising observation and communication by 
solo and group structured improvisations.

Zofia Tomczyk – freelancer, bailarina, coreógrafa, performer, co-fundadora 
da Kinestrefa Art Foundation em Poznan. Licenciada em Técnicas de 
Dança e Composição na Escola de Ciências Sociais de Poznan, em 2015. 
Actualmente é estudante de filosofia na Universidade Adam Mickiewicz, 
em Poznan. Ganhou uma bolsa de estudos na Alternative Dance Academy 
2015 Art Stations Foundation por Grazyna Kulczyk (Old Brewery New 
Dance programme) em Poznan. Em 2016 trabalhou com Anna Godowska e 
Slawek Krawczynski em “Bataille: dawn of new days”; Mikołaj Mikołajczyk 
e Jan Komasa em “Ksenophony. Symphony for the Other”; Dalija Acin 
Thelander e Keren Levi em “Up Side Down”; Artonik “The color of time” 
e com Krystyna Lama Szydłowska como parte da Fundação Kinestrefa em 
“Pogłos” Appalachian Spring Project, “Sirenade”, “Ridiculously easy trick”. 
As suas performances a solo foram duas vezes. Zofia Tomczyk - freelancer, 
dancer, choreographer, performer, co-founder of Kinestrefa Art Foundation 
in Poznan. Graduated from bachelor studies in composition and dance 
techniques at Poznan School of Social Sciences in 2015. 

Currently a student of philosophy at the Adam Mickiewicz University in 
Poznan. Granted scholarship Alternative Dance Academy 2015 Art Stations 
Foundation by Grazyna Kulczyk (Old Brewery New Dance programme) in 
Poznan. In 2016 she worked with Anna Godowska and Sławek Krawczynski 
on “Bataille: dawn of new days”, Mikołaj Mikołajczyk and Jan Komasa 
on “Ksenophony. Symphony for the Other”, Dalija Acin Thelander and 
Keren Levi on “Up Side Down”, Artonik “The color of time” and with 
Krystyna Lama Szydłowska as part of Kinestrefa Foundation on “Pogłos” 
Appalachian Spring Project, “Sirenade”, “Ridiculously easy trick”. Her solo 
performances were awarded twice on competition during International 
Dance Theatre Festival OPEN STAGE in Tarnów (Poland) - “Cat in an empty 
apartment” (2014) and “Connection” (2016).

28 NOV
segunda | 11h às 13h
monday | 11am to 1Pm

ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA

MOVEMENT & 
IMPROVISATION
zOFIA TOMCzYK (PL)
WORKSHOP

Formadora // Instructor
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Um workshop introdutório com o objectivo de transmitir os procedimentos
elementares na criação/ realização de um vídeo-dança de autor. Todos os
participantes serão iniciados às bases desta nova forma de fazer cinema e as 
várias etapas necessárias à sua realização: aprender a estruturar um guião, 
que passos da pré-produção, produção, pós-produção e distribuição, o tra-
balho de direcção coreográfica e artística, os materiais necessários à cine-
matografia, a composição musical, o desenho de som e a montagem/edição 
de imagem. Ao longo de três dias, iremos criar um vídeo-dança de 1 minuto 
que contenha a identidade estilística de cada autor e exibi-lo numa mostra 
realizada no final do workshop.

An introductory workshop in order to convey the basic procedures in crea-
tion/implementation of a video-dance. All participants will understand
the basics of this new way of film making and the various steps required for 
its implementation, as for example; Learn to structure a script, what steps are 
necessary to pre-production, production, post-production and distribution, 
the job board and artistic, choreographic materials necessary for cinematog-
raphy, musical composition, sound design and mounting/image editing.
Over three days, we will create a 1 minute dance video that contains the
stylistic identity of each author and display it in a sample that will be held at 
the end of the workshop.

Músico profissional, Artista sonoro e realizador freelancer graduado 
em Psicologia, especializado em Arte-Terapia. Em Setembro de 2016 
ganha o prémio de “Melhor Montagem/Edição” com o Documentário 
“In the Moment”no Festival FilmArt; uma “Menção Honrosa” com o 
vídeo REBIRDS no Concurso Internacional de Vídeo de Dança Bogotá 
(2015), e o prémio do público na exposição de vídeo dança “Body In 
Focus”, Portugal (2015). Em 2013 é premiado para “Melhor Realizador 
Português” na 5ª edição do Festival “InShadow”com o filme “A’Mar” e 
o Segundo prémio de “Melhor Documentário 2013” no MUSICLIP com o 
documentário 48Hz Interferências Sonoras.

Professional musician, Sound Artist and Freelancer Director graduated in 
psychology with a specialization in art therapy. In September 2016 wins
the award for “best editing/Edition” with his documentary “In the Moment” 
in FigueiraFilmArt Internacional Festival, won an “honorable mention” with 
the dance video REBIRDS in the International Dance Video Contest in Bogota 
(October 2015), and the premium of audience in the exhibition dance video 
“Body In Focus”, Porto, Portugal (April 2015). In 2013 is awarded in the 
category of “Best Portuguese film director” in the fifth edition of the Festival 
Video international, Performance and Technologies “InShadow” with the 
film dance “A’mar “ and the second prize of “best documentary 2013” in 
MUSICLIP - International Festival of Music, Visual Arts and video of Barcelona 
with the documentary 48 Hz Noise Interference.

