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EQUINOX 3’
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HERE/SAY 8’

TRANSUMANATO 8’

UNLIMITED
DANCE-CONNECTION 2’

JONAH HABER (CA)

A Competição Internacional de Vídeo-Dança,
um dos núcleos centrais da programação
do Festival InShadow, volta ao Teatro do
Bairro de 7 a 11 de Dezembro, com a selecção
mais ampla da história do festival - um
total de 81 filmes, provenientes de 41 países,
apresentados ao longo de 8 sessões, reflexo
de um aumento significativo na qualidade das
propostas.

The International Videodance Competition,
one of the key points of the InShadow Festival
programme, is back at Teatro do Bairro from
December 7 to 11, with the widest selection
of the festival’s history – a total of 81 films,
from 41 countries, presented over 8 sessions,
a reflection of a significant increase of the
submissions’ quality.

A pluralidade de visões alinhadas permitiu que
o próprio conceito de vídeo-dança surgisse
revigorado sob os mais variados prismas: de
propostas mais tradicionais, a construções de
cariz mais ficcional ou documental, passando
por objectos abertamente performáticas ou
experimentações estéticas e conceptuais em
torno da dança que acolhe o cinema - e do
cinema que atrai a dança.

The plurality of the aligned visions allowed
the very concept of videodance to emerged
reinvigorated under the most varied shapes:
from more traditional submissions, to
the construction of a more fictional and
documental character, passing through
completely performic pieces or aesthetics and
conceptual experiments around the dance
that embrace cinema – and the cinema that
attracts dance.

Mais do que nunca, a proposta curactorial
surge ancorada numa visão global, não
apenas da vanguarda actual do género,
como da sociedade em geral, com uma
larga maioria dos filmes investidos em
temas estruturantes, propondo formas
renovadas de reflectir sobre o mundo e sobre
as adversidades que todos temos vindo,
conjuntamente, a enfrentar.

More than ever, the curactorial proposal
emerges anchored in a global vision, not
just in the genre’s actual vanguard, as in
the general society, with a larger majority
in films about fracturing themes, proposing
renew ways of reflection about the world
and the adversities that we have been
facing together.

Num momento em que a sociedade em geral
se volta a erguer, voltamos a contar com a
presença dos realizadores, coreógrafos e
demais artistas internacionais, num papel
assumido de manter vivas as sinergias
criativas que nos têm movido ao longo de
todos estes anos.

SESSÃO #1
SESSION #1

In a moment that society in general is raising
again, we are back with the presence of
the directors, choreographers and others
international artists, in an assumed role of
responsibility of keeping alive the creative
synergies that have moved us thoughout all
these years.

ANABELLA LENZU (EUA)

NINNI PERKO, JUHA ILMARI LAINE (FI)

ELENA SKRIPKINA (RU)

GIVE ME A SEC 2’
MARIA EVANS (GB)

MEMORY HOUSE 8’

ANNIKA GLAC, MARCUS STRUZINA (AU)

FU LE (FR)

MA YUERU (SG)

EMILIE LERICHE (SE)

VIKI DUAN (CN)

BETWEEN SILENCES 8’
RICH FERRI (US)
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EQUINOX

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

JONAH HABER (CA)
Inspirado no conceito de duas caras: a que mostramos ao
mundo e a de quem realmente somos.
Usamos constantemente esta máscara para enganar o
mundo para ser simpáticos e acessíveis para ascender social
e profissionalmente. Não podemos ser honestos e verdadeiros
sobre os nossos pensamentos, porque há um medo constante
de ser julgado. Sentes que estás a perder o sentido de
identidade, o sentido de ti próprio. O medo de não ser aceite
caso se revele essa segunda face ao mundo, jaz na sombra.
Inspired by the concept of the two faces: the face you show the
world and the face of whom you truly are.
We wear a mask to deceive the world to be likeable and
approachable, to climb social and professional ladders. We can’t
be honest and truthful about the thoughts that go through our
minds, as there’s a constant fear of judgement. You feel like you
are losing a sense of your identity, a sense of self. The fear that
you won’t be accepted if you reveal that second face to the
world lies in the shadows.
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PRODUTOR | PRODUCER
Sahil Mirchandani
EDIÇÃO | EDITING
Michael Barker
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Julian Lomaga
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Voga

HEART BEATS

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

ANABELLA LENZU (EUA)
Evoca memórias da relação mãe-filha, fala da perda de
inocência, disciplina, liberdade, juventude, envelhecimento
e a passagem do tempo.
Conjures memories of the mother-daughter relationship, speaks
to the loss of innocence, discipline, freedom, youth, aging, and
the passage of time.

COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO
| CHOREOGRAPHER AND
INTERPRETATION
Susannah Haight

PRODUÇÃO | PRODUCTION
Anabella Lenzu / DanceDrama
EDIÇÃO | EDITING
Todd Carroll
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Geoff Gersh
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Todd Carroll
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Fiamma Lenzu-Carroll,
Anabella Lenzu

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO |
PRODUCTION ASSISTANT
Mariam Habib

JONAH HABER

ANABELLA LENZU

Jovem realizador, teve o seu trabalho apresentado no Tonight Show com Jimmy
Fallon, Jimmy Kimmel Live, Young Director Award, Toronto Men’s Fashion Week, NFFTY
Film Festival, Austin Music Video Festival, Los Angeles Music Video Festival, e muito
mais. Os projectos em que tem trabalhado têm acumulado centenas de milhões de
visualizações.

Bailarina, coreógrafa, escritora e professora da Argentina, com mais de 30 anos de
experiência a trabalhar na Argentina, Chile, Itália e EUA. Produziu e realizou várias curtasmetragens de dança premiadas e exibiu o seu trabalho em mais de 50 festivais a nível
nacional e internacional, incluindo Londres, Irlanda, Noruega, Suíça, Polónia, Sérvia,
Chipre, Portugal, Argentina, Brasil e México.

A young director. His work has been featured on the Tonight Show with Jimmy Fallon, Jimmy
Kimmel Live, the Young Director Award, Toronto Men’s Fashion Week, the NFFTY Film Festival,
the Austin Music Video Festival, the Los Angeles Music Video Festival, and a lot more. The
projects he has worked on have amassed hundreds of millions of views.

Dancer, choreographer, writer, and teacher from Argentina, with over 30 years of
experience working in Argentina, Chile, Italy, and the USA. Has produced and directed
several award-winning short dance films and screened her work in over 50 festivals both
nationally and internationally, including London, Ireland, Norway, Switzerland, Poland, Serbia,
Cyprus, Portugal, Argentina, Brazil and Mexico.
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COLD CHAIN

NINNI PERKO | JUHA ILMARI LAINE (FI)
O filme mergulha nas histórias silenciadas das famílias, e trás
o significado de sobrevivência às pré-mães dos nossos dias.
As intérpretes são mulheres entre os 25 e 90 anos de idade.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Ninni Perko, Juha Ilmari Laine
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Marjo Kuusela, Ninni Perko,
Krista-Julia Arppo

The film dives into the families silenced stories, bringing our
pre-mothers means of survival to this day. The performers are
women ranging from 25 to 90 years old.

ELENA SKRIPKINA (RU)

Um filme que capta a experiência do Inferno através da dança,
da Divina Comédia de Dante Alighieri. Uma viagem visionária
às profundezas do eu, que se transforma em algo novo. Éden
começa no Inferno. Lago Baikal.
A film that captures the experience of Hell from Dante Alighieri’s
Divine Comedy through dance. A visionary journey into the
depths of self, that is transforming into something new. Eden
begins in Hell. Lake Baikal.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Alexey Neretin
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Alexandra Vinogradova,
Eduard Konovalov
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Elena Sysoeva, Kamila Rashidova,
Anna Rumyanceva,
Alexander Aldashev

NINNI PERKO | JUHA ILMARI LAINE

ELENA SKRIPKINA

Bailarina, directora artística do Dance Theatre Sivuun Ensemble, Helsínquia. Trabalha
como coreógrafa, intérprete e professora. Os seus trabalhos tratam questões
sociais como a violência doméstica e a solidão. Os espectáculos em digressão
de Ninni Perko tem estado em grandes palcos, instituições, casas abandonadas a
festivais internacionais. Em 2017, foi galardoada como Artista do Ano pela Cidade de
Helsínquia e recebeu um Prémio de Trabalho de Memória pela sua coreografia em 2019.

Realizadora, artista, filósofa de religião e educadora. Nos seus projectos, Elena concilia
conceitos históricos e filosóficos com vídeo arte, escultura e som. Tem vários mestrados
– história, realizadora (VGIK) e filosofia da religião, está actualmente a escrever uma
dissertação do tema “Escatologia na cultura do século 20”.

Dancer and artistic director of Dance Theatre Sivuun Ensemble, Helsinki. She works as a
choreographer, performer and teacher. Her works deal with social issues like domestic
violence and loneliness. Perko’s performances have toured from big stages to institutions
and from abandoned houses to international festivals. She was granted the Artist of the
year in 2017 by the Helsinki City and got a Memory work award for her choreography in 2019.
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TRANSUMANATO

Film-director, artist, philosopher of religion and educactor. In her works, Elena combines
historical and philosophical concepts with video art, sculpture and sound. Has several
master degrees - history, film director (VGIK) and philosophy of religion and is currently
writing a dissertation on the subject of “Eschatology in the culture of the 20th century”.
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GIVE ME A SEC

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

MARIA EVANS (GB)

A co-relação distinta entre visual e sonoro revela gradualmente
as múltiplas camadas de som anteriormente perdidas no meio
do caos, permitindo ao espectador discernir o movimento
originalmente perdido. O objectivo não é apenas ser uma
representação do que está prestes a tornar-se presente, mas
um acto experiênciado pelo espectador.
The distinct correlation between visual and aural gradually reveal
the multitude layers of sound previously lost in-between the
chaos, allowing the viewer to perceive originally lost movement.
The aim is not only a representation of what it is to become
present, but an act experienced by the viewer.

