
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE 
DOCUMENTÁRIO

INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
COMPETITION



CRISTINA BENEDITA (PT)

Investigadora e professora no campo da voz e do corpo em dança e teatro, desenvolve workshops e 
colabora com companhias de teatro e dança, escolas profissionais e secundárias e na Universidade 
Évora. Fez projectos e residências artísticas com vários artistas. Frequentou entre outras a Escola 
Superior Dança, Euroepan Dance Development Center Arnhem/Holanda e a Escola Superior Música 
Lisboa. Mestre e doutoranda em Comunicação e Artes FCSH/U. Nova Lisboa. 

 Researcher and teacher in the field of voice and body in dance and theater, she develops workshops 
and collaborates with theater and dance companies, professional and secondary schools and in Évora 
University. She made artistic projects and residences with several artists. Among others, Cristina 
studied at Superior School of Dance, European Dance Development Center Arnhem / Holand and 
Superior School of Lisbon. Master and Doctoral in Communication and Arts at FCSH/U. Nova Lisboa. 

FRANCISCo BARRETo MIguEl (PT)

Nasceu a 5 de Junho de 2000. Frequentou diversas escolas de dança e alargou os seus interesses 
em escrita na “Escrever Escrever”, em cinema na Restart e em animação na Arts University of 
Bournemouth. Em 2017 editou &quot, Rotações e Translações&quot. Estuda na Escola Artística 
António Arroio no Curso de Comunicação Audiovisual.

 Born on June, 2000. He attended several dance school and has. broadened his interests in 
writing at “Escrever Escrever”, in cinema at Restart and animation at the Arts University of 
Bournemouth. In 2017 he edited & quot, Rotations & Translations & quot. He studies at the António 
Arroio Art School in the Audiovisual Communication Course.

RICARDo TRINDADE (PT)

Formado em design e escultura. Desde sempre com grande vínculo às artes de todos os géneros.
Em algumas áreas trabalhou como autodidacta, como por exemplo a música em que dirige 
um projecto de improviso na área do blues, ou na cerâmica contando já com inúmeras peças 
terminadas para exposição. No seu estúdio é possível admirar desde peças em barro passando pela 
música ou o design. Tem como grande objectivo trabalhar exclusivamente na área artística. 
 
Trained in design and sculpture. Since always with great bond to the arts of all genres.
In some areas he worked as a self-taught, for example in the music (blues style) in which he 
directs a project of improvisation, or in the pottery counting already with numerous finished 
pieces for exhibition. In his studio you can admire some of his works from clay pieces to music to 
design. Its main goal is to work exclusively in the artistic field.

WWW.VoARTE.CoM
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CORRESPONDèNCIES
(CORREsPONDENCEs)
ERIC DE GISPERT, MIQUEL ARDèVOL
EsPANHA/sPAIN 2016
Estreia Nacional National Premiere

Pode a arquitectura ser dançada? O que existe na arquitectura que nos permite 
habitá-la poeticamente, muito além do uso para o qual fora destinada?
CORRESPONDÈNCIES relaciona uma série de encontros entre dança e 
arquitectura: espaço, tempo, matéria, corpo, movimento, imagem e som que 
interagem de forma significativa através de uma correlação cruzada que revela o 
conhecimento de cada actividade, explorando a sua capacidade de interacção e 
cooperação criativa.

Can architecture be danced? What is there in a certain architecture that allows 
us to inhabit it poetically, beyond the use to which it has been destined? 
“CORRESPONDÈNCIES” relates a series of meetings between dance and 
architecture: space, time, matter, body, movement, image and sound interact 
significantly through a cross-correlation that reveals the knowledge of each activity 
and explores its capacity for interaction and creative cooperation.

ERIC DE GIsPERT, MIQUEL ARDÈvOL
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Imagem/Image, Edição/Edition, 
Produção/Production, Créditos/Photo credits
ERIC DE GISPERT, MIQUEL ARDèVOL
Coreografia/Choreography, Interpretação/Interpretation
MORENO BERNARDI
Companhia de Produção/Production Company
RECORD PRODUCCIONS

Eric de Gispert e Miquel Ardèvol fundaram juntos a produtora “Record Produccions”, 
onde trabalharam como directores de fotografia e realizadores, desenvolvendo diferentes 
projectos documentais de temas históricos e culturais. Também colaboram como 
realizadores em  muitos projectos de vídeo de museus de arte contemporânea.

Eric de Gispert and Miquel Ardèvol founded together the production company “Record 
Produccions”, where they worked as directors of photography and directors and carried out 
different documentary projects of historical and cultural topics. They also usually collaborate 
as directors for many video projects of contemporary art museums.