5 - 7 DEZ
horário a definir 
Schedule to be defined

ETIC - ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOVAÇÃO E CRIAÇÃO

O MOVIMENTO DO 
CORPO ATRAVéS 
DA CâMARA
LUÍS FERNANDES (PT)
WORKSHOP TEóRICO - 
PRáTICO DE CRIAÇÃO EM 
VÍDEO-DANÇA // 
THEORETICAL-PRACTICAL 
WORKSHOP OF CREATION 
IN VIDEO-DANCE

Formador // Instructor
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Nesta Masterclass, Nicola Hepp convida a investigar como o movimento da câma-
ra afecta o movimento da matéria. A característica que une ‘screendance’ e vid-
eo-dança é o movimento como elemento primário. Esta masterclass vai-se focar nas 
relações entre a câmara e a matéria em movimento e em como ver as possibilidades 
para a câmara. Que tipo de movimento é adequado para a filmagem? Como é que o 
movimento da câmara pode influenciar na forma como se vê o movimento do baila-
rino? Serão propostas técnicas para ajudar realizadores a tornarem-se conscientes 
do que estão a filmar, do seu próprio corpo em relação a este e tornar a sua câmara 
parte da experiência visceral. Este será um ambiente de trabalho colaborativo que 
será praticado e explorado em conjunto. Pedimos que traga a sua câmara / tablet 
/ smartphone pessoal como aparelho de gravação. dispositivos portáteis serão 
suficientes, no entanto é possível trazer objectos, outros, que gostem e que achem 
interessantes para fazer parte desta masterclass.

In this Masterclass Nicola Hepp invites you to investigate how the camera’s movement 
affects the movement of a the subject on screen, how to choreograph for and with the 
camera. Characteristical of screendance or videodance is that movement is a primary
element. for this masterclass we will focus on the relationship
between the camera and the moving subject and how to see the possibilities for the 
camera. What kind of movement is suitable for shooting? How does the movement 
of the camera have an impact on how we see the movement of the dancer? It will 
propose techniques to help you as a director to become more aware of the movement 
you are filming, of your own body in relation to this and letting your camera become 
part of the visceral experience. We will open up ways to think about framing and mov-
ing the camera. This is a collaborative working environment, we will play and examine
together. Please bring your own camera/ tablet/ smartphone to use as a
recording device. handheld devices will suffice, although
participants are welcome to bring gimbals, skateboards and the likes.

2 DEZ
SEXTA | 11h30 ÀS 13h 
FRIDAY | 11.30AM To 1pM

ESTAL - ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIAS E ARTES DE LISBOA

CHOREOGRAPHING 
THE CAMERA
NICOLA HEPP (SE)
WORKSHOP

Nicola Hepp is a swedish filmmaker and choreographer, based in 
the Netherlands. Holding a master in Choreography and New Media 
from Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, she has worked 
with video as an integral part of live performance and installations 
since 2002. Her films Echo, Walk, The Double and Songs of the 
Underworld have been screened and awarded at (dance) film 
festivals internationally. Among others, Echo received an honorary 
mention of the jury at InShadow Festival 2014.

Nicola Hepp é uma realizadora e coreógrafa sueca, residente na 
Holanda. Portadora de um mestrado em Coreografia e Novos Media 
pela Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, desde 2002 que 
trabalha com vídeo como parte integrante da performance ao vivo 
e das instalações. Os seus filmes ‘Echo’, ‘walk’, ‘The Double’ e 
‘Songs of the Underworld’ foram exibidos e premiados em Festivais 
Internacionais de Vídeo-Dança. Entre outros, ‘Echo’ recebeu uma 
menção honrosa pelo júri do Festival InShadow 2014.

Formadora // Instructor



MASTERCLASSES
Dirigidas ao público em geral e especializado, as masterclasses criam um espaço do pensamento 
e partilha sobre as diversas áreas em exposição, sendo orientadas por criadores e/ ou teóricos 
convidados.
Directed to a specialized and general audience, the masterclasses are a space for thought and 
sharing concerns about the different areas on display, directed by invited artists.
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Introdução ao mundo do filme de animação “Broken Tale” e ao 
processo de criação. Mostrar as nossas inspirações e apresentar 
elementos e criaturas do folclore que aparecem na animação.

An introduction to the world of Broken Tale animation and the 
process of its creation. Show a scope of the director’s inspirations 
and present folklore motives and creatures which appears in the 
animation.

23 NOV
QUARTA | 9h30 às 11h
WEDNEsDAY | 9.30AM To 11AM

FMH - FACULDADE DE 
MOTRICIDADE HUMANA

THE ADVENTURE 
wITH FAIRY TALE
PAwEL KLESzCzEwSKI, 
KASIA zIMNOCH (PL / IR)
MASTERCLASS

Uma dupla de realizadores polacos a viver em Canvas, Irlanda. 
O seu historial é em Artes Visuais e História de Arte. Criam 
animações baseadas na mitologia, folclore e lendas. A sua 
recente animação “Broken Tale” foi seleccionada para o 28º 
Festival Internacional de Cinema de Girona, Stockholm - Fringe 
Festival STOFF 2016; Baboró - Festival International de Artes 
para crianças, Galway Ireland, 14º Festival International de 
Cinema Independente - ISSIF, Dhaka, Bangladesh e o Festival 
Internacional da Irlanda do Norte - Clones. Em 2015 foram 
Artistas em Residência, Jönköping Suécia.

A duet of Polish filmmakers living in Cavan, Ireland. Their 
background is in Visual Arts and Art History. They create 
animations based on mythology, folklore and legends. Their 
recent animation “Broken Tale” was shortlisted for the 28th 
International Film Festival in Girona; Stockholm - Fringe 
Festival STOFF 2016; Baboró International Arts Festival for 
Children in Galway Ireland, 14th International Independent 
Film Festival ISSIF, Dhaka, Bangladesh and Clones Film Festival 
in Northern Ireland. In 2015 we were Artists in Residence in 
Jönköping Sweden.