PRODUTOR | PRODUCER
Maria Evans
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Rocco De Rosa
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Rebecca Cummins
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Maria Evans, Alexander Robinson
ASSISTENTE DE CÂMARA |
CAMERA ASSISTANT
Rebecca Cummins
AGRADECIMENTO ESPECIAL |
SPECIAL THANKS
Alexander Robinson

MEMORY HOUSE

ANNIKA GLAC | MARCUS STRUZINA (AU)
Curta-metragem de teatro e dança que explora a fisicalidade
da memória, o corpo como casa e o arquétipo Junguiano da
casa como metáfora do eu. O corpo torna-se tanto num lugar
de santuário como de confinamento na repetição de padrões
de comportamento humano. Uma viagem em espiral através
do tempo e memória, enquanto uma mulher olha para o seu
passado para recriar o seu futuro.
Short dance theatre film that explores the physicality of memory,
the body as home and the Jungian archetype of the house as
a metaphor for ourselves. The body becomes a site for both
sanctuary and confinement in repeating patterns of human
behaviour. A spiralling journey through time and memory as one
woman looks back on her past to recreate her future.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
DIRECTOR

Annika Glac (Glass Kingdom Films)
PRODUTOR | PRODUCER
Elise Wilkinson, Jessica Lesosky

PRODUTORES | PRODUCERS
Elise Wilkinson, Jessica Lesosky,
Lyndel Quick
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Josh Mitchell
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Marcus Struzina
INTÉRPRETES | INTERPRETERS

Jessica Lesosky, Elise Wilkinson,

Sarah Hall, Jules Hart,
Thaedra Frangos, Sofia Reinking
CENOGRAFIA | SET DESIGN
Luis Cervera

MARIA EVANS

ANNIKA GLAC | MARCUS STRUZINA

Baseada no Reino Unido, com 22 anos. Cineasta, editora, bailarina formada e artista
do movimento, o seu trabalho explora o que é o Vídeo-dança sem um corpo em
movimento? Investiga o movimento do tempo, som e a matéria e de como podem
ser representados através de vídeo.

Annika tem trabalhado num equipa de filmagens nos últimos dez anos e formou a
produtora cinematográfica Glass Kingdom. Criou seis produções de teatro premiados
e que a inspirou a realizar a primeira curta de vídeo-dança O Beijo baseada na pintura
de Gustav Klimt. Marcus estudou pintura e fotografia na Escola de Arte e Fotografia de
Canberra, RMIT Melbourne. Como cineasta, trabalhou em inúmeras curtas-metragens
premiadas em todo o mundo.

Based in the UK, with 22 years old. Filmmaker, editor, trained dancer and movement
artist, her work revolves around exploring what is Videodance without a dancing body?
Meanwhile, investigating the movement of time, sound and matter and how these can
be represented through video.
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Annika has been working on a filmmaking team for the last ten years and has formed
Glass Kingdom film production company. She created six theatre productions which won
several awards and inspired her to direct her first short dance film The Kiss based on
Gustav Klimt’s painting. Marcus first studied Painting and Photography at the Canberra
School of Art and Photography, at RMIT Melbourne. As a cinematographer, he has worked
on countless short films which have received awards around the world.
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ECCE

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

FU LE (FR)
Giramos à volta da noite consumida pelo fogo.
We spin around the night consumed by the fire.

INTÉRPRETES | INTERPRETERS

Maya Eymeri, Rafael Cherkaski

DESIGN DE SOM | SOUND DESIGN
Olivier Lasson
APOIO | SUPPORTS

Tetrapode, DanzaTTack festival,
Les Agités du Bokal

TAKE PAUSE

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

MA YUERU (SG)

Quais são as coisas que começas a ver e a ouvir?
Quais são as coisas que estão presentes e ausentes?
Através de vinhetas de experiências domésticas, o filme traz
à ribalta temas de conforto e desconforto, tornando o familiar
desconhecido para manter o espectador num desequilíbrio
sensorial, à medida que nos debatemos com sentimentos de
hiperestimulação pós-confinamento.
What are the things that you start to see and listen to?
What are the things that are present and absent?
Through vignettes of domestic experiences, the film brings to
the fore themes of comfort and discomfort, making the familiar
unfamiliar to keep the viewer in a sensory imbalance, as we
grapple with feelings of hyper-stimulation post-lockdown.

PRODUTOR EXECUTIVO |
EXECUTIVE PRODUCER
Low Mei Yoke Chiew Peishan
PRODUTOR | PRODUCER
Jeremy Chua
DESIGN, MARKETING E FOTOGRAFIA |
DESIGN, MARKETING AND
PHOTOGRAPHY
Alfonse Chiu (Kinoco)
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Jing Ng, Linh Duong
EDIÇÃO | EDITING
Mathias Choo
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Ma YueRu, Konrad Plak Siti Aminah
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Nelson Yeo

FU LE

MA YUERU

Cineasta premiado, coreógrafo e professor de dança francês da companhia Tetrapode.
A sua abordagem cinematográfica baseia-se na realização de um único plano, e na
forma como a coreografia da câmara é gerida.

Bailarina e coreógrafa, de Singapura, formada no Conservatório de Boston no
Programa de Dança de BFA. Trabalhou profissionalmente nos Estados Unidos e
em Espanha. Como coreógrafa, interessa-se por explorar práticas socioculturais,
particularmente sobre temas como empatia, memória e língua, muitas vezes
através de elementos interdisciplinares e colaborações. Desde junho de 2019,
tem sido artista na companhia Frontier Danceland.

French award-winning filmmaker, choreographer and dance teacher of Tetrapode
company. His cinematographic approach is based on single shot practice, and how to
manage the choreography of the camera itself.
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Dancer and choreographer bbased in Singapore, graduated from The Boston
Conservactory in the BFA Dance Programme. Has worked professionally in the United
States and Spain. As a choreographer, she is interested in explorations of socio-cultural
practices, particularly around themes of empathy, memory and language, often through
interdisciplinary elements and collaborations. Since June 2019, she has been a company
artist in Frontier Danceland.
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HERE / SAY

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

EMILIE LERICHE (SE)
Esta é uma obra que existe - de modo geral - como uma
conversa entre duas pessoas, onde o diálogo se funde em
movimento, o movimento de volta em diálogo, e no final ambos
servem o mesmo propósito, de revelar as complexidades que
residem na comunicação uns com os outros.
This is a piece that exists – in simple terms – as a conversation
between two people; where dialogue melts into movement,
movement back into dialogue, and in the end both serve
the same purpose of revealing the complexities that lie in
communicating with each other.

EDIÇÃO | EDITING
Emilie Leriche
COMPOSITOR | COMPOSER
Wolff Bergen
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Alana DaSilva
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Emilie Leriche
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Arika Yamada, Riley O’Flynn

VIKI DUAN (CN)

O filme tenta usar o confronto e o diálogo entre a dança
moderna e o hip-hop, para explorar uma questão da
humanidade, enquanto o espaço e tempo se intersectam.
Talvez tudo no mundo tenha múltiplas aparências, mas
também persegue o mesmo fim. O que devemos continuar
a fazer é continuar a explorar a forma de tornarmos as
diferenças numa interacção harmoniosa.
The film is trying to use the collision and dialogue between
modern and hip-hop dance to explore a common question of
mankind while time and space intersect.
Maybe everything in the world has multiple appearances
but also pursues the same goal. What we shall do is to keep
exploring a way to turn those differences into a harmonious
interaction.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
DIRECTOR EXECUTIVO |
EXECUTIVE DIRECTOR
Li Zhang
PRODUTOR | PRODUCER
Jean Yang, Ming Li, Yingqi Tang
GUIÃO | WRITER
Hero Huang
DIRECTOR DE DANÇA | DANCE
DIRECTOR
Xinghong Cui
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
C.c Guo
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Viki Duan, Xinmeng Li
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Li Zhang, Viki Duan, Xinghong Cui,
C.c Guo

EMILIE LERICHE

VIKI DUAN

Bailarina e criadora freelance, residente na Suécia com a companhia de dança
GöteborgsOperans. Em 2020, produziu o seu primeiro filme Here/Say em colaboração
com os seus bailarinos, e em Maio de 2021 foi selecionada pelo Orsolina28 em Moncalvo,
Itália para desenvolver e produzir o seu segundo filme On Mending, junto com o seu
parceiro Shawn Fitzgerald Ahern.

Fundadora e Directora Artística do D.LAB DANCE. Duan é uma ex-bailarina de ballet de
renome. Começou a sua carreira na Shanghai Ballet, e juntou-se à HongKong Batter
posteriormente. Estabeleceu o seu próprio estúdio D.LAB DABCE desde 2011, focandose em ballet e dança contemporânea. Actualmente, D.LAB DANCE tornou-se uma
plataforma que integra produções de teatro, serviços de dança e performances
comerciais.

Freelance dancer and creactor, based in Sweden with GöteborgsOperans Danskompani.
In 2020, she produced her first film Here/Say in close collaboration with her dancers, and
in May of 2021 she was selected by Orsolina28 in Moncalvo, Italy to develop and produce
her second film On Mending, alongside her partner Shawn Fitzgerald Ahern.
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UNLIMITED DANCE-CONNECTION

Founder and Artistic Director of D.LAB DANCE. Duan was a former award-winning ballet
dancer. Started her career in Shanghai Ballet, and joined HongKong Ballet later. Established
her own studio D.LAB DANCE since 2011, focusing on ballet and contemporary dance. Now,
D.LAB DANCE has become a platform that integrates theater production, dance service
and commercial performance.
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SESSÃO #2
SESSION #2
GRIEF 3’

PEYRARD FLORENCE, MAX GOZY,

BETWEEN SILENCES
RICH FERRI (USA)

Realizado em Cape Cod, baseado no solo de Ali Kenner Brodsky,
the most depressing piece... O seu solo é transformado numa
experiência cinematográfica crua e sem filtro. Between Silences
retrata a viagem de uma mulher através da dor. Para amar.
Para perder. Para lamentar. Para encontrar um caminho de
volta.
Film shot on location on Cape Cod, and based on Ali Kenner
Brodsky’s solo, the most depressing piece... Her live solo is
transformed into a raw, unfiltered cinematic experience.
Between Silences portrays one woman’s journey through grief.
To love. To lose. To grieve. To find a way back.