CINEMATECA PORTUGUESA
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CINEMATECA PORTUGUESA
KICK BALL ChANGE
GUY SADOT
RÚssIA/RUssIA, EsTADOs UNIDOs/
UNITED sTATEs, IsRAEL 2016
Estreia Nacional National Premiere

O filme guia os espectadores pela longa jornada que vai deste o conceito ao palco, 
passando por galerias de arte modernas em Las Vegas, estúdios de gravação em 
Nova York, clubes de dança israelita e pela cozinha dos pais de Maxim na Rússia.

The film takes the viewers on the long journey from concept to the stage, passing 
through modern art galleries in Las Vegas, recording studio in New York, Israeli 
dance club and Maxim’s parent’s kitchen in Russia.

GUY sADOT
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Director
GUY SADOT
Coreografia/Choreography, Interpretação/Interpretation,
MAxIM KOzhEVNIKOV
som/sound
EREz KEYNAN 
Imagem/Image
GUY SADOT, AMIT FRIEDLANDER, MATAN TAMARKIN, 
KEVIN KwOK, wRASCALL DRExLER, ALExANDER 
GREBENKIN, ALExANDER zhIKIN, GERMAN
TRETYAKOV, ANTON LEDOVOY, KIRILL POPOV
Edição/Editing
AMIT FRIEDLANDER
Companhia de Produção/Production Company
STUDIO FILMILL

Realizador e produtor Israelita.

Israelian filmmaker and producer.
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NO ESCURO DO CINEMA 
DESCALÇO OS SAPATOS
CLÁUDIA VAREJÃO
PORTUGAL 2016

A Companhia Nacional de Bailado de Portugal comemorou quatro décadas 
de existência. Na sua génese está a interpretação dos grandes clássicos e o 
acolhimento permanente de criações contemporâneas. O quotidiano é rigoroso 
para bailarinos, coreógrafos, músicos, ensaiadores, costureiras, técnicos de luz, 
som e toda uma vasta equipa que permite que a dança percorra as salas de ensaio 
e se alongue pelos corredores até chegar ao palco. O filme de Cláudia Varejão 
acompanha não só as criações e estreias da companhia, mas sobretudo o trabalho 
silencioso de cada bailarino.

The National Ballet of Portugal is celebrating its 40th anniversary. Since its 
foundation, it has aimed to present the great classics, as well as to always welcome 
contemporary creations. Day-to-day life is demanding for dancers, choreographers, 
musicians, répétiteurs, seamstresses, light technicians, sound technicians, and 
other elements of a large staff that make it possible for dance to travel through the 
rehearsal rooms and linger in the hallways before making it onto the stage. This film 
follows not only the company’s creations and premieres, but mainly each dancer’s 
silent and structural work.

CLÁUDIA vAREJÃO
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Imagem/Image
CLÁUDIA VAREJÃO
Coreografia/Choreography 
VARIOS?
Interpretação/Interpretation
VARIOS?
som/sound
ADRIANA BOLITO
Edição/Editing
FRANCISCO MOREIRA
Companhia de Produção/Production Company
CNB/TERRATREME
Créditos/Photos credits
CLÁUDIA VAREJÃO

Cláudia Varejão Nasceu no Porto, Portugal, e estudou cinema no Programa de Criatividade 
e Criação Artística da Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a German Film und 
Fernsehakademie Berlin, na Academia Internacional de Cinema de São Paulo Brasil. 

Cláudia Varejão was born in Porto, Portugal and studied film in the Artistic Creativity and 
Creation Program offered by the Calouste Gulbenkian Foundation, alongside the German Film 
and Fernsehakademie Berlin, and in São Paulo’s International Film Academy.

16 NOV
22H 10PM
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À BOUT PORTéS
(FOR A MOMENT)
CLéMENCE POéSY
FRANÇA/FRANCE 2016
Estreia Nacional National Premiere

Observando os alunos da escola de ballet da Ópera de Paris a ensaiarem 
incansavelmente para construírem o seu futuro enquanto bailarinos, 
Clémence Poésy aproxima-se de cada um por via da intimidade do grande 
plano, explorando assim o mistério em torno da busca laboriosa pela 
graciosidade.

Observing in close ups the students at the ballet school of the Opera de Paris, 
training tirelessly to build their future as dancers, Clémence Poésy offers an original 
outlook that leaves out of frame the bodies these girls and boys tame everyday. 
Capturing the intimacy of their faces, she explores the mystery of their hard earned 
quest toward grace.