Formadores // Instructors
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Um filme não ficcional é elaborado, concebido e criado como 
um filme ficcional. O realizador Andrew Garrison discute 
ideias que tem interesse em explorar enquanto usa interpre-
tações construídas na realidade para falar e compreender 
o “real” e o “verdadeiro”. Garrisson considerará também 
como facilitar com técnica, competência com história, e 
conexão humana são três áreas que se sobrepõem, mas por 
vezes domínios concorrentes.

A non-fiction film is as designed, constructed and crafted as a 
fiction film. Filmmaker Andrew Garrison discusses the ideas he is 
interested in exploring  while using constructed interpretations 
of reality to speak and understand the “real” and the “true.” 
Garrison will also consider how facility with technique, skill with 
story, and human connection are three areas that overlap, but 
are sometimes competing realms.

25 NOV
sexta | 14h30 às 16h
friday | 2.30PM to 4PM

ETIC - ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOVAÇÃO E CRIAÇÃO

DESIGNING THE 
DOCUMENTARY - 
SUBjECT AND STORY
ANDREw GARRISON (US)
MASTERCLASS

Garrison vive em Austin, Texas e lecciona na Universidade do Texas. 
O seu trabalho combina frequentemente ideias de artes, de mudança 
social e de comunicação media. Antes do Texas, co-fundou um 
colectivo de comunicação política em Dayton, Ohio, e trabalhou num 
centro rural de arte media, Appalshop. O trabalho de Garrison ganhou 
bolsas do Guggenheim, Rockefeller, e American Film Institute.

Garrison lives in Austin, Texas and teaches at the University of Texas. 
His work often combines ideas of arts, social change, and community 
media. Before Texas, he co-founded a political media collective 
in Dayton, Ohio to make local and national media and worked at 
Appalshop, a rural media arts center. Garrison’s work has earned 
Guggenheim, Rockefeller, and American Film Institute fellowships.

Formador // Instructor



Introdução e descrição histórica sobre o trabalho em artes 
plásticas, origem da ideia, pesquisa e documentação histórica 
do trabalho, adaptação do performer na interpretação e core-
ografia e processo técnico/artístico para a realização do vídeo.

Historical description and introduction about the plastic work, 
origin of the idea, research and historical documentation about 
the work, adaptation of the performer in the interpretation and 
choreography, and process technical / artistic for the realization 
of the video.

30 NOV
QUARTA | 18H ÀS 19H30
WEDNESDAY | 6PM TO 7.30PM

FBAUL - FACULDADE DE BELAS 
ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

CRIAÇÃO DE 
VÍDEO-DANÇA E 
ARTES PLÁSTICAS
ELSA MONTENEGRO (ES)
MASTERCLASS

Elsa Montenegro, nascida em Ibiza em 1978, é uma bailarina e 
coreógrafa de dança contemporânea. Começou a sua carreira artística 
na AHK (Amsterdam School of the Arts) em 1997, continuando a sua 
evolução em Bruxelas, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Possui uma 
vasta experiencia em todas as áreas de investigação de dança, tanto 
artística como terapêutica. O seu carácter multifacetado levou-a a 
realizar diversos projectos, tais como a examinação de conceitos 
contemporâneos com as novas tecnologias (Vídeo-Dança) e a 
investigação e criação de espectáculos para pessoas com deficiência. 
Ela é considerada uma artista com grandes habilidades para a 
direcção, improvisação, fusão e para assumir novos conceitos para 
espectáculos contemporâneos.

Elsa Montenegro , born in Ibiza in 1978, is a contemporary 
dance choreographer and dancer. She began her artistic career 
at AHK (Amsterdam School of the Arts) in 1997, continuing her 
development in Brussels, Buenos Aires and Rio de Janeiro. She has 
extensive experience in all areas of dance research, both artistic 
and therapeutic. Her multifaceted character has led her to carry out 
very diverse projects, such as examining contemporary concepts 
with new technologies (video dance) and researching and creating 
shows for people with disabilities. She is considered an artist with 
great abilities for direction, improvisation, fusion and taking on new 
concepts for contemporary shows.

Formadora // Instructor



“Dancing with Camera” é um workshop de vídeo-dança focado no uso de 
ferramentas cinematográficas em filmes de dança. Neste workshop irei 
apresentar algum do meu trabalho em simultâneo com vídeos de dança que 
me influenciaram, focando-me na narrativa, na perspectiva da câmara, edição e 
desenho de som. Como podemos nós fazer um bom uso das ferramentas que 
o cinema nos oferece, de forma a contarmos uma história através do movimen-
to corporal? Quais são as diferenças profundas entre dança e cinema? Onde 
colidem estas duas formas de arte e onde se podem encontrar? Como con-
seguimos adaptar a dança ao mundo complexo da narrativa cinematográfica e 
como podemos usar o movimento para contar uma história sem palavras? Ao 
apresentar o processo de criação do meu trabalho, pretendo responder a algu-
mas destas perguntas e espero abrir alguns corações e mentes a novas formas 
de pensar sobre a conciliação entre a dança e o cinema.

“Dancing with Camera” is a dance-film workshop which focuses on use of 
cinematic tools in dance films. In this workshop I will showcase some of my 
work together with dance films which influenced me, focusing on storytelling,
camera perspective, editing and sound design. How can we make good use 
of the tools that cinema offers us in order to tell a story through body move-
ment? What are the profound differences between dance and film? Where do 
these two art forms clash and where can they meet? How can we adapt dance 
into the complex world of cinematic storytelling and how can we use move-
ment to tell a story without words? In presenting the process of creating my 
work, I aim to answer some of these questions and hope to open some hearts 
and minds to new ways of thinking in combining dance and film. 