VIKTORIJA VRUBLEVSKA (LV)

BASTIEN FICHE (FR)
FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Rich Ferri
EDIÇÃO | EDITING
Rich Ferri
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Morgan Eve Swain
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Ali Kenner Brodsky
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Ali Kenner Brodsky

RICH FERRI
Realizador de Rhode Island com um foco nos filmes de publicitários, moda, música
e documentários. Desde que deixou o seu papel de professor de ensino secundário
em 2016, tem produzido vídeos para vários artistas, músicos, marcas e organizações.
Cinematographer based in Rhode Island with a focus on commercial, fashion, music, and
documentary films. Since leaving his role as a high school educactor in 2016, has produced
videos for a wide range of artists, musicians, brands, and organizations.
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SEPA 2’

RADIX 13’

CRISTIANO LEONE (IT)

LA VOIX HUMAINE 11’
NANINE LINNING (US)

TA MARA 10’

AT THE WALL OF
THE SEA 5’

LEVERAGE 7’

ON-OFF 11’

IWONA PASIŃSKA (PL)

AARON GREER, RACHEL DAMON (US)

DEAR TREE, PLEASE
DON’T SPILL ON OUR
GRAVE 15’

SHAWN FITZGERALD AHERN (BE)

ANITA ALVES (PT)

MOVING BARCELONA 6’
JEVAN CHOWDHURY (GB)

JONNE COVERS (SE)

WHAT IS LEFT 7’

ELISE LEGRAND, PIERRE-LUC RACINE (CA)
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GRIEF

PEYRARD FLORENCE | MAX GOZY (FR)
Uma mulher bebe chá num tranquilo jardim de Inverno. O
tempo e o espaço à sua volta torna-se difuso, e mergulha
no seu mundo interior, numa fantástica floresta selvagem de
inverno. Um lugar onde a dor profunda transcende o seu corpo
e dá voz ao fantasma que transporta.
A woman is drinking tea in a quiet winter garden. Time and
space around her become blurred, she dives in her inner world,
a fantastic wild winter forest. A place where the pain of grief
will transcend her body and give voice to the ghost she carries.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
CO-REALIZADO | CO-DIRECTED
Peyrard Florence, Max Gozy,
Bastien Fiche
GUIÃO | SCRIPT
Max Gozy, Peyrard Florence
EDIÇÃO | EDITING
Max Gozy, Peyrard Florence
DIRECTORES DE FOTOGRAFIA |
PHOTOGRAPHY DIRECTORS
Bastien Fiche, Max Gozy
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
River of no return de Ken Darby,
Lionel Newman
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Peyrard Florence
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Peyrard Florence

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

CRISTIANO LEONE (IT)
Realizado no Templo Tempietto de Bramante, em Roma, no
ponto exacto em que se realizou o Martírio de São Pedro.
O coreógrafo espanhol Iván Pérez dança em movimentos
ascendentes em espiral enquanto interage com o texto On
the Shortness of Life do filósofo Seneca, um contemporâneo
de São Pedro. A estética do filme presta também homenagem
à pintura Libertação de São Pedro. Criação contemporânea,
património histórico e linguagem como veículo para a
diplomacia cultural.

PRODUTOR | PRODUCER
Cristiano Leone Production SRLS
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Machinefabriek with Berlinde Deman
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Alessandro Viero
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Iván Pérez

Shot in the circular Bramante’s Tempietto in Rome, at the exact
point where the Martyrdom of St Peter took place.
Spanish choreographer Iván Pérez dances in ascending spiral
movements while interacting with the text On the Shortness of
Life by philosopher Seneca, a contemporary of St Peter.
The aesthetics of the film also pays tribute to the painting
Liberation of St Peter. Contemporary creation, historical heritage
and language as a vehicle for cultural diplomacy.

PEYRARD FLORENCE | MAX GOZY

CRISTIANO LEONE

Artista autodidacta francesa: experimenta contorcionismo, dança contemporânea,
representação e canto. Licenciada no Mestrado em Estudos de Género, 2017. Em 2020,
realizou o seu primeiro filme Grief.

Filólogo, director artístico e professor universitário de Direcção Artística e Arte
Performativa no Sciences Po Paris. Foi anteriormente responsável pela Educação
na Sorbonne Universités, pela Programação Cultural e Comunicação na Academia
Francesa em Roma - Villa Medici, e mais recentemente pela direcção artística do festival
de artes performativas Ō no Museu Nacional Romano.

French autodidact artist : she experiments contortion, contemporary dance, acting and
singing. In 2017, she graduated with a Master’s Degree in Gender Studies. In 2020, she
directed her first movie Grief.
Trabalhou em vários sectores culturais - como maquinista e coreógrafo. Desde a
primeira curta-metragem em 2017, explora a ficção, experimentação, vídeo-dança
e a arte da fotografia.
Worked in various cultural sectors - as machinist and choreographer. Since
his first short movie in 2017, he explored fiction, experimental, dance movie and
the art of photography.
16

RADIX

Philologist, artistic director and university lecturer of Artistic Direction and Performance Art
at Sciences Po Paris. He was previously in charge of Education at Sorbonne Universités, of
the Cultural programming and Communication at the French Academy in Rome - Villa
Medici, and more recently of the artistic direction of the performing arts festival Ō at the
Roman National Museum.
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TA MARA

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

IWONA PASIŃSKA (PL)
Inspirado na vida e pinturas de Tamara Lempicka, filmado no
Parque Mużakowski, o filme consiste em duas abordagens
distintas à imagem, que emergem num retrato ambíguo,
mas atraente, de uma mulher. Por um lado, TA MARA é
sobrecarregado de furor artístico que acorda o seu demónio
interior, por outro – ela está calma, congelada numa perpétua
espera. Os movimentos refletem a elegância, precisão e
figuração das pinturas de Lempicka.
Inspired by the life and paintings of Tamara Lempicka, shooted
in the Park Mużakowski, the film consists of two polar opposite
approaches to imagery, that merge into an ambiguous
yet enticing portrait of a woman. On one side, TA MARA is
overwhelmed by an artistic frenzy that awakens her inner
demon, on the other - she is calm, frozen in a state of perpetual
waiting. Movements reflect the elegance, precision and figurality
of Lempicka’s paintings.

PRODUTOR | PRODUCER
Polish Dance Theatre
EDIÇÃO | EDITING
Edyta Pietrowska
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Marek Grabowski
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Henryk Mikołaj Górecki
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Evelyn Blue, Agnieszka Jachym,
Julia Hałka, Paulina Jaksim,
Katarzyna Kulmińska,
Katarzyna Rzetelska, Sandra Szatan,
Emily Wong-Adryańczyk

AARON GREER | RACHEL DAMON (US)
Este filme introspectivo aborda os desafios da criatividade,
género e incorpora um sentido de domínio, através de quatro
bailarinas que actuam para ocultar e revelar os seus corpos
e vozes.
This introspective film grapples with the challenges of creativity,
gender, and an embodied sense of overwhelm, by giving four
women dancers agency to conceal or reveal their own bodies
and voices.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Aaron Greer, Rachel Damon
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Ryan Ingebritsen
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Mitch Fowler
COREOGRAFIA E ILUMINAÇÃO |
CHOREOGRAPHY AND LIGHTING
Rachel Damon
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Mitch Fowler
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Amanda Ramirez, Dylan Roth,
Gretchen Soechting-McGuire,
Laura Tennal

IWONA PASIŃSKA

AARON GREER | RACHEL DAMON

Directora artística e co-fundadora da Fundação Movements Factory. Em 1997, tornou-se
a bailarina principal do Teatro de Dança Polaco (PTT) – Poznań Ballet. Desde 2010 tem
colaborado como coreógrafa e dramaturga de movimento com óperas e teatros
dramáticos e alternativos. Tem um doutoramento em Teoria do Teatro e em 2016 tornouse directora do Teatro de Dança Polaco.

Cineasta independente e professor na Universidade de Wisconsin-Madison.

Artistic director and co-founder of the Movements Factory Foundation. In 1997 became
the principal dancer of the Polish Dance Theatre (PTT) – Poznań Ballet. Since 2010 has been
collaborating as a choreographer and movement dramaturge with operas and dramatic
and alternative theatres. Has a PhD in theatre theory and in 2016 she has become the
Director of the Polish Dance Theatre.
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LEVERAGE

Independent filmmaker and professor at the University of Wisconsin-Madison.

Designer teatral, coreógrafa e intérprete de Chicago. Dinamiza projectos performáticos
multidisciplinares através de colaborações, improvisação e trabalho de equipa. É cofundadora e directora artística de Synapse Arts em Chicago.
Chicago-based theatrical designer, choreographer, and performer. She uses
multidisciplinary skills to spearhead performance works created through collaboration,
improvisation, and teamwork. Is co-founder and artistic director of Synapse Arts in
Chicago.