CLÉMENCE POÉsY
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Coreografia/Choreography
CLéMENCE POéSY
Interpretação/Interpretation
STUDENTS OF ThE BALLET SChOOL OF ThE 
OPERA DE PARIS
som/sound
JOKIM (COMPOsER), DAVID AMSALEM (sOUND)
Imagem/Image
JOE RUSSELL
Edição/Editing
RAPhAëLLE MARTIN-hOLGER
Produção/Production
PRISCILLA BERTIN, ELISA LARRIERE, JUDITh NORA
Companhia de produção/Production Company
SILEx FILMS
Co-produção/Co-production
OPéRA NATIONAL DE PARIS

Ela é a actriz. Ex-aluna da Academia Nacional de Artes Dramáticas Francesa, trabalha há 15 
anos em França e no Reino Unido. “For a moment” é o seu primeiro filme enquanto realizadora.

She is an actress. A former student at the French National Academy of Dramatic Arts, she has been 
working for 15 years in between France and the UK. “For a moment” is her first film as a director. 
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DANCEDANCE/REVOLUTION
MARK FREEMAN
EsTADOs UNIDOs/UNITED sTATEs 2017
Estreia Nacional National Premiere

DANCEDANCE/REVOLUTION é uma introdução à diversidade vibrante da dança 
contemporânea na África do Sul pós-apartheid.
Enraizado tanto na tradição como nos idiomas do movimento moderno, este 
documentário de meia hora introduz novas audiências para o trabalho que vai 
desde solos, site-specific a teatro físico multimédia. A luta pela liberdade está 
em curso na África do Sul pós-apartheid. Os coreógrafos estão a descobrir novas 
oportunidades e novos idiomas para abordar questões de raça e género, utilizando 
novas abordagens baseadas em história, memória e identidade pessoal.

DANCeDANCe/ReVOLUTION is an introduction to the vibrant diversity of 
contemporary dance in South Africa. Rooted in both tradition and the idioms of 
modern movement, this half-hour documentary introduces new audiences to work 
ranging from site-specific solos to multi-media physical theater. The struggle for 
freedom is ongoing in post-apartheid South Africa. Dancemakers are discovering 
new opportunities and new language to address issues of race and gender, utilizing 
fresh approaches grounded in history, memory and personal identity.

MARk FREEMAN
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Edição/Editing
MARK FREEMAN
Interpretação/Interpretation
GREGORY MAQOMA, JAY PAThER, OSCAR BUThELEzI, 
LLIANE LOOTS, AThENA MAzARAKIS, MzO GASA, 
KAMOGELO MOLOBYE, NOMCEBISI MOYIKwA, 
LORIN SOOKOOL, JULIA wILSON
Imagem/Image
SMANGALISONGwENYA
Produção/Production
MARK FREEMAN, CLAIRE SChNEIDER
Créditos/Photo credits 
SMANGALISONGwENYA, MARK FREEMAN

É professor de televisão, cinema e novos media na Universidade de San Diego. Produziu, 
realizou, escreveu e editou programas para a televisão pública. Os documentários de Freeman 
foram premiados ínúmeras vezes. Foram exibidos em museus, incluindo o Museu do Oriente 
(Lisboa), o Museu Weltmuseum (Viena), o Museu Hong-Gah (Taipei), o Museu Nacional 
de História Natural do Instituto Smithsonian, o Museu Americano de História Natural e o 
Museu de Arte Moderna (NY) .

He is a Professor of Television, Film and New Media at San Diego State University. He has 
produced and directed, written and edited programs for broadcast on public television. 
Freeman’s documentaries have won numerous awards. They have screened at museums 
including the Museu do Oriente (Lisbon), Weltmuseum (Vienna), Hong-Gah Museum (Taipei), 
Smithsonian Institute’s National Museum of Natural History, the American Museum of Natural 
History and the Museum of Modern Art (NY).

17 NOV
18H30 6.30PM
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TANGOMANIA
SUSAN VAN DEN BROEK, 
JOAChIM ThISSEN
PAÍsEs BAIXOs/NETHERLANDs 2016
Estreia Nacional National Premiere

Este documentário segue as vidas de Yerpun, uma experiente bailarina de tango e 
professora do Chile, e Judith, uma mulher que quer encontrar o seu lugar no mundo 
do tango argentino em Amesterdão. Yerpun sente-se realizada com esta dança 
íntima, mas o que se encontra à superfície? Judith luta com as regras sociais da cena 
hierárquica do tango. Conseguirá encontrar a conexão que procura? Aprendemos 
com as suas histórias que o tango argentino apela a um profundo desejo de amor e 
conexão. Mas também que leva a sentimentos de rejeição e solidão.