2 DEZ
SEXTA | 14H ÀS 15H30
FRIDAY | 2PM TO 3.30PM

ESTAL - ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIAS E ARTES DE LISBOA

DANCING wITH 
CAMERA
ADI HALFIN (IL)
MASTERCLASS

É uma realizadora e argumentista premiada. As suas curtas têm sido 
apresentadas em festivais de filmes prestigiantes como Cannes e Berlinale 
e têm ganho prémios significativos a nível mundial.
Actualmente Adi divide o seu tempo entre Tel-Avive e Berlim, onde realiza 
vídeos de música e publictários e trabalha nos seus projectos futuros.

AdiHalfin is an award winning director and screenwriter. Her short films 
have been screened in the prestigious Cannes and Berlinale film festivals 
and have won significant prizes worldwide. 
Adi currently divides her time between Tel-Aviv and Berlin, where she 
directs music videos and commercials and works on her future projects.

Formadora // Instructor



COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTÁRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION
Pela primeira vez na Cinemateca Portuguesa apresentam-se 13 filmes oriundos de 13 países - 
Argentina, Reino Unido, Itália, Polónia, Brasil, Estados Unidos da América, Dinamarca, Alemanha, 
Turquia, Países Baixos, França, Portugal e México. Um retrato conjunto centrado nos processos 
de criação do panorama nacional e internacional: olhares expressivos sobre várias culturas, 
críticas sociais e políticas, testemunhos sobre o envelhecimento e a experiência geracional, e 
projectos revolucionários no campo artístico da dança. O Melhor Documentário será distinguido 
com o prémio Luna Andermatt, patrocinado pela Conserveira de Lisboa.
For the first time in Cinemateca Portuguesa - Film House this edition features 13 films from 13 
countries - Argentina, United Kingdom, Italy, Poland, Brazil, United States of America, Denmark, 
Germany, Turkey, Netherlands, France, Portugal and Mexico. A comprehensive picture centered 
on the artistic creation processes of the national and international panorama: expressive looks 
on various cultures, social and political critiques, testimonies about aging and generational 
experience, and revolutionary projects in the artistic field of dance. The Best Documentary will be 
awarded with the Luna Andermatt Prize, sponsored by Conserveira de Lisboa.



SESSÃO 1 // SESSION 1
24 NOV 18H30 | 6.30PM



É um retrato de uma bailarina famosa que recupera de uma 
lesão que afectou a sua carreira. Lauren Cuthbertson, prima-
bailarina no Royal Ballet, revela a realidade cruel da fama e 
interpreta uma peça deslumbrante de uma coreografia original.

Reborn is a portrait of a star dancer coming back from a career-
threatening injury. Lauren Cuthbertson, principal dancer at the 
Royal Ballet, reveals the brutal reality of being a top ballerina 
and performs a mesmerising piece of original choreography.

Andrew Margetson é um director de publicidade premiado. Criou 
spots publicitários para muitas das principais marcas do mundo. 
Em 2014, fez a curta-metragem Help Point que tem sido exibida 
em mais de 50 festivais e ganhou 10 prémios. Em 2015, fez um 
pequeno documentário sobre dança Reborn: Lauren Cuthbertson 
em associação com a nowness.com e com o Royal Ballet.

Andrew Margetson is an award-winning director of commercials. 
He has created memorable spots for many of the world’s top 
brands. In 2014 he made the short Help Point which has screened 
at over 50 festivals and won 10 awards. In 2015 he made the short 
dance documentary Reborn: Lauren Cuthbertson in association 
with Nowness.com and The Royal Ballet.

24 Nov
SESSÃO 1 | SESSION 1 
18H30 | 6.30pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

ANDREw MARGETSON (UK)
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

REBORN

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Andrew Margetson
Coreografia // Choreography
Alastair Marriott
Interpretação // Interpretation
Lauren Cuthbertson
Música // Music 
DJ Dials & Sebastian Plano
Câmara, Imagem // Camera, Image
Federico Alfonzo
Edição // Editing
David Webb
Produção // Production
Anna Zantiotis



O filme é um documentário de dança poético baseado na vida 
da prima-bailarina Elsa Marianne von Rosen. 
Um olhar poético num verdadeiro pas de trois – A dificuldade 
em encontrar o equilíbrio entre o amor humano e a verdadeira 
paixão artística.

The film is a poetic dance documentary based on the life of 
former Swedish prima ballerina Elsa Marianne von Rosen.
A poetic take on a true pas de trois - the difficult balance act 
between human love and true artistic passion. 

Mestrado em estudos fílmicos na universidade de copenhaga. 
A tese final: motion as cinematic narrative. Estudos estrangeiros 
de filmes de dança, na cinémàtique de la danse, em Paris. A sua 
estreia em longo formato é “ballerina”. Curtas metragens: ‘To 
dance is to live’. 28 min. (documentário baseado numa entrevista) 
‘The Story of a Ballet dancer’. 12 min. (filme artistic, retrato de 
Sorella Englund) vencedor no KINO KINO, Noruega.

Master’s degree in Film Studies, University of Copenhagen. Final 
thesis: Motion as cinematic narrative.
Foreign studies of dance films at Cinémathèque de la Danse in 
Paris. My debut in the long format is ‘Ballerina’. Shorts: ‘To dance 
is to live’. 28 min. (interview based documentary) ‘The Story of a 
Ballet dancer’. 12 min. (art film, portrait of Sorella Englund) winner 
at KINO KINO, Norway.