19

SESSÃO #2 | SESSION #2

SESSÃO #2 | SESSION #2

DEAR TREE, PLEASE DON’T SPILL
ON YOUR GRAVE
JONNE COVERS (SE)

Através de um pequeno conto, o filme retrata a história da
humanidade. Numa tentativa de dar sentido a tudo isto, o filme
parte de uma pesquisa sobre as questões, como chegámos
aqui? E, afinal o que é isto aqui? É claro que isto não leva a
nada senão a mais perguntas. Por isso, aqui está um filme
desajeitado sobre a aventureira Anna, que vive numa casa
de banho, e que acidentalmente dá uma festa surpresa a si
própria.
This film tells a short story about the history of humankind. In an
attempt to make sense of it all, the film origins from somewhat dry
research to, how did we get here? And what is that here anyway?
Of course, this lead to nothing but more questions. So here is a
clunky film about adventurous Anna, who lives in a toilet, and
who accidentally throws herself a surprise party.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
GUIÃO | SCRIPT
Jonne Covers
PRODUTOR | PRODUCER
Jonne Covers
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Floris Verweij
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Floris Verweij
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Luc van Baaren, Sam Huisman,
Thomas Jaspers, Jort Terwijn
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Anna Fransen, Laurens van de Linde,
Julia Heider, Jurgen Hierck,
Daan Jaartsveld, Alkis Barbas,
Tijmen Teunissen, Nienke Morren,
Fernanda Silva, Hellen Boyko,
Noa Simons, Merel Franx,
Aida Guirro Salinas, Kim Tuerlings

ELISE LEGRAND | PIERRE-LUC RACINE (CA)
Trabalho de vídeo-dança que se move entre sonho e realidade,
presença e ausência, memórias e presente-futuro.
Uma atmosfera intangível preenchida com a presença de
nada. Quais são os vestígios deixados um no outro, nesta
terra assim que chegamos ao fim? O que é que resta quando
não resta nada? Vestígios intangíveis, talvez. Movimento e
esperança incessante, absurdo porém necessário.
A work of videodance moving between dream and reality,
presence and absence, memories and present-future.
An impalpable atmosphere filled with the presence of nothing.
What are the traces left on each other, on this earth once
we arrive at the end? What is left when there is nothing left?
Intangible traces, perhaps. Relentless movement and hope,
absurd yet necessary.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Elise Legrand
EDIÇÃO | EDITING
Pierre-Luc Racine
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Benoit Converset, Damien Converset,
Andy Bourgeois
COREÓGRAFA | COREOGRAPHER
Elise Legrand
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Simon Durocher-Gosselin, Elise
Legrand
ASSISTANT EDITOR
Elise Legrand

JONNE COVERS

PIERRE-LUC RACINE | ELISE LEGRAND

Bailarina e cineasta de Gotemburgo. O seu trabalho frequentemente deriva da
interacção entre diversas formas de arte. Colaborou com músicos, compositores,
escritores, numa tentativa de testar os limites da dança. Para a cineasta, o cinema
é a continuação final disso. Depois de coreografar Amuse (2016), estreou-se como
realizadora com Dear tree, please don’t spill on our grave (2021).

Realizador de videoclipes e documentários artísticos. Recentemente, assinou a corealização do documentário sobre problemas indígenas, PISIKOTAN.

Dance and filmmaker based in Gothenburg. Her work often stems from an interplay
between art forms. She collaborated with musicians, composers, writers, always
attempting to test the boundaries of dance. To her, film is the ultimate continuation of
that. After choreographing Amuse (2016), she debuted as a directer with Dear tree, please
don’t spill on our grave (2021).
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WHAT IS LEFT

Directs music videos and artistic documentaries. Recently, he signed the co-direction of
the documentary on indigenous issues PISIKOTAN.

Bailarina, coreógrafa e directora artística situada em Sheerbrooke, Canadá. Os seus
trabalhos originais incluem criações site-specific e multidisciplinares.
Dancer, choreographer and artistic director based in Sherbrooke, Qc. Canada. Her original
works include site-specific and multidisciplinary creations.
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SEPA

VIKTORIJA VRUBLEVSKA (LV)
Pequeno filme poético que explora o processo de separação
entre mãe e filha através do uso da dança e música
contemporânea por Mark Pritchard.
A poetic short film exploring a process of separation between
mother and daughter through the use of contemporary dance
and music by Mark Pritchard.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Viktorija Vrublevska, Nikita Popkov,
Michael Nadalyak
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Nikita Popkov
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Mark Pritchard
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA |
PHOTOGRAPHY DIRECTOR
Nikita Popkov
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Renee Nõmmik
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Tiina Ollesk, Emilija Berga

LA VOIX HUMAINE
NANINE LINNING (US)

A protagonista, Elle, é uma mulher vulnerável, mas forte.
Da perspectiva da cineasta, o objectivo foi enriquecer as
interpretações feitas por cineastas masculinos ao longo
de décadas, com um olhar feminino. Mostrar uma forma
multifacetada de luto, bem como desejos, sensibilidade,
medos e capacidade para o amor incondicional.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
EDIÇÃO | EDITING
Ernesto Galan
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Ernesto Galan
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Ji Young Chae

The protagonist, Elle, is a vulnerable yet strong woman. From the
perspective of a female director, the supposed was to enrich
the many interpretations made by male directors through the
decades, with a female gaze. To show the multi-faceted ways
of mourning as well as her desires, sensitivity, fears, and capacity
for unconditional love.

VIKTORIJA VRUBLEVSKA

NANINE LINNING

Cineasta nascida na Letónia, sediada entre Londres e Riga.

Coreógrafa consagrada, fundou o colectivo, Dance Company Nanine Linning, que
apresenta produções e espectáculos de dança multidisciplinares bem como ópera e
instalações em colaboração com artistas como Iris van Herpen, Studio Drift e Alexandros
Tsolakis. Trabalha como directora e coreógrafa para ópera e companhias de dança
como Stuttgart Ballet, Boston Ballet e Palau les Arts Valencia.

Latvian born filmmaker based between London and Riga.

Award-winning choreographer, founded her own ensemble, Dance Company Nanine
Linning, where creates and produces evening-length multidisciplinary dance productions
as well as opera and installations in collaboration with artists like Iris van Herpen, Studio
Drift and Alexandros Tsolakis. Is working as director and choreographer for opera houses
and dance companies like Stuttgart Ballet, Boston Ballet and Palau les Arts Valencia.

22

23

SESSÃO #2 | SESSION #2

SESSÃO #2 | SESSION #2

AT THE WALL OF THE SEA
SHAWN FITZGERALD AHERN (BE)

Filmado na paisagem crua de penhascos e rochas cobertas
de algas verdes de Pas-de-Calais, França. O filme imagina
o arrependimento como a fronteira emprestada do nosso
próprio futuro. A dupla tropeça, molhados e sujos, pelos restos
desaparecidos do aterrorizante Muro do Atlântico de Hitler, no
Cabo Gris-Nez. Puxam e rasgam-se um ao outro, apoiando
cruelmente apoiando as quedas e a ajudam-se a levantar
novamente.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Astrid Sweeney,
Jonas Vandekerckhove

Set against the raw landscape of coarse cliffs and green-algae
coated boulders at Pas-de-Calais, France. The film imagines
regret as a frontier borrowed from our own future. The duo
stumbles, soaked and soiled, through fading remnants of Hitler’s
terrifying Atlantic Wall at Cap Gris-Nez. They pull and tear at one
another, crudely easing the other’s fall and helping each other
stand once more.

24

ON-OFF

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

ANITA ALVES (PT)
Parar. Mas afinal o que é isto de parar nos dias de hoje? Depois
de uma reflexão profunda, percepcionou-se que parar é
observar o mundo do lado de fora onde vivemos todos os
dias. É saber esperar, permanecer, recair, descansar, sentir
prazer, mas também parar para pensar, reflectir. Parar para
ver o mundo a girar ou parar o movimento ao meu redor e
sentir-me ausente? Dois estados, dois ambientes diferentes
que os 18 corpos no ecrã experiênciam dentro de um quadro
quotidiano.
To stop. After all, what is to stop these days? After a deep
reflection, it was realized that to stop is observing the world
we live every day from outside. It’s knowing how to wait, stay,
relapse, rest, feel pleasure, but also stop and think, reflect. Stop
to watch the world go round or stop the movement around
me and feel absent? Two states, two different environments on
the screen showing the daily routine experienced by eighteen
bodies.

PRODUTOR | PRODUCER
Anita Alves, Joana Rodrigues
EDIÇÃO | EDITING
Joana Rodrigues
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Apparat – Maleachi; Jona Soundtracks: Dämonen
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Joana Rodrigues
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Ana Costa, Beatriz Rodrigues,
Beatriz Soares, Carlota Ramalheira,
Carolina Valente, Carolina Paulino,
Cláudia Duarte, Diogo Lopes, Filipa
Oliveira, Gabriela Silva, Inês Azevedo,
Isabela Costa, Lucas Duarte,
Mariana Gonçalves, Miguel Teixeira,
Patrícia Chaparro, Sara Mergulho
e Sofia Suárez
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Anita Alves

SHAWN FITZGERALD AHERN

ANITA ALVES

Bailarino e coreógrafo freelancer que enfatiza a humanidade no seu trabalho. Depois de
anos a criar com a companhia de dança de teatro, Pilobolus, mudou-se para a Bélgica
e trabalhou como bailarino principal e coreógrafo assistente do Sidi Larbi Cherkaoui.
Contribuiu para mais de trinta grandes produções de dança e com diversos artistas
de renome, já atuou em mais de mil espetáculos ao vivo e o seu trabalho já foi exibido
em televisão e cinema.

Bailarina profissional e professora de dança. Estudou no Profissional de Dança no
Conservatório de Música da Jobra e é licenciada em Dança pela Escola Superior de
Dança em Lisboa onde concretizou dois programas ERASMUS na Noruega e em Espanha.
Realizou a Pós-graduação em Dança Contemporânea na Escola Superior de Música e
Artes do Espetáculo no Porto e recentemente finalizou o Mestrado em Ensino de Dança
pela Escola Superior de Dança.

Freelance performer and movement director who emphasizes humanity in his work.
Following years of creating with the dance-theatre company, Pilobolus, he moved to
Belgium and worked as a lead performer and choreographer assistant for Sidi Larbi
Cherkaoui. Has contributed to more than thirty major dance productions and with several
renowned artists, has performed in over one thousand live shows and his work has been
seen on television and cinemas.