This documentary follows the lives of Yerpun, an experienced tango dancer and 
teacher from Chili, and Judith, a woman who wants to find her way in the world 
of the Argentine tango in Amsterdam. Yerpun finds fulfillment in this intimate 
dance, but what’s beneath the surface? Judith struggles with the social codes in the 
hierarchical tango scene. Will she find the connection she is looking for? We learn 
through their stories that Argentine tango appeals to a deep desire for love and 
connection. But it also leads to feelings of rejection and loneliness.

sUsAN vAN DEN BROEk, JOACHIM THIssEN
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Produção/Production
SUSAN VAN DEN BROEK, JOAChIM ThISSEN
Imagem/Image
ThOMAS VAN DER GRONDE, SUSAN VAN DEN BROEK,  
JOAChIM ThISSEN
Edição/Editing
SUSAN VAN DEN BROEK

Susan van den Broek é Mestre em Estudos das Artes e Media e trabalha em televisão. É 
editora do departamento online da estação holandesa de televisão RTL há 8 anos. No seu 
tempo livre realiza documentários. O filme é baseado na sua experiência pessoal na cena do 
tango de Amesterdão, que é um exemplo para cenas de tango em todo o mundo.
Joachim Thissen estuda Estudos Políticos na Universidade de Amesterdão. Começou a 
trabalhar na RTL como editor web e realizou curtas-metragens para a internet. Realizou em 
conjunto um documentário com a sua colega de trabalho Susan van den Broek, que resultou 
no Tangomania em 2016.

Susan van den Broek graduates as a Master in Arts in Media Studies and has been working in 
the television industry. She is an editor at the online department of Dutch broadcast station 
RTL for eight years.  In her spare time she makes documentaries. The film is based upon her 
personal experience in the tango scene of Amsterdam, which is an example for tango scenes all 
over the world.
Joachim Thissen studies political studies at the University of Amsterdam.  He started 
working at RTL as a web editor and made short movies for the internet. He started to 
make a documentary with his co-worker Susan van den Broek, which resulted in finishing 
Tangomania in 2016.

CINEMATECA PORTUGUESA
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wILLY TSAO, A VISION OF 
MODERN DANCE IN ChINA
MIChAEL MAURISSENS
ALEMANHA/GERMANY 2015
Estreia Nacional National Premiere

Retrata o trabalho de Willy Tsao, coreógrafo e director de companhias e festivais 
de dança na China , que tem feito esforços incessantes no desenvolvimento da 
dança moderna no país. O filme documenta as suas actividades artísticas em 
Pequim, Guangzhou e Hong Kong e apresenta as suas companhias que são como 
plataformas para promover a dança e apoiar o desenvolvimento do artista.

It portraits the work of Willy Tsao, choreographer, Festival and company director 
who has dedicated incessant efforts in the development of modern dance in China. 
The film documents his artistic activities in Beijing, Guangzhou and Hong Kong 
and presents his companies which are designed as platforms to promote dance and 
support artist’s development.

MICHAEL MAURIssENs
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Imagem/Image,Edição/Editing
MIChAEL MAURISSENS
Coreografia/Choreography
wILLY TSAO, xING LIANG, NOEL PONG
Interpretação/Interpretation
wILLY TSAO, KAREN ChEUNG, GUANGDONG MODERN 
DANCE COMPANY, CITY CONTEMPORARY 
DANCE COMPANY, BEIJING LDTx
Companhia de Produção/Production Company 
DANCING FRAMES PRODUCTIONS
Co-produção/Co-production
INTERNATIONAL JUMPING FRAMES FESTIVAL
hONG KONG

Michael Maurissens nasceu em Bruxelas. Estudou em Heinz-Bosl-Stiftung, Munique e na 
Escola Profissional de Ballet em Zurique. Dançou com o Ballet Nürnberg, Ballett Freiburg 
Pretty Ugly de Amanda Miller, MannheimerBallett e Pretty Ugly tanzköln. 
Licenciou-se em cenografia, artes visuais aplicadas e realização documental na Academia de 
Artes Media de Colônia. Realiza e produz filmes, vídeos experimentais, documentários sobre 
performances e colabora em projectos de arte visual.

Michael Maurissens was born in Brussels. Studied at Heinz-Bosl-Stiftung, Munich and 
Professional Ballet School, Zurich. He danced with Ballet Nürnberg, Amanda Miller’s Ballett 
Freiburg Pretty Ugly, MannheimerBallett and Pretty Ugly tanzköln. He graduated from the 
Academy of Media Arts Cologne on scenography, applied visual arts and documentary film 
making. He directs and produces films, experimental videos, performance documentations and 
involved in collaborative visual art projects.