24 Nov
SESSÃO 1 | SESSION 1 
18H30 | 6.30pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

MAJA FRIIS (DK)
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

BALLERINA

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Maja Friis
Coreografia // Choreography
Maja Friis in collaboration with the dancers
Interpretação // Interpretation
Ana Sendas, Stefanos Bizas Jonathan D. 
Sikell,Elsa Marianne von Rosen
Música // Music
Martin Dirkov
Sound Design
Lars Halvorsen and Anne Gry Friis Kristensen
Câmara, Imagem // Camera, Image
Brian Curt Petersen og Matilda Mester
Edição // Editing
Maja Friis
Produção // Production
Mille Haynes



SESSÃO 2 // SESSION 2
24 NOV 22H | 10PM



O culto dos Theyyams é exclusivo do norte de Kerala, sudoeste 
da Índia, e consiste num ritual performático através do qual a 
divindade assume a forma humana. A principal característica 
deste ritual é o facto de o intérprete supostamente 
transformar-se na divindade, não é uma mera representação, 
mas sim um deus ou deusa que vive perante os crentes, e todos 
se comportam de acordo com essa crença.

The cult of the Theyyams is exclusive to the north of Kerala, 
southwest India, and consists of a deity assuming a living form 
through a ritual performance. The main characteristic of this 
cult is that the performer is supposed to be transformed into 
the divinity, it is not merely a representation but a living god or 
goddess that is present to the believers and everybody behaves 
according to that assumption.

Director e performer de teatro, investigador rituais e performances.

Performer and theater director, studious of performance and ritual.

24 Nov
SESSÃO 2 | SESSION 2 
22H | 10pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

FILIPE PEREIRA (PT)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

THEYYAM, THE 
DANCING GODS 

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Filipe Pereira
Coregrafia // Choreography
Elena Kuzmina
Interpretação // Interpretation
Mikalai Radziush, Olga Lanceray
Música, Som // Music, Sound 
Henrique Portovedo
Câmara, Imagem // Camera, Image
Filipe Pereira
Edição // Editing
Filipe Pereira, João Luz, Francisco M. Relvas
Produção // Production
Filipe Pereira



O documentário segue o coreógrafo e bailarino mundialmente 
conhecido Ismael Ivo, e a apresentação do espectáculo 
“Erendira” no projecto criado e desenvolvido por si - 
“Biblioteca do Corpo”.

The documentary follows the world renowned choreographer 
Ismael Ivo and the presentation of the performance “Erendira” 
in his dance project “Biblioteca do Corpo”.

Estudante de Filosofia da Universidade de São Paulo.

Philosophy student at the São Paulo University. 

24 Nov
SESSÃO 2 | SESSION 2 
22H | 10pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

ERENDIRA: 
A DOCUMENTARY 
OF ISMAEL IVO’S 
BIBLIOTECA DO 
CORPO

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Nicolau Spadoni
Coreografia // Choreography
Ismael Ivo
Interpretação // Interpretation
Ismael Ivo e cia. Biblioteca do Corpo
Música // Music 
Flávio Cano
Câmara, Imagem // Camera, Image
Nicolau Spadoni
Produção // Production
Cena Cult Produções

NICOLAU SPADONI (BR)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



SESSÃO 3 // SESSION 3
25 NOV 18H30 |6.30PM



Documentário encenado que cruza as performances e os 
testemunhos de três artistas: Nuno, contrabaixista; João, 
actor de Teatro; e Linora, bailarina de dança contemporânea 
e jazz. Um manifesto sobre a importância da arte na vida de 
artistas profissionais: sonhos, ilusões e desilusões, criatividade 
e desconstrução, fundidos num mesmo Palco. A construção 
de algo novo, a partilha de uma história, reflectindo a natureza 
criadora e comunicativa da arte.

Is an enacted documentary, crossing the performances and the 
testimonials of three artists: Nuno, contrabass musician; João, 
a theater actor, and Linora a contemporary and jazz dancer. 
A manifest about the importance of art in the life of these 
professionals: dreams, illusions, disappointments, creativity and 
deconstruction, all merged in one single stage. The construction 
of something new, the sharing of a personal history, reflecting 
the communicational nature of art.

Licenciada em Audiovisual e Multimédia pela Escola Superior 
de Comunicação Social, frequenta actualmente o Mestrado em 
Ciências da Comunicação - Especialização em Cinema e Televisão, 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (UNL). Trabalha 
simultaneamente numa produtora audiovisual, na área da Pós-
Produção Vídeo.

Graduated in audiovisual and multimedia by Social Communication 
Superior School, attends the Master in Communication Sciences – 
Specialization in Cinema and Television by the University of Human 
and Social Sciences. work simultaneous in an audiovisual production, 
in the area of video post-production. 

25 Nov
SESSÃO 3 | SESSION 3 
18H30 | 6.30pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

PALCO

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Marta Tavares
Coreografia // Choreography
Linora Dinga
Interpretação // Interpretation
Nuno Oliveira, Linora Dinga, João André-
Música // Music 
Andrey Bundin
Câmara, Imagem // Camera, Image
Marta Tavares, Joana Videira
Edição // Editing
Filipa Aleluia, Joana Videira, Marta Tavares
Produção // Production
Filipa Aleluia, Joana Videira, Laura Cravo, 
Marta Tavares

MARTA TAVARES (PT)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



É um filme que retrata o trabalho desenvolvido por duas 
bailarinas internacionalmente conhecidas - Liliana Cosi e Marinel 
Stefanescu, que durante 40 anos levaram o ballet clássico para 
além dos teatros tradicionais. 

It’s a film that portraits the work developed by the two 
internationally famous dancers - Liliana Cosi e Marinel Stefanescu, 
which from the past 40 years took the classical ballet beyond the 
traditional theatres.

É um artista visual, formador e realizador de vídeo. Colabora com 
galerias, espaços públicos e privados, em Itália e no estrangeiro. 
No seu trabalho, utiliza principalmente meios de expressão 
artística como o vídeo, instalações e performances. É um artista 
que trabalho muito sobre temas sociais, dirige laboratórios 
e workshops em áreas relacionadas com problemas mentais, 
detenção e exclusão social.