Professional dancer and dance teacher. Studied Professional Dance at the Jobra
Conservactory of Music and has a degree in Dancefrom Superior School of Dance in
Lisbon where she completed two ERASMUS programs in Norway and Spain. Completed
a PhD diploma in Contemporary Dance at the Superior School of Music and Performing
Arts in Porto and recently completed a Masters in Dance Teaching at the Superior School
of Dance.
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SESSÃO #3
SESSION #3
MOVING BARCELONA
JEVAN CHOWDHURY (UK)

Uma história de dança sobre a capital catalã, uma região
autónoma do Estado espanhol a braços com uma crise de
identidade. Uma cidade com tudo a seu favor, assombrada
pelos fantasmas do passado e, apesar dos muitos progressos,
encontra-se a desenterrar velhas feridas. Há uma sensação de
tranquilidade de que tudo está bem, no entanto, o movimento
da cidade conta uma história diferente. Os barcelenses, em
busca da felicidade, encontram-se numa passadeira para
lado nenhum, num conto da vida moderna.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Catherine Allard, Antoni Gutiérez-Rubí
EDIÇÃO | EDITING
Jevan Chowdhury
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Kevin Matley
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Jevan Chowdhury, Alberto Balazs
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
IT Dansa, La Veronal

A dance story about the Catalonia capital, an autonomous
region in the Spanish State contending with an identity crisis. A
city with everything going for it is still haunted by the ghosts of
its past and despite much progress, it finds itself unearthing old
wounds. There is a sense of reassurance that all is okay, however,
the movement of the city tells a different story. Barcelonians, in
pursuit of happiness, find themselves on a treadmill to nowhere
in a tale of modern-day life.

JEVAN CHOWDHURY
Artista premiado que realizou filmes para organizações internacionais, governos e
instituições culturais. O projecto Moving Cities já foi visto por mais de 50 milhões de
pessoas e exibido em mais de 70 festivais em todo o mundo. Moving Barcelona é o
oitavo filme de uma colecção de obras premiadas, capturando o mundo como palco.
A vida nas ruas de Londres, Paris, Bruxelas, Dallas, Praga, Yerevan e Atenas foram todas
registadas neste cânone crescente.

WEHNU SAÏ 5’

PORTRAITS IN MOTION 4’

LEGAL TENDER 16’

TRANSITIONS 9’

BESTIA 2’

WOLF 13’

TRES PASOS 5’

THE HOUSE 15’

REMAIN 6’

WEEPING WATER 8’

MITCHELL ROSE (US)

SHAWN FITZGERALD AHERN (BE)

MARC BORGES (CA)

ANTONELLO MATARAZZO (IT)

HELENA FRANZÉN, HÅKAN JELK (SE)

MATEUSZ CZEKAJ (PL)

XIONG JIANG (CN)

NATASHA GILMORE (GB)

OLGA RORIZ (PT)

HYONOK KIM (US)

IN MEDIA RES 7’
ANTHONY VALON (FR)

Award-winning artist who has madefilms for international organisations, governments
and cultural institutions. His Moving Cities project has been seen by over 50 million people
and exhibited in over 70 festivals worldwide. Moving Barcelona is the eighth film in an
award-winning collection of works, capturing the world as a stage. Life on the street in
London, Paris, Brussels, Dallas, Prague, Yerevan and Athens have all been recorded in
this growing canon.
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WEHNU SAÏ

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

MITCHELL ROSE (US)
Wehnu Saï significa união em muitos e foi concebida
em resposta ao isolamento forçado da pandemia. Uma
coreografia africana é dividida em 2-3 frases de segundo, cada
uma executada por uma das 140 pessoas do departamento.
Uma avalanche de imagens surge, mas no meio do caos há
a continuidade do único fio coreográfico a ser realizado por
uma grande diversidade humana. É uma representação visual
da unidade em muitos.

PRODUTOR | PRODUCER
Mitchell Rose
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Billy Goodrum
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Momar Ndiaye

Wehnu Saï means unity in many and was made as a response
to the forced isolation of the pandemic. One piece of African
choreography is broken into 2-3 second phrases, each
performed by one of the 140 people in the department.
A torrent of images surge by, but in the midst of the chaos
there is the continuity of the single choreographic thread
being realized by a great diversity of humanity. It is a visual
representation of unity in many.

SHAWN FITZGERALD AHERN (BE)
Consumo desenfreado dos media distorce a nossa percepção
de beleza. Reflecte sobre problemas sociais de raça e
identidade, da forma como os preconceitos podem cegarnos da realidade. Fica a impressão da necessidade de trabalho
árduo para nos desconectarmos dos nossos hábitos. Observa
a empatia que existe entre as pessoas, quando permitimos, e
explora o que comunidade significa se a abraçarmos.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Michael Gallen
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Shawn Fitzgerald Ahern
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Pol Van den Broek, Lattef Williams

A film about how our mindless consumption of media distorts
our perception of beauty. It reflects on social issues of race and
identity in relation to how our preconceptions can blind us to
reality. Leaves an impression about the hard work necessary
to disconnect from our habits. It observes the empathy that
can exist between people when we allow it, and explores what
community can mean if we embrace it.

MITCHELL ROSE

SHAWN FITZGERALD AHERN

Antes de ser cineasta, foi coreógrafo e bailarino em Nova Iorque e actuou com a sua
companhia durante 15 anos. Eventualmente foi puxado para os meios visuais e escolheu
estudar cinema, entrando no Instituto de Cinema Americano como assistente de
realização. Desde daí, os seus filmes já ganharam 97 prêmios em festivais e são exibidos
em todo o mundo. Actualmente é professor de cinema na Universidade Estadual de Ohio.

Bailarino e coreógrafo freelancer que enfatiza a humanidade no seu trabalho. Depois de
anos a criar com a companhia de dança de teatro, Pilobolus, mudou-se para a Bélgica
e trabalhou como bailarino principal e coreógrafo assistente do Sidi Larbi Cherkaoui.
Contribuiu para mais de trinta grandes produções de dança e com diversos artistas
de renome, já atuou em mais de mil espetáculos ao vivo e o seu trabalho já foi exibido
em televisão e cinema.

Prior to becoming a filmmaker, he was a New York-based choreographer and performer,
and his company oured internationally for 15 years. Eventually he was drawn more to
visual media and chose to study film, entering The American Film Institute as a Directing
Fellow. Since that, his films have won 97 festival awards and are screened around the
world. Is currently a filmmaking professor at Ohio State University.
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LEGAL TENDER

Freelance performer and movement director who emphasizes humanity in his work.
Following years of creating with the dance-theatre company, Pilobolus, he moved to
Belgium and worked as a lead performer and choreographer assistant for Sidi Larbi
Cherkaoui. Has contributed to more than thirty major dance productions and with several
renowned artists, has performed in over one thousand live shows and his work has been
seen on television and cinemas.
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BESTIA

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

MARC BORGES (CA)
Examina a preparação mental e física de um matador antes de
entrar na arena. É um momento íntimo de grande intensidade,
visto através de um conjunto de grandes planos, que mostra a
concentração e a tensão subjacente do assassino, à medida
que vislumbra a batalha que se aproxima. O vídeo-dança
enche o espectador de uma estética de escuridão, espelhando
a crueldade sombria das touradas.

MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Ilias Benzeguir
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Audrey Gaussiran
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Audrey Gaussiran

Examines the mental and physical preparation of a matador
before he enters the arena. It is an intimate moment of great
intensity, viewed through a set of close-up camera angles
showing the concentration and underlying tension of the
killer as he visualizes the coming battle. The videodance lulls
the audience into an aesthetic of darkness, mirroring the grim
cruelty of bullfighting.

ANTONELLO MATARAZZO (IT)
A cultura, e as culturas, são o resultado de migrações e
contaminações milenares. Ao ritmo de um tango imaginário
escrito pelo compositor Lucaniano Rocco De Rosa, imagens de
migrantes de ontem e de hoje amontoadas, imagens de dor
planetária, mas também provas da necessidade de sobreviver,
sempre e a qualquer custo, fugindo da injustiça geopolítica
e climática.
Culture, and cultures, are the result of millenary migrations and
contaminations. To the rhythm of an imaginary tango written
by the Lucanian composer Rocco De Rosa, images of migrants
of yesterday and today heap up, images of planetary pain but
also evidence of the need to survive, always and at any cost,
fleeing geopolitical and climatic injustice.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Antonello Matarazzo
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Rocco De Rosa
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Tekla Gogrichiani, Rocco De Rosa,
Andrea Di Cesare, Pino Pecorelli,
Pasquale Laino, Santi Pulvirenti,
Antonio Franciosa,
Fulvia Di Domenico

MARC BORGES

ANTONELLO MATARAZZO

Realizador autodidacta que explora muitas disciplinas, incluindo música, fotografia,
vídeo, pintura, escultura, desenho e animação. A sua visão criativa é reflexiva e sempre
em evolução e está frequentemente associada aoshumanos, retratos, texturas e som.
O seu processo criativo é intuitivo e metódico.

Expoente do Medialismo, é pintor, realizador e artista de vídeo. Os seus vídeos já foram
exibidos em diversos festivais de cinema italianos e estrangeiros. O núcleo da sua
investigação assenta na ambiguidade entre imagem fixa e em movimento, o elo entre
as suas pinturas, vídeos e instalações de vídeo é a sua tendência à exploração de
aspetos introspetivos e antropológicos. O seu trabalho foi exibido nas 53º e 54º Bienais
de Veneza.

Is a self-taught director who explores many disciplines, including music, photography,
video, painting, sculpture, drawing and animation. His creative vision is thoughtful and
ever evolving and is often associated with humans, portraiture, textures and sound. His
creative process is both intuitive and methodical.
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TRES PASOS

Exponent of Medialism, is a painter, director and video artist. His videos have been
welcomed in many Italian and foreign film festivals. The core of his research is based on
the ambiguity between still image and moving, the link between his painting, video and
video installations is his tendency to the exploration of introspective and anthropological
aspects. His work was showed in the 53° and 54° Venice Biennale.
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REMAIN

HELENA FRANZÉN | HÅKAN JELK (SE)
Uma mulher regressa à sua escola, abandonada há muitos
anos. O que está escondido atrás dessas memórias?
Na sua dança, as suas memórias voltam, com tristeza e alegria.
A woman returns to her school, abandoned since many years.
What is left behind of the memories?
In her dance, her memories are coming back, with sadness
and joy.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Helena Franzén
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Håkan Jelk
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Stefan Johansson
COREÓGRAFA | COREOGRAPHER
Helena Franzén
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Helena Franzén

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

ANTHONY VALON (FR)

No chiaroscuro de um armazém em desuso, uma sombra
humana, imóvel, jaz no chão.
Descansa aos pés de um espelho monolítico, e podemos ver
no rosto uma maquilhagem de reconhecimento facial. Os
bugs do sistema de vídeo vigilância, a silhueta é infinitamente
reflectida no ecrã gigante, narrativa em abismo. O eco cria
um ballet dirigido pelo bailarino, que dita cada movimento
aos seus clones virtuais.
In the chiaroscuro of a disused warehouse, a human shadow,
motionless, lies on the ground.
She rests at the foot of a monolithic mirror, and we can see
on her face an anti-face recognition make-up. The videosurveillance system bugs, her silhouette is infinitely reflected in
the giant screen, in a mise en abîme. The echo creates a ballet
directed by the dancer, who dictates each movement to his
virtual clones.