17 NOV
22H 10PM
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ThE BODY AS ARChIVE
MIChAEL MAURISSENS
ALEMANHA/GERMANY, BÉLGICA/BELGIUM, 
PAÍsEs BAIXOs/NETHERLANDs, 
REINO UNIDO/UNITED KINGDOM 2016
Estreia Nacional National Premiere

THE BODY AS ARCHIVE é um documentário baseado na investigação do corpo 
do bailarino enquanto arquivo. Os bailarinos criam, acumulam e carregam 
conhecimento - onde é armazenado e o que é explorado através da prática 
da dança? É possível localizar o conhecimento cinético e entender a ligação 
entre visão subjectiva e realização objectiva? Como são reflectidos os contextos 
culturais e sociais no corpo de um bailarino? The Body as Archive explora o papel 
do bailarino na preservação do conhecimento colectivo, na sua transmissão 
e acessibilidade.

THe BODY AS ARCHIVe is a documentary based on research in which the dancer’s 
body can be regarded as archive. Dancers create, accumulate and carry knowledge 
- where is it stored and what do they explore through their practice? Is it possible to 
locate kinetic knowledge and understand its connection between subjective vision 
and objective realization? How do cultural and social contexts reflect in the body of a 
dancer? The Body as Archive explores the role of dancer in the preservation 
of collective knowledge, its transmission and its accessibility.

MICHAEL MAURIssENs
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction
MIChAEL MAURISSENS
Autores/Authors
Michael Maurissens, Darko Dragičević
Interpretação/Interpretation
PROF. DR. MAAIKEBLEEKER, ALLISON BROwN, 
PROF. PATRICK hAGGARD, FABRICE MAzLIAh, 
JONE SAN MARTIN, MIChAEL SChUMAChER, 
PROF. DR. GERALD SIEGMUND, PROF. wOLF SINGER, 
DR. ING. MIChAEL STEINBUSCh, 
ThOMAS ThORAUS ChANDILDIKóTóTh
som/sound
GREGOR SChwELLENBACh 
Imagem/Image, Edição/Editing
ALExANDER BASILE
Produção/Production, Créditos/Photos credits
CARRé BLANC PRODUCTIONS
Co-produção/Co-producers
TANzFONDS ERBE, KULTURSTIFTUNG DES BUNDES, 
FIM UND MEDIEN STIFTUNG NRw

Michael Maurissens nasceu em Bruxelas. Estudou em Heinz-Bosl-Stiftung, Munique e na 
Escola Profissional de Ballet em Zurique. Dançou com o Ballet Nürnberg, Ballett Freiburg 
Pretty Ugly de Amanda Miller, MannheimerBallett e Pretty Ugly tanzköln. 
Licenciou-se em cenografia, artes visuais aplicadas e realização documental na Academia de 
Artes Media de Colônia. Realiza e produz filmes, vídeos experimentais, documentários sobre 
performances e colabora em projectos de arte visual.

Michael Maurissens was born in Brussels. Studied at Heinz-Bosl-Stiftung, Munich and 
Professional Ballet School, Zurich. He danced with Ballet Nürnberg, Amanda Miller’s Ballett 
Freiburg Pretty Ugly, MannheimerBallett and Pretty Ugly tanzköln. He graduated from the 
Academy of Media Arts Cologne on scenography, applied visual arts and documentary film 
making. He directs and produces films, experimental videos, performance documentations and 
involved in collaborative visual art projects.

17 NOV
22H 10PM

CINEMATECA PORTUGUESA



sEssÃO #5 sEssION #5
18 NOv 18H30 | CINEMATECA PORTUGUEsA



18 NOV
18H30 6.30PM

CINEMATECA PORTUGUESA
OUR SKIN
JOÃO QUEIROGA
EsTADOs UNIDOs/UNITED sTATEs, 
PORTUGAL 2016
Estreia Nacional National Premiere

A chamada tardia durante a noite dá uma reviravolta inesperada quando dois 
estranhos improváveis, uma mulher transgénero de cor e um veterano, ganham 
coragem de se tornarem íntimos. Entre género, sexualidade e transtorno de stress 
pós-traumático, o seu encontro fugaz revela verdades mais profundas sobre 
alienação e a necessidade humana de se conectar.

Late night call takes an unexpected turn when two unlikely strangers, a transgender 
woman of color and a veteran, gain the courage to be intimate with one another. 
Between gender, sexuality and post-traumatic stress disorder, their fleeting 
encounter unveils deeper truths about alienation and the human need to connect.