He is a visual artist, trainer and video director. He collaborates with 
galleries and private and public spaces in Italy and abroad. In his 
work he mainly uses means of expressing as video, installations 
and performances. Artist engaged in social, directs laboratories 
and workshop in areas related to the mental distress, detention 
and social exclusion. 

25 Nov
SESSÃO 3 | SESSION 3 
18H30 | 6.30pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

BEYOND STRAIN

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Manuel Fanni Canelles
Coreografia // Choreography
Marinel Stefanescu
Interpretação // Interpretation
The dancers of Cosi/Stefanescu 
ballet company
Música // Music 
Aa Vv
Câmara, Imagem // Camera, Image
Manuel Fanni Canelles, Paolo Parisotto
Edição // Editing
Manuel Fanni Canelles
Produção // Production
Pegaso Productions

MANUEL FANNI CANELLES (IT)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



De acordo com a filosofia Ayurveda, a nossa vida é uma dança 
entre três forças que dão cor à nossa existência - Kapha 
(verde), Pitta (vermelho) e Vata (azul). O filme leva-nos numa 
viagem incrível por esses elementos com acesso a um mundo 
imaginário sem precedentes, ilumina o processo por detrás da 
criação da dança.

According to Ayurveda, our life is a dance of the three forces 
give color to our existence. “Green” Kapha is a combination 
of the elements of water and earth, “red” Pitta of fire and 
water, and “blue” Vata of air and ether. The film “Tactum - the 
Elements of dance” takes us to an amazing journey through 
these elements and with unprecedented access to an imaginary 
world, it illuminates the process behind the creation of a dance.

Produtor, realizador e designer de som polaco, licenciado pela 
Music Academy e Film School. Como designer de som trabalhou 
em muitos documentários e longas-metragens premiados 
mundialmente. Produtor  e/ou realizador de documentários 
relacionados com música e dança:  Psalm 51, We Will be Happy 
One Day, Masina, Tactum - elements of dance (exibidos no festival 
Dance on Camera 2016).

Music Academy and Film School graduated Polish producer, 
director and sound designer (European Film Academy member). 
As a sound designer has worked in many worldwide awarded 
documentary and feature films. Producer and/or director of 
documentary and music/dance related films: „Psalm 51”, „we will 
be Happy One Day”, “Masina”, „Tactum - elements of dance” 
(screened at Dance On Camera 2016 Festival).

25 Nov
SESSÃO 3 | SESSION 3 
18H | 6pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

TACTUM - ELEMENTS 
OF DANCE

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Timo Zhalnin
Coregrafia // Choreography
Witold Jurewicz, Pawel Skalski, 
Dominika Koj
Interpretação // Interpretation
Karolina Brzek, Marta Panka, Mariola Benesz, 
Agnieszka Muczyn, Jakub Gontarski, Krystian Lyson, 
Piotr Stanek, Sebastian Flegiel, Mariola Benesz, 
Joanna Jaworska, Aleksandra Klimiuk, Katarzyna 
Matusiak, Paweł Grala, Radek Klimecki, Wojciech 
Laba, Ester Duarte, Chiche Nunez, Dominika Koj, 
Alicja Balasa, Natalia Polak
Música // Music 
Mikolaj Blajda, Darius Gall, Aleksander Lason, 
Krzysztof Stasiak, Iwan Harlan
Câmara, Imagem // Camera, Image
Nicolas Villegas, Jakub Jakielaszek, Adam Bajerski, 
Krzysztof Stasiak 
Edição // Editing / Produção // Production
Krzysztof Stasiak

KRzYSzTOF STASIAK (PL)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



SESSÃO 4 // SESSION 4
25 NOV 22H | 10PM



Nos corredores do Conservatório de Dança e Música de Paris, 
Cheryl, ex bailarina da Merce Cunninham, que agora é professora 
do Conservatório, e o jovem bailarino Lucas, falam sobre as suas 
preocupações relativamente à dança contemporânea.

In the hallways of the Dance and music Conservatory of Paris, 
Cheryl ex dancer of Merce Cunninham, now current teacher of 
the conservatory and Lucas, young dancer, tell us about their 
concerns about contemporary dance.

Graduada na CUEC-UNAM, ENSAD Paris e Sorbonne. Realiza 
vários documentários e  curtas-metragens de ficção, seleccioandos 
em diferentes festivais nacionais e internacionais, para 
competições oficiais. Actualmente, está a produzir o seu primeiro 
documentário sobre três músicos contemporâneos cubanos e o 
F.A.C (Fábrica Artística Contemporânea, em Havana).

Graduated from CUEC-UNAM, ENSAD Paris and Sorbonne. 
She directs several documentary and fiction short films chosen 
in different national and international film festivals in official 
competition. She’s actually pre producing her first documentary 
film about three contemporary Cuban musicians and the F.A.C 
(Contemporary art fabric in Havana)

25 Nov
SESSÃO 4 | SESSION 4 
22H | 10pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

IN THE HALLwAYS

Ficha Artística // Artistic Cast
Realizadores // Directors
Iliana Leyva
Coreógrafa // Choreographer
Lucas Basserau, Fatoumata Niang
Intérpretes // Interpreters
Cheryl Therrien, Lucas Basserau, 
Fatoumata Niang
Música // Music 
Recto Verso feat. Le Gouffre
Câmara, Imagem // Camera, Image
Hugo Stempczynski
Edição // Editing
Pablo Ochoa
Produção // Production
Iliana Leyva

ILEANA LEYVA (FR/MX)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



O filme observa uma mulher no seu percurso final, 
testemunhando como a mesma se revê na sua obra. Será 
necessário correr o risco de se afogar para se conhecer.