PRODUÇÃO | PRODUCTION
Kid A
PRODUTOR | PRODUCER
Anthony Valon
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Anthony Valon
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Aurélien Le Calvez
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Lorenzo Ds Dasse
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Lorenzo DS Dasse aka Yoda

HELENA FRANZÉN | HÅKAN JELK

ANTHONY VALON

Coreógrafa e bailarina Helena Franzén e o director de fotografia e fotógrafo Håkan
Jelk colaboram continuamente desde 2011. Diversos dos seus filmes de dança têm sido
apresentados em festivais de cinema pela Europa. No seu trabalho, investigam como
captar a dança na fotografia e no filme. Em todos os seus trabalhos procuram uma
forma pessoal de tratar a linguagem do movimento do corpo.

Começou a fotografar em analógico aos 15 anos. Foi admitido na mesma altura num
conservatório de música para estudos de pós-graduação. Combina as suas duas
paixões: artes visuais e música. Realizou várias obras musicais e fotográficas e fundou
uma produtora com o objetivo de produzir os seus projetos artísticos, como In Media Res.

Choreographer and dancer Helena Franzén and cinematographer and photographer
Håkan Jelk have an ongoing collaboration since 2011. Several of their dance films have
been presented at film festivals around Europe. In their work they investigate how to
capture the dance into photography and film. In all their projects they are searching for
a personal way to approach the language of the moving body.
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IN MEDIA RES

Began analog photography at the age of 15. Around the same time was admitted to a
music conservactory for postgraduate studies. He combines his two passions: arts and
music. After several musical and photographic works, foundend a production company
with the objective to produce his artistic projects, such as In Media Res.
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PORTRAITS IN MOTION
MATEUSZ CZEKAJ (PL)

Filmado como uma mera cena de diálogo, o filme segue os
rostos e emoções dos bailarinoss mais do que a dança em
si. O movimento é suspendido, da mesma forma que abre o
espaço dos seres íntimos de duas pessoas. O ritmo das ondas
que regressam, alusivo a uma respiração profunda, introduz
um invulgar estado de calma, leveza e facilidade.
Shot as a simple dialogue scene, the film follows the faces
and emotions of the dancers more than the dance itself. The
movement suspends, and so the space for intimate beings of
two people opens. The rhythm of returning waves, reminiscent of
a deep breath, introduces a state of unusual calmness, lightness
and ease.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
EDIÇÃO | EDITING
Maciej Gryzełko
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Lines of Flux, No 20 - Garbowski,
Cruz, Orins
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Mariusz Rychłowski
COREOGRAFIA | COREOGRAPHY
Anna Kosiorowska,
Mateusz Czekaj

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

XIONG JIANG (CN)

Determinado a viajar no momento, compreende o caminho
à sua frente torce e roda, mas carrega um saco pesado,
mantendo-se na estrada numa longa viagem. O sábio disse:
As mãos não podem esconder a luz do coração, no campo
interminável, vamos apertar as mãos e falar, e encontrar um
lugar.
Determined to travel in the moment, understanding the road
ahead twisting and turning but carring a heavy bag, sticking
to the road of a long journey. The wise man said, Hands can
not hide the light of the heart, in the endless field, we will shake
hands and talk, and find a place.

PRODUTOR | PRODUCER
Xiong Jiang
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA |
PHOTOGRAPHY DIRECTOR
Li Wei
EDIÇÃO | EDITING
Jiang Xiong
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Shepketi Ajeti, Izhar Jiang Yimingjiang
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Yizharjiang Yimingjiang,
Shepketi Ezeti

MATEUSZ CZEKAJ

XIONG JIANG

Pela primeira vez realizador é também coreógrafo, bailarino, músico e dá formação a
jovens e adultos desde 2019 na Polónia. Estudou na Wac Arts College emLondres, Reino
Unido, e tem um mestrado em Teatro e Dança, Bytom, Polónia.

Criador de cruzamentos dos media em múltiplas criações de dança, vídeo, teatro e
instalações. Formou-se no Departamento de Coreografia da Academia de Dança de
Pequim e trabalhou na Região Militar de Chengdu, Zhanqi Art Troupe. Tem colaborado
com artistas em várias áreas, e é coreógrafo, criativo e design de imagem.

First-time filmmaker. Making dance works, music, and leading dance workshops for young
people and adults since 2019 in Poland. Study at the Wac Arts College in London, UK and
has a MA in Actor of Dance Theatre, Bytom, Poland.
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TRANSITIONS

A cross-media creactor of multiple media creations such as dance, video, theater and
iinstallations. Graduated from the Choreography Department of Beijing Dance Academy
and worked in the Chengdu Military Region Zhanqi Art Troupe. He has cooperated with
artists in various fields for many times, and is a choreographer and creative image design.
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WOLF

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

NATASHA GILMORE (UK)
Situado na deslumbrante paisagem natural da Escócia outonal,
o filme integra um elenco de três gerações. No coração está a
interacção entre o ser conduzido pelo caminho da vida pelas
gerações mais velhas e a necessidade de forjar e escolher
o seu próprio caminho. Não descartando os conselhos ou
orientações dados por outros, mas reconhecer que, em última
análise, temos de fazer as nossas próprias escolhas.
Set in the stunning natural environment of autumnal Scotland,
the film incorporates a cast spanning three generations. At its
heart is the interplay between being guided to the right path in
life by older generations and the need to forge your own path
and choose your own way. Not to invalidate advice or guidance
given by others but to acknowledge that ultimately, we must
make our own choices.
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PRODUTOR | PRODUCER
Nicola Denman
EDIÇÃO | EDITING
Blair Young
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
George Geddes
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Mairi Campbell, Luke Sutherland
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Natasha Gilmore

THE HOUSE

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

OLGA RORIZ (PT)

Esta casa já ali estava, herança de outros - mobiliário antigo,
papéis de parede colados em cima uns dos outros. As casas,
sobrevivem às pessoas. Talvez passem a ser museus, fósseis
em larga escala, décors de cinema. Lá dentro a coreografia
tem espaço e eco, inscreve-se nas paredes como na pele,
a intimidade é ainda possível. Lá fora a floresta cresce,
assombrações batem nas janelas. A casa ainda lá está.
This house was already there, inheritance of others - antique
furniture, wallpapers glued on top of each other. Houses, they
survive to people. Maybe they became museums, large-scale
fossils, movie décors. Inside the choreography has space and
echo, subscribes to the walls as in the skin, intimacy is still
possible. Outside the forest grows, haunts hit the windows. The
house is still there.

PRODUTORES | PRODUCERS
António Quadros Ferro,
Companhia Olga Roriz
EDIÇÃO | EDITING
João Rapozo
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
João Rapozo
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
João Hasselberg
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Catarina Câmara, Connor Scott,
Emanuel Santos, Marta Lobato Faria,
Melissa Cosseta, Natalia Lis,
Yonel Serrano

NATASHA GILMORE

OLGA RORIZ

Directora artística e fundadora do Barrowland Ballet, companhia de teatro/dança
baseada em Glasgow. Nascida em Londres, Natasha é uma coreógrafa respeitada
internacionalmente pelo teatro/dança e cinema. É apaixonada pela criação de
performances de larga escala com a participação intergeracional. Recentemente,
foi reconhecida pela sua prática em trabalho na dança contemporânea com e para
públicos com diversas condições neurológicas.

Formou-se em Dança pela Escola de Dança do Teatro Nacional de S. Carlos e pela Escola
de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa. Foi a 1ª bailarina e coreógrafa do Ballet
Gulbenkian, directora artística da Companhia de Dança de Lisboa, tendo fundado a
sua própria companhia, a Companhia Olga Roriz, há 26 anos. Foi condecorada com
a Ordem do Infante D. Henrique. A Universidade de Aveiro atribui-lhe o Doutoramento
Honoris Causa por distinção nas Artes.

Artisitic director and founder of Barrowland Ballet, a Glasgow based dance theatre
company. Born in London, Natasha is an internationally respected choreographer for
dance theatre and film. She is passionate about creating intergenerational, large-scale
participation performances. Most recently has been recognised for her developing
practice in contemporary dance work with and for neuro-diverse audiences.