JOÃO QUEIROGA
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Coreografia/Choreography, 
Edição/Editing, Créditos/Photo credits
JOÃO QUEIROGA
Interpretação/Interpretation
FERNANDO DUARTE, JúLIO MOLICA, ROGER MASON
Imagem/Image
ShUhAN FAN, JESSECA SIMMONS, JOÃO QUEIROGA
Companhia de Produção/Production Company
KEVIN GOREY | NA

É um realizador, performer e professor português a viver actualmente em Nova Iorque.

He is a director, performer and educator who currently lives in New York City.



ALMA (sOUL)
DIOGO PESSOA DE ANDRADE
PORTUGAL 2016
Estreia Nacional National Premiere

Este documentário é inserido no processo criativo da próxima performance do 
realizador, chamado Alma. A criação tem uma estrutura diferente de qualquer 
outra, dando origem a uma base coreograficamente sólida e estruturada, 
permitindo a expressão da natureza da alma e a sua manifestação espacial e 
incomum. Esta criação é transformada e adaptada a cada cidade ou teatro onde 
é realizada, enriquecida e transformada por artistas locais com novas formas 
e composições, sem alterar a essência da alma, como um diamante profundo, 
brilhante e indestrutível.

This film is inserted into the creative process of the director’s next performance 
called Alma (Soul). The creation has a structure unlike any other, giving birth to a 
choreographically solid and structured base, allowing the expression of soul’ s nature 
and its unusual and spatial manifestation. This creation is transformed and adapted 
to each city or theatre where it is performed, enriched and transformed by local 
artists with new shapes and compositions, never changing the essence of the soul, 
like a deep, bright and indestructible diamond.

DIOGO PEssOA DE ANDRADE
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Imagem/Image, Edição/Editing, 
Créditos/Photo credits
DIOGO PESSSOA DE ANDRADE
Coreografia/Choreography, Interpretação/Interpretation
CAROLINA MORAIS
Produção/Production 
DIOGO PESSOA DE ANDRADE, CAROLINA MORAIS

É realizador, videógrafo, produtor multimédia, consultor e instrutor. 
Trabalha na área dos media audiovisuais desde 2002.

He is filmmaker, videographer, multimedia producer, consultant and instructor. 
He works in the audiovisual media industry since 2002. 

18 NOV
18H30 6.30PM
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LA DOULEUR (PAIN)
ChRISTOPhE VOEGELé
FRANÇA/FRANCE 2017
Estreia Nacional National Premiere

La Douleur é a primeira parte de um vídeo-coreográfico tríptico. Esta criação é 
dividida em três temas: - a relação entre a dor e o bailarino; - a musicalidade do 
movimento, o ritmo e a respiração; - o processo de criação coreográfica
e o relacionamento com o público e o mundo.

The pain is the first part of a video-choreographic triptych. This creation is divided 
into three themes: - the relation to the suffering of the dancer; - the musicality of the 
movement, the rhythm and the breathing; - the process of choreographic creation 
and the relationship with the public and the world.

CHRIsTOPHE vOEGELÉ
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Edição/Editing, 
Produção/Production
ChRISTOPhE VOEGELé
Coreografia/Choreography, Interpretação/Interpretation
MARC ThIRIET
som/sound
FRANÇOIS wEBER, NEY VERAS
Imagem/Image 
ChRISTOPhE VOEGELé, ADRIEN KURTz
Créditos/Photo credits 
AMéLIE ARMAO, ADRIEN KURTz

É um aventureiro com um olhar atento. Viajou de mota, barco, camião, avião, bicicleta, a pé. 
As suas imagens respiram terra, luz, a casca de árvore, o suor, o betume, o silêncio. 
“Touche à tout”, auto-didacta, foi também jornalista e lenhador.

He is an adventurer with an attentive look. He traveled by motorcycle, boat, truck, plane, 
bicycle, on foot. His images breathe the earth, the light, the bark of the tree, the sweat, the 
bitumen, the silence.
“Touche à tout”, self-taught, he was also a journalist and woodcutter.
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MOVING AFRIKA
VALERIA LO MEO, MIChELE MANzINI
ÁFRICA DO sUL/sOUTH AFRICA 2016
Estreia Nacional National Premiere

Trabalhar com a forma expressiva de um documentário significa repensar a 
ideia de descrever a realidade e redefinir a sua estrutura e limites, e também 
significa fazê-lo num lugar onde as imagens e o peso dessa realidade parecem 
mais fortes e vinculativos, como nas cidades da África do Sul. Este é um acto que 
pode confirmar a existência da impossibilidade, pois este é o gesto básico para 
conquistar a realidade: declarar que o impossível existe.