Narcisa Reflection observes a woman in her last days, testifying 
how she sees herself in her work. It will be necessary to take the 
risk of drowning to know herself.

Nasceu em Buenos Aires em 1960. Partindo de uma sólida 
formação em dança contemporânea, szperling mergulhou no 
mundo da vídeo-dança, género no qual é pioneira na argentina e 
América latina. Várias das suas curta-metragens foram premiadas, 
tais como “temblor” (melhor edição pelo secretariado nacional da 
cultura) e “chámame” (prémios em La mujer y el cine e la noche 
del corto, concursos realizados na argentina; e melhor curta 
metragem em “dance screen”, no IMZ/Cinedans, em amsterdão). 
É directora do festival internacional videodanzaba, fundado em 
1995. www.VideoDanzaBA.com. Reflejo narcisa é a sua primeira 
longa metragem. 

Born in Buenos Aires in 1960. Departing from a strong background 
in contemporary dance, Szperling dove into video-danse, genre 
at which she is a pioneer in Argentina and Latin America. Several 
shorts of her have been awarded, such as “Temblor” (Best Editing 
by the National Secretariat of Culture) and “Chámame” (Prizes at 
La mujer y el cine and La noche del corto contests in Argentina; 
and Best Short in “dance screen” at IMz/Cinedans, Amsterdam). 
She is the director of the International Festival VideoDanzaBA, 
founded in 1995. www.VideoDanzaBA.com  REFLEJO NARCISA 
is her first feature film. Timo directed some fiction and dance 
short films. All of them have been selected and screened by 
International Film Festivals all over the world. In 2017 he will make 
his first full length film ‘The Two’.

25 Nov
SESSÃO 4 | SESSION 4 
22H | 10pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

NARCISA REFLECTION

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Silvina Szperling
Coreografia // Choreography
Silvina Szperling, Ana Laura Ossés
Interpretação // Interpretation
Narcisa Hirsch, Ana Laura Ossés
Música // Music 
Claudio Peña
Câmara, Imagem // Camera, Image
Camera Natalia De La Vega
Edição // Editing
Silvina Szperling
Produção // Production
Fernando Dominguez

SILVINA SzPERLING (AR)



SESSÃO 5 // SESSION 5
26 NOV 18H30 | 6.30PM



Uma bailarina de sapateado dança enquanto todos fogem 
do gás lacrimogéneo da polícia. Dois mundos à parte – não 
fosse a abertura inesperada de um buraco mesmo à frente 
da bailarina que decide saltar, e aterra no meio de protestos 
sociais em Istambul. Testemunha a luta pela liberdade pessoal e 
transforma a sua dança numa demonstração de solidariedade.

A tap dancer performs, while everyone else run from the tear gas 
of the police. Two worlds apart, if it wasn’t for an unexpected 
opening in the floor, right in front of the dancer, that decides to 
jump, and lands in the middle of a social protest in Istanbul. 
The dancer witnesses the people’s fight for personal freedom 
and living space, and takes the opportunity to transform her 
dance into a statement of solidarity.

Eva Stotz é uma realizadora de documentários Berlinense, onde 
trabalha questões relacionadas com fenómenos sociais globais.  
Os seus filmes Sollbruchstelle, Global Home e One Million Steps, 
foram exibidos e premiados em todo o mundo, várias vezes. Eva 
Stotz tem aulas de documentário em institutos de vários países 
regularmente. Em 2015, recebeu a bolsa Tarabya do ministério de 
negócios estrangeiros e do Goethe Institute Istanbul.

Eva Stotz is a Berlin based documentary director with a keen look on 
global social phenomena. Her films Sollbruchstelle, Global Home 
and One Million Steps were screened worldwide and awarded 
several times. Eva Stotz holds regular documentary classes at 
institutes worldwide. In 2015 she received the Tarabya scholarship of 
the Ministry of Foreign Affairs and Goethe Institute Istanbul.

26 Nov
SESSÃO 5 | SESSION 5 
18H30 | 6.30pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

ONE MILLION STEPS

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Eva Stotz
Coreografia // Choreography
Marije Nie
Interpretação // Interpretation
Marije Nie
Música // Music 
Timothy Beutler, Meinhard Blum, 
Said Anzali, Kardes Türküler, Bogaziçi 
Jazz Choir
Câmara, Imagem // Camera, Image
Carola Rodriguez Sanchez
Edição // Editing
Gregor Bartsch, Georg Petzold
Produção // Production

EVA STOTz (DE/TK/NL)



Para um projecto cultural, quatro bailarinos de Israel, Espanha 
e Itália exploram e interpretam com os seus corpos as histórias 
de alguns refugiados do Paquistão que vivem em campos 
limítrofes a Berlim.

For a cultural project, four dancers from Israel, Spain and Italy 
explore and interpret with their bodies the stories of some 
refugees from Pakistan who live in camps outside Berlin.

Daniela lucato começou a estudar teatro em Pádua (Itália) 
paralelamente aos seus estudos na universidade. Após a sua 
licenciatura em filosofia com uma tese sobre a antropologia na dança 
contemporânea, muda-se para Roma, Wellington e finalmente, 
Berlim, onde trabalha actualmente como actriz em filmes, teatros e 
performances. Em 2013 escreveu / dirigiu a peça de teatro “call me 
reality”, que participou em vários festivais de teatro. The Birthday 
(2014), a sua primeira curta-metragem, que escreveu e realizou 
em mandarim/inglês, tem 19 nomeações para a selecção oficial no 
Shanghai Pride, para melhor cinematografia.
Connecting Fingers (2015) é a sua última produção de dança. When I 
dance (2016) é o seu primeiro documentário de destaque.