Gratuated in Dance at National School of Dance Theatre of S. Carlos and at National
Conservactory School of Dance of Lisbon. Was the first dancer and choreographer at
Ballet Gulbenkian, Artistic Director at the Dance Company of Lisbon, then founded her
own Dance Company, the Olga Roriz Company, 26 years ago. Was decorated with the
Order of Infante D. Henrique insignia. The Aveiro University gave her an Honorary an PhD
for Arts distinction.
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SESSÃO #4
SESSION #4
TRIEB 7’

YEL 4’

LIGHT- BEARER 13’

COURTOISIE 3’

AFTER THE REIGN:
CONFUSION 2’

STILL LIFE ON
THE ISLAND 16’

C19 6’

UNLIMITED
DANCE-FUSION 4’

ZOË SCHRECKENBERG (DE)

WEEPING WATER

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

HYONOK KIM (US)

O perigo de um tubarão cuja barbatana é caçada para ser
vendida como iguaria. O bailarino interpreta a graciosidade
dos movimentos de um tubarão até ser capturado em cordas
e a barbatna ser cortada. Contorce o corpo em gestos
angulares que registam o momento trágico. A dor, a luta, e a
morte inescapável do tubarão ferido, simboliza o sofrimento
de todos os animais caçados, que satisfazem a ambição e
domínio humano sobre todas as espécies vivas.
The perils of a shark whose fin is hunted to sell as a delicacy. The
dancer interprets the grace of the shark’s movements until he is
captured in ropes and his fin severed. Twists his body in angular
gestures to capture the tragic moment. The pain, the struggle,
and the inescapable death of the wounded shark are meant to
project the suffering of all animals hunted to satisfy the human
greed for domination over all living species

PRODUTOR | PRODUCER
Joan Digby
EDIÇÃO | EDITING
Hyonok Kim
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Dongsam Lee, Andre D. Kim
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Isang Yun
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Bo Pressly

HYONOK KIM
Realizadora e coreógrafa de renome. Doutorada em Arte na Universidade de Paris,
estudou dança na Universidade de Paris IV e realização na Academia de Cinema
de Nova Iorque. Vive e trabalha em Nova Iorque. Os seus filmes já foram exibidos em
diversos canais e vistos em inúmeros festivais de cinema mundialmente.
An award-winning director and choreographer. Did her PhD in Art at Universite de Paris,
studied dance at Universite de Paris IV and film directing at New York Film Academy. She
lives and works in New York. Her films have been broadcasted by several channels and
seen in many worldwide film festivals.
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BILLY MARCHENSKI (CA)

JENNIFER SCULLY-THURSTON (US)

FREDRIK ETOALL, ROBIN WELLSTRÖM (SE)

RIMA PIPOYAN (AM)

RAPHAEL DECOSTER (FR)

NICOLE BEUTLER (NL)

JULIE S (CN)

VISCERA: AUTOPSY OF A
TANG’O 3’
(NON) HUMAN BODY 13’
ARTURO BANDINELLI (GB)

MUDLOVE 8’

TERO PELTONIEMI (FI)

BASTIEN SOLEIL (FR)
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TRIEB

ZOË SCHRECKENBERG (DE)
Explora o estado emocional da agressão. Revela o mundo
interior de um sujeito que não está disposto a agir no seu
ambiente por sentimentos, mas cede a fantasias e desejos
que surgem do seu estado agressivo.
Explores the emotional state of aggression. It shows the inner
world of a subject who is unwilling to act on its environment out
of feelings, but indulges in fantasies and desires that arise out
of its aggressive state.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
EDIÇÃO | EDITING
Zoë Schreckenberg
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Günter Schreckenberg
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Sebastian Wasner

LIGHT-BEARER

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

BILLY MARCHENSKI (CA)
Um ser caído é actormentado pelas memórias do paraíso.
A fallen being is tormented by memories of paradise.

Billy Marchenski

DRAMATURGIA | DRAMATURGY
Lesley Ewen
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Israel Seoane
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Israel Seoane

COREÓGRAFA | COREOGRAPHER
Zoë Schreckenberg

INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Billy Marchenski

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA |
PHOTOGRAPHY DIRECTOR
Günter Schreckenberg

DESIGN DE SOM | SOUND DESIGN
Andreas Kahre

INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Zoë Schreckenberg
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PRODUTOR | PRODUCER

ZOË SCHRECKENBERG

BILLY MARCHENSKI

Cineasta, coreógrafa e bailarina alemã. O seu trabalho artístico explora a encenação
e cinema e é influenciado pela sua formação em dança contemporânea, bem como
métodos de combate e acrobacias cinematográficas. Completou com sucesso a
licenciatura em estudos de teatro, cinema e media em Viena e, desde então, trabalhou
internacionalmente como artista freelancer.

Estudou criação, escrita, representação, dança contemporânea e realização na
Escola de Artes Contemporâneas da Universidade Simon Fraser em Vancouver, BC.
Foi membro da companhia de dança Butoh Kokoro durante cinco anos. Iniciou o grupo
Butoh gigamal com artistas de Vancouver e Quioto, Japão. O primeiro espectáculo,
TAKER, estreou no Boombox em Vancouver em 2020.

German filmmaker, choreographer and dancer. Her artistic work mainly explores the
medium of stage and film and is influenced by her contemporary dance training as well
as combat methods and film stunts. She successfully completed her bachelor’s degree in
theatre and film and media studies in Vienna and has since then worked internationally
as a freelance artist.

Studied devised creation, writing, acting, contemporary dance and directing at the School
for Contemporary Arts at Simon Fraser University in Vancouver, BC. Was a member of
Butoh company Kokoro Dance for five years. Started the Butoh group gigamal with artists
from Vancouver and Kyoto, Japan. The first show, TAKER, premiered at the Boombox in
Vancouver in 2020.
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AFTER THE REIGN: CONFUSION
JENNIFER SCULLY-THURSTON (US)

Uma mulher que experiência a natureza confusa e
esquizofrénica da perda, confrontando muitas versões de si
mesma e o início do processo de cura.
A woman experiencing the confusing and schizophrenic nature
of loss confronting many versions of herself and the beginning
of the healing process.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Jennifer Scully-Thurston
EDIÇÃO | EDITING
Dustin Glasco
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Christopher Scully-Thurston
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Mariusz Rychłowski
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Sharon Carelock

FREDRIK ETOALL | ROBIN WELLSTRÖM (SE)
Num mundo pós-apocalíptico, dois amantes lutam a perda um
do outro, perseguem fantasmas e memórias do que outrora
foram. Filmado numa fábrica de cimento abandonada à saída
de Estocolmo, conta com os dois bailarinos, que são um casal
na vida real e ficaram presos em países distintos quando
o vírus chegou à Europa, sem saberem quando se veriam
novamente.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUÇÃO | PRODUCTION
Pauline Enorson, Elise Nordström
EDIÇÃO | EDITING
Robin Wellström
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
FELIN
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Sophie Flannery Prune Vergères,
David Lagerqvist

In a post-apocalyptic world, two lovers battle the loss of each
other, chasing after ghosts and memories of what used to be.
Shot in an abandoned cement factory outside of Stockholm
and features the two dancers, who are also a couple in real life
and were trapped in different countries when the virus outbreak
hit Europe, not knowing when they would see each other again.

JENNIFER SCULLY-THURSTON

FREDRIK ETOALL | ROBIN WELLSTRÖM

Dança e artes são toda a sua vida. Viajou pelo mundo em espectáculos da OffBroadway, companhias contemporâneas, leccionou no ensino superior e encontrou
a sua voz como escritora de dança, teatro e críticas de livros em Dancer With An Attitude.
Hoje trabalha na escola pública na NC Arts in Action. Está no meio da reinvenção e
renascimento artístico como realizadora, curadora e artista de vídeo instalações.

Nos últimos 16 anos, Fredrik tem dedicado a sua vida a tirar fotografias, que já estiveram
na Harper’s Bazaar, Interview Magazine, Playboy, Styleby, Wesc, Vogue.com e em diversas
capas de álbuns de Icona Pop, Roxette, etc. Desde 2012 que realizar vídeos também se
tornou uma paixão.

Dance and Arts is her whole life. Traveled the world in Off-Broadway shows, contemporary
companies, taught in higher education and found her voice again as Dancer With An
Attitude writing Dance, theatre and book reviews. Today works in the public school system
through NC Arts in Action. She is amidst a reinvention and artistic renaissance as a dance
filmmaker, curactor and video installation artist.
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C19

For the past 16 years, Fredrik has dedicated his life to taking photos, which have appeared
in Harper’s Bazaar, Interview Magazine, Playboy, Styleby, Wesc, Vogue.com and a variety
of album covers for Icona Pop, Roxette etc. As of 2012 directing videos has also become
one of his passions.
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VISCERA: AUTOPSY OF A
(NON) HUMAN BODY
ARTURO BANDINELLI (GB)

Na autópsia de um outrora grande Hotel no meio do oceano,
vislumbramos o passado, de memórias desvasnecidas onde
os detalhes são difusos. No passado, cada quarto tinha
uma função importante, mas como a vida teve um preço,
rapidamente tornou-se num local de armazenamento de
memórias perdidas. Viscera oscila entre uma coreografia
claramente definida e um movimento abstracto para dar um
movimento visceral, e às vezes desconcertante encontro com
aquilo que não pode ser posto em palavras.
In the autopsy of a once grand Hotel in the middle of the ocean,
we catch a glimpse of the past, of faded memories where the
details are blurry. In the past each room had its own important
function, but as living took its toll, it soon became a storage place
for lost memories. Viscera oscillates between clear defined
choreography and abstract movement to offer a viscerally
moving, and at times disconcerting encounter with that which
cannot be put into words.
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
EDIÇÃO | EDITING
Arturo Bandinelli
PRODUTOR | PRODUCER
Celina Liesegang
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Arturo Bandinelli
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Arturo Bandinelli
COREÓGRAFA | COREOGRAPHER
Celina Liesegang

MUDLOVE

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

TERO PELTONIEMI (FI)
Um rapaz conhece uma rapariga num café, e os dois são
atirados para um ringue de luta livre de lama para encontrar
um caminho comum, enquanto os seus melhores amigos
agem como treinadores.
Boy meets girl at a coffee shop, and the two are thrown into a
mud wrestling ring to find a common path forward, while their
best friends act as coaches.

INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Antonio Branco, Olivia Brown,
Celina Liesegang, Riccardo Tarocco,
Klaudia Franziska Wittman

EDIÇÃO | EDITING
Tero Peltoniemi
PRODUTOR | PRODUCER
Tero Peltoniemi
PRODUÇÃO | PRODUCTION
Fabian Nyberg
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Tero Peltoniemi
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Tero Hytönen
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Salla Rytövuori, Tero Hytönen,
Pauliina Sjöberg, Kalle Pulkkinen

ARTURO BANDINELLI

TERO PELTONIEMI

Cineasta experimental premiado, investigador e psicanalista em formação. Nos
últimos anos, começou a fazer experiências com formatos de filmes não ficcionais
em colaboração com coreógrafos, bailarinos, artistas visuais e performativos. O seu
mais recente vídeo-dança experimental Walls of Limerick (2018/19) recebeu aclamação
internacional com quase quarenta exibições e sete prémios.