To work with the expressive form of a documentary means rethinking the idea of 
describing reality and redefining its structure and the limits, and it also means 
doing so in a place where the imagery and weight of that reality seems most strong 
and binding, as in  the South African townships. This is an act that might confirm 
the existence of impossibility, because this is the basic gesture for conquering reality: 
to state that the impossible exists.

vALERIA LO MEO, MICHELE MANzINI
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Edição/Editing, 
Créditos/Photos credits 
VALERIA LO MEO, MIChELE MANzINI
Interpretação/Interpretation
COMMON PEOPLE
Imagem/Image
VALERIA LO MEO
Companhia de Produção/Production Company
B. D. F. | B.D.F. PLY (LTD), CAPE TOwN

Valeria Lo Meo nasceu em Itália em 1974. Em 2011, foi premiada com o 1º lugar na Federação 
dos Prémios de Fotógrafos Europeus. 
Michelle Manzini (1967) vive e trabalha em Verona (Itália). Os seus vídeos foram seleccionados 
para festivais internacionais importantes e exibidos no Perez Art Museum Miami en 2016 e no 
Lincoln Center para Performing Arts em Nova York em 2016.

Valeria Lo Meo  was born in Italy on 1974. In 2011 she was awarded with the 1st place at the 
Federation of european Photographers Awards. 
Michelle Manzini (1967) lives and work in Verona, (Italy). His videos have been selected for 
important international festivals and have been screened at the Perez Art Museum Miami, 2016 
and at the Lincoln Center for the Performing Arts in New York, 2016. 
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BEL
MARÍLIA ALBORNOz
BRAsIL/BRAZIL 2016
Estreia Nacional National Premiere

Em 2005, o coreógrafo francês Jérôme Bel foi ao Rio de Janeiro para trabalhar com 
uma bailarina do Corps the Ballet, Isabel Torres. BEL é um documentário sobre a 
sua colaboração. Durante dez dias, a bailarina clássica Isabel Torres e o coreógrafo 
de vanguarda ensaiam juntos a sua peça. Isabel nunca foi solista.
Durante mais de 23 anos que o seu lugar foi na última fila do Corps the Ballet.
BEL apresenta Isabel até à abertura das cortinas em que pela primeira vez na vida 
está sozinha de frente ao público.

In 2005 French choreographer Jérôme Bel went to Rio to work with a ballerina from 
the Corps the Ballet, Isabel Torres. BEL is a documentary about their association.
During ten days classical ballerina Isabel Torres and the avant-garde choreographer 
rehearse their piece together. Isabel has never been a soloist.
For more than 23 years her place has been the last row of the Corps the Ballet.
The documentary BEL presents Isabel until the curtains open and she is alone facing 
the public for the first time in her life.

MARÍLIA ALBORNOz
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction
MARILIA ALBORNOz 
Coreografia/Choreography
JEROME BEL 
Interpretação/Interpretation
ISABEL TORRES, JEROME BEL
Imagem/Image
ANA PAULA ALBE, FILIPE KAEL
Edição/Editing
TINA hARDY
Produção/Production
MARILIA ALBORNOz, ANA PAULA ALBE
Companhia de produção/Production Company
REFINARIA FILMES
Créditos/Photos Credits 
ACERVO PESSOAL E DIVULGAÇÃO BEL

Marília Albornoz é realizadora e co-fundadora da Refinaria Filmes. Tem formação em 
jornalismo e dança e tem um mestrado em Estudos de Media e em Cinema pela New School, 
NY. Realizou “Danças Cariocas” - uma visão geral sobre a dança contemporânea no Rio de 
Janeiro durante os anos 90 - e “The Art of Losing Things”,  Melhor filme experimental no San 
Francisco Videofest 2009. Actualmente mora em São Paulo, Brasil.

Marília Albornoz is a director and co-founder of Refinaria Filmes. She has a background in 
journalism and dance, and holds a Master in Media Studies and Film from the New School, 
NY. She directed “Danças Cariocas” - an overview of contemporary dance in Rio during the 
90s and “The Art of Losing Things” Best experimental in the San Francisco Videofest 2009.
Currently, she lives in São Paulo, Brazil.
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NOThING MATTERS 
whEN wE’RE DANCING
MAIA SøRENSEN
DINAMARCA/DENMARK 2017
Estreia Nacional National Premiere

Em NOTHING MATTERS WHEN WE’RE DANCING, sob o olhar de Maia Sørensen, 
cruzamo-nos com três bailarinos dinamarqueses no estúdio de dança assim como 
na sua vida quotidiana, enquanto todos reflectem sobre o significado da dança
para cada um. 

In NOTHING MATTeRS WHeN We’Re DANCING, under the gaze of Maia Sørensen, 
we meet three Danish dancers in the dance studio as well as in their everyday life, 
while everyone reflects on the meaning of the dance for each one.