Daniela Lucato started studying theatre in Padua (Italy) parallel to 
her studies at the university. After her degree in Philosophy with an 
anthropological thesis on contemporary dance, she moved to Rome, 
wellington and finally Berlin where she currently works as an actress 
for films/ theater performances. In 2013 she wrote/directed the theatre 
piece “Call Me Reality” that participated to several theater festivals. 
The Birthday (2014), her first short film that she wrote and directed in 
mandarin/english language, has 19 Official Selection and a nomination 
at the Shanghai Pride for the best cinematography). Connecting 
Fingers (2015) is her last dance-theatre production. when I dance 
(2016) is her first Feature documentary. In his hometown he created and 
managed during 4 years an experimental Plastical Theatre for youth.
Timo directed some fiction and dance short films. All of them have 
been selected and screened by International Film Festivals all over the 
world. In 2017 he will make his first full length film ‘The Two’.

26 Nov
SESSÃO 5 | SESSION 5 
18H30 | 6.30pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

wHEN I DANCE

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Daniela Lucato
Coreografia // Choreography
Daniela Lucato
Interpretação // Interpretation
Nicola Campanelli, Ana Cotoré, Maia Pik, 
Liat Benattis, Roberta Ricci
Música // Music 
David Travers
Câmara, Imagem // Camera, Image
Jacopo Pantaleoni, Simone Trotta, 
Vlad Margulis, Ian Wood
Edição // Editing
Daniela Lucato
Produção // Production
Daniela Lucato

DANIELA LUCATO (DE)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



SESSÃO 6 // SESSION 6
26 NOV 22H | 10PM



É um poema visual em torno de uma viagem rumo à iluminação. 
Convocada por um sonho místico, Derya encontra-se no meio 
de almas mergulhadas na tradição islâmica Sufi. Participam 
todos com movimentos hipnóticos e ritmos frenéticos, 
dissolvendo-se num mar de silêncio.

It’s a visual poem of a journey towards enlightenment. Called by 
a mystic dream, Derya finds herself among souls steeped in the 
Islamic Sufi tradition. They join in hypnotic movements and stirring 
rhythms, dissolving into an ocean of silence.

Jasmijn Schrofer (1992) tem uma paixão pelo documentário e pela 
dança, e tem a alma de uma dançarina. Se os seus filmes fossem 
descritos em palavras, estas seriam “desejo” ou “poesia visual”. 
O seu filme de graduação da Netherlands Film Academy, Tarikat, 
é o produto desta coligação. É formada pela escola de jovens 
talentos, em The Hague, um empreendimento conjunto da Dutch 
Royal Arts Academy e da Dutch Royal Conservatory.

Jasmijn Schrofer (1992) has a love for the documentary film, dance 
and the soul of the dancer. If her films where to be described it 
would say ‘desire’ or ‘visual poetry’. Her graduation film from the 
Netherlands Film Academy, Tarikat, is the product of this coalition. 
She is a graduate of The School for Young Talent in The Hague, 
a joint venture of the Dutch Royal Arts Academy and the Dutch 
Royal Conservatory.

26 Nov
SESSÃO 6 | SESSION 6 
22H | 10pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

TARIKAT

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Jasmijn Schrofer
Coreografia // Choreography
Jasmijn Schrofer
Interpretação // Interpretation
None
Música // Music 
Job Michel, Kaveh Vares
Câmara, Imagem // Camera, Image
Marjoke Haagsma
Edição // Editing
Emiel Nuninga
Produção // Production
Rianne Ebeling

JASMIJN SCHROFER (NL)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE



Por vezes a inspiração é encontrada nos lugares mais 
inesperados. O coreógrafo Allison Orr encontra beleza e graça 
em camiões do lixo e nos homens e mulheres que o recolhem. 
O coreógrafo desafia-os a interpretar um espectáculo de 
dança fenomenal. O filme acompanha o processo e a vida dos 
funcionários durante um ano e a apresentação dos resultados 
para milhares de espectadores.

Sometimes the inspiration is found in the most unexpected 
places. The choreographer Allison Orr finds beauty and grace 
in garbage trucks and the people who do the work.  Against the 
odds, the choreographer Allison Orr, rallies reluctant city trash 
collectors to perform an extraordinary dance spectacle. On an 
abandoned airport runway, two dozen sanitation workers — and 
their trucks — inspire an audience of thousands.
Garrison vive em Austin, Texas e lecciona na universidade do Texas. O 
seu trabalho combina, normalmente, ideias artísticas, de mudança social 
e de comunidade nos media. Antes de leccionar, Garrison trabalhou no 
Appalshop, um centro de documentário rural, fazendo os seus próprios 
filmes e filmando para outras pessoas. Antes disso, ele foi co-fundador 
de um colectivo de media político em Dayton, Ohio.

Garrison lives in Austin, Texas and teaches at the University of Texas. 
His work often combines ideas of arts, social change, and community 
media. Before teaching, Garrison worked at Appalshop, a rural 
documentary center, making his own films and shooting for other 
people. Prior to that, he co-founded a political media collective in 
Dayton, Ohio, creating national and neighborhood media.

26 Nov
SESSÃO 6 | SESSION 6 
22H | 10pm

CINEMATECA PORTUGUESA - 
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTáRIO //
DOCUMENTARY INTERNATIONAL 
COMPETITION

TRASH DANCE

Ficha Artística // Artistic Cast
Realização // Direction
Andrew Garrison
Coreografia // Choreography
Allison Orr
Interpretação // Interpretation
None
Música // Music 
Graham Reynolds
Câmara, Imagem // Camera, Image
ndrew Garrison, D.P.
Edição // Editing
Angela Pires
Produção // Production
Andrew Garrison

ANDREw GARRISON (US)
wITH THE DIRECTOR’S PRESENCE