18 NOV
22H 10PM
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MAIA søRENsEN
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction 
MAIA SøRENSEN
Diretor de Fotografia/Photography Director 
KRISTOFFER ENGhOLM AABO
som/sound
TOKE GELARDI
Produção/Production
MAIA ELISABETh SøRENSEN
Produtor Executivo/Executive Producer 
ANNA MARIE KRARUP, DANSEhALLERNE, 
TA’ FAT OM DANSEN
Música/Music
MAGNETIC FIELDS E OUTROS

Licenciada pela Martha Graham School (NY) 2007, tem vindo a especializar-se desde então 
enquanto cineasta de dança. Ganhou o “Prémio Nova Inovação” na competição internacional 
IDILL 2014 com Det Skal Danses Væk e “Melhor Filme Experimental” no Ekko Shortlist Awards 
2014 com o vídeo-dança Satellit. Trabalha actualmente como consultora de vídeo-dança
e coordenadora. Trabalhou anteriormente para a Dansehallerne (DK) e 60secondsdance.

Graduated from Martha Graham School (NY) 2007. Has since then specialized as a dance 
filmmaker. Won the ‘New Innovation prize’ at the international competition IDILL 2014 for 
Det Skal Danses Væk, and ‘Best experiment’ at ekko Shortlist Awards 2014 for the dance film 
Satellit. Works now as a dance film consultant and coordinator. Previously, she had worked 
for Dansehallerne (DK) and 60secondsdance.



MäN SOM DANSAR
(MEN WHO DANCE)
SUSANNE SVANTESSON
sUÉCIA/sWEDEN 2017
Estreia Nacional National Premiere

MEN WHO DANCE é um documentário sobre homens, da ilha de Gotland 
na Suécia que decidiram começar a dançar. Um jardineiro paisagístico, um 
agricultor e um académico, um é jovem, os outros um pouco mais velhos.
Susanne Svantesson acompanha estes homens nas aulas de dança, nas suas 
casas e nos seus trabalhos de forma a descobrir o motivo dessa decisão.
Men Who Dance é um filme sobre dança, curiosidade e coragem. 
Um filme sobre querer e ousar fazer algo desconhecido. Supostamente um ano 
depois, teriam que interpretar uma peça de dança perante uma grande audiência.
Conseguirão alcançar o seu objectivo?

Men Who Dance is a documentary about some men, on the island of Gotland
in Sweden, who decided start to dance. A landscape gardener, a farmer, an 
academic… one is young, the others a little older.
Susanne Svantesson meets these men during dance classes, also in their homes and 
in their work places to find out why and to hear their thoughts about that decision. 
Men Who Dance is a film about dance, about curiosity and courage. A film about 
wanting and daring to do something unknown. One year later they are supposed to 
perform a dance piece before a large audience. Will they reach their goal?

18 NOV
22H 10PM
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sUsANNE svANTENssON
FICHA ARTÍsTICA // ARTIsTIC CAsT
Realização/Direction, Imagem/Image, Edição/Editing, 
Produção/Production
SUSANNE SVANTESSON
Interpretação/Interpretation 
hELENA höGBERG, BOSSE hANSEN, 
CLAES hOLMGREN, BENNY JANSSON, BJöRN KOPF, 
MART MAREND,hAMPUSNORDENBLAD, 
ULF PALMENFELT, LASSE PETTERSSON
Música/Music
MAGNUS öSTRöM, MIChAEL NILSSON
Companhia de produção/Production Company
KRAPSAN PRODUCTION
Co-produção/Co-production
FILM ON GOTLAND
Créditos/Photos credits
SUSANNE SVANTESSON, VANESSA MCINTOSh

É bailarina, coreógrafa e cineasta sueca. Trabalha como bailarina e coreógrafa freelancer desde 
1987,  quando se formou na Universidade de Dança em Estocolmo, Suécia. Como bailarina, 
trabalhou com os mais proeminentes coreógrafos suecos em inúmeras performances. 
Como realizadora, Susanne fez três documentários e actualmente trabalha na sua primeira curta, 
“The Blue Dress”, um filme de dança inspirado pelo escultor francês Camille Claudel.

She is a Swedish dancer, choreographer and filmmaker. She has worked as a freelance dancer 
and choreographer since 1987 when she graduatedfrom the University of Dance in Stockholm, 
Sweden. As a dancer she has worked with the most prominentSwedish choreographers in numerous 
performances. As a filmmaker Susanne has made three documentaries and is now working on her 
first short, The BlueDress, a dance film inspired by the French sculptor Camille Claudel.