Depois de mais de uma dúzia de curtas-metragens, Tero está a escrever a sua primeira
longa-metragem com um toque único em música e movimento, bem como a filmar
uma série documental sobre comediantes que partilham os seus segredos mais
sombrios. Casar a música e movimento com um toque de comentário social tem sido
o seu principal foco e marca. Desde o Outono de 2019 que reside em Helsínquia, Finlândia.

Award-winning experimental filmmaker, researcher and psychoanalyst in training. In the
last few years, he started experimenting with non-fictional film formats in collaboration
with choreographers, dancers, visual and performance artistsHis recent experimental
videodance Walls of Limerick (2018/19) received international acclaim with nearly forty
screenings and seven awards.

After over a dozen narrative short films, Tero is writing his first feature film with a unique
touch in music and motion, as well as shooting a documentary series about comedians
who share their darkest secrets. Marrying music and motion with a twist of social
commentary has been his main focus and trademark. As of Fall 2019 he resides in Helsinki,
Finland.
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YEL

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

RIMA PIPOYAN (AM)
A luta de polaridades dentro de um ser humano e a reação
que ela ou ele podem ter quando confrontados com todos os
contrastes do mundo exterior. E apenas a própria superação
pode dar ao ser humano uma sensação de vitória.
A struggle of polarities inside a human being and the reaction
she or he may have when faced with all the contrasts of the
outer world. And only self-overcoming can give a human being
the feeling of victory.

PRODUTOR | PRODUCER
Lilit Gabrielyan
EDIÇÃO | EDITING
Emil Khachatryan
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Komitas
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Artur Gharayan
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Armenian State Chamber Choir
(ASCC)
MAQUILHADORA | MAKE-UP ARTIST
Liana Ayvazyan

COURTOISIE

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

RAPHAËL DECOSTER (FR)
Durante o primeiro confinamento da pandemia, fiquei
trancado num pequeno apartamento que era a minha casa
na época. Como a minha vida se tornava tão repetitiva neste
ambiente, eu queria transformá-la num parque de diversão
para sair dela. Dançar era uma necessidade, então tive que
usar o espaço que estava disponível.

INTÉRPRETE | INTERPRETER
Raphael Decoster
EDIÇÃO | EDITING
Raphael Decoster
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Courtoise, Pierre Droual,
Baptiste Grisel

During the first lockdown of the pandemic, I got locked in this very
small flat that was my home at the time. As my life was getting
so repetitive in this environment, I wanted to transform it into a
playground to get out of it. Dancing was a necessity, so I had to
use this space that was the only available.

FIGURINO | COSTUME DESIGN
Rima Pipoyan

RIMA PIPOYAN

RAPHAËL DECOSTER

Coreógrafa, realizadora, bailarina e professora de dança. É considerada uma das
pioneiras do ballet moderno e dança contemporânea da Arménia. Em 2017, fundou
a fundação cultural e educativa, Choreography Development, com a ambição de
apoiar o desenvolvimento do ballet moderno e dança contemporânea da Arménia.
Já apresentou as suas coreografias em Itália, Rússia, Alemanha, Polónia, Portugal, entre
outros países.

Estudou desenho na Escola de Belas Artes de Tournai, Antuérpia (Bélgica) e Helsínquia
(Finlândia). A partir daí, coloca a sua prática em relação com diferentes áreas como
a música, o vídeo e a dança. O seu desenho relacionado com o movimento levou-o a
trabalhar com filmes de animação, performances, questionando o gesto do desenho
e o movimento do som.

Choreographer, director, dancer and dance teacher. Is considered to be one of the
pioneers of modern ballet and contemporary dance in Armenia. In 2017 she founded
Choreography Development educational and cultural foundation aiming to support the
development of contemporary dance and modern ballet in Armenia. She has presented
her choreographic works in Italy, Russia, Germany, Poland, Portugal, and many other
countries.
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Studied drawing at the Fine Arts school of Tournai, Antwerp (Belgium) and Helsinki (Finland).
From then on, he puts his practice into relation with different fields such as music, video
and dance. His practice of drawing related to movement brought him to work with
animation movies, as well as performances, questioning the gesture of drawing and
the movement of sound.
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STILL LIFE ON THE ISLAND
NICOLE BEUTLER (NL)

Homenagem ao desacelerar e ao poder da natureza. Um
encontro impressionante entre técnica e paisagem criando
espaço para a beleza e conforto. É um ritual meditativo sobre
estar perto na distância, uns com os outros e com o espaço
natural que nos rodeia. A performance é a adaptação do
dueto de Beutler 4: STILL LIFE e é inspirado no Reifentanz (1927),
coreógrafo da Bauhaus Oskar Schlemmer e centra-se na
interacção única de luz, anéis, sombra e a criatividade do
bailarino no meio ambiente.
Tribute to slowing down and nature’s power. An impressive
encounter between technique and landscape and creates
space for beauty and comfort. It is a meditative ritual about
being together at a distance, with each other and the natural
space around us. This performance is an adaptation of a scene
from Beutler’s dance duet 4: STILL LIFE and is inspired by the
Reifentanz (1927) by Bauhaus choreographer Oskar Schlemmer
and revolves around the unique interplay of light, rings, shadow
and the creativity of the performer in his environment.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Floor Cremers
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Gary Shepherd
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Claire Bontje
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Marjolein Vogels, Tomislav Veller,
Klara Alexova, Daniel Barkan,
Inez Almeida, Eva Villanueva,
Christian Guerematchi, Rob Polmann,
Hillary Blake Firestone,
Patrick Schmatzer, Djinti Sullivan,
Lucia Fernandez,
Djahan Manuela Perez
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Nicole Beutler

NICOLE BEUTLER
Nascida em Munique, 1969. Experiência em artes visuais e literatura alemã, eestudou
coreografia na School for New Dance Development (SNDO), Amesterdão. Nos últimos
vinte anos, deixou a sua marca nas artes performativas holandesas com a sua
abordagem única à performance. Desde 2009, é directora artística da sua própria
companhia, Nicole Beutler Projects. O seu trabalho ganhou prémios incluindo o Prémio
VSCD Mime (2009) e o Prémio Dioraphte (2014).
Born in Munich, 1969. Has a background in the visual arts and German literature, and
studied choreography at the School for New Dance Development (SNDO), Amsterdam.
Over the past twenty years, has made her mark on the Dutch performing arts with her
unique approach to performance. Since 2009, has been the artistic director of her own
company, Nicole Beutler Projects. Her work has won awards including the VSCD Mime
Prize (2009) and the Dioraphte Prize (2014).
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UNLIMITED DANCE-FUSION
JULIE S (CN)

Um traço da cultura antiga e sabedoria da nação chinesa em
fusão com a dança moderna chinesa.
Uma menina, que perde o rumo durante a sua viagem solitária
e encontra quatro pessoas misteriosas que a desafiam para
novas aventuras no desconhecido. Entra num processo de
confusão e caos e com a ajuda dos quatro mentores, ela
no seu coração percebe a força inesgotável da mente, e
finalmente recupera o seu rumo novamente.
A trace of the ancient culture and wisdom of the Chinese nation
in fusion with the modern and Chinese dance.
A little girl, who loses a navigation during her lonely journey, meets
four mysterious people who challenge her to new adventures
into the unknown. She gets into a process of confusion and
chaos. With the help of the four mentors, she in her heart realizes
the inexhaustible strength of mind, and finally gets her navigation
back again.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
GUIÃO | SCRIPT
Julie S, Hero Huang
PRODUTORES | PRODUCERS
JEAN YANG, MING LI, YINGQI TANG
DIRECTOR-EXECUTIVO |
EXECUTIVE-DIRECTOR
Li Zhang
DIRECTOR DE DANÇA |
DANCE DIRECTOR
Xinghong Cui
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Julie S, Siye Tao
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Li Zhang, Julie S, Siye Tao,
Xinghong Cui, Lewei Zhou, C.c Guo

JULIE S (Yuliya Semyonova)
Nasceu na Ucrânia. Sediada em Xangai desde 2016. Realizadora, coreógrafa, intérprete,
professora. Trabalha principalmente nas artes visuais, dança contemporânea, teatro
físico. Interessa-se sobretudo pela reflexão sobre problemas sociais, realidade surreal,
tecnologias modernas. Gosta de integrar efeitos visuais, sons, cheiros, toques, sabor
para transformar os sentidos humanos.
Was born in Ukraine. Based in Shanghai since 2016. Director, choreographer, performer,
teacher. She works mainly with visual art, contemporary dance, physical theatre. Is mostly
interested in reflection about social problems, surreal reality, modern technologies. She likes
to integrate visual effects, sounds, smells, touch, taste to affect on several human senses.
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

BASTIEN SOLEIL (FR)
Por vezes, a arte cria aquilo que sabemos que vai ser belo.
Numa combinação de água, iluminação e talento da bailarina
Ariadna, é um filme inovador de videografia subaquática. Aos
meus olhos, a beleza e a alegria estão relacionadas. Por isso
escolhemos uma música e coreografia poderosa, dinâmica
e animada. Durante três minutos, gostaria que o espectador
fosse transportado para longe da rotina, para um mundo de
sonho hipnotizante.
Sometimes, art is doing something simply because we know
it will be beautiful. With the combination of water, lighting and
dancer Ariadna’s talent, offers the viewer an innovative take
on underwater videography. In my eyes, beauty and joy are
related. This is why we choose such powerful, dynamic and lively
music and choreography. During these 3 minutes, I would like
the viewer to be transported far away from daily routine, into a
mesmerizing dreamlike world.

PRODUTOR | PRODUCER
Bastien Soleil
EDIÇÃO | EDITING
Jeremy Lauvige
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Anthony Rouchier
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Mathieu Pradinaud
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Ariadna Hafez
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Ariadna Hafez

SESSÃO #5
SESSION #5
JONTAE 8’

WAKE 7’

DEVIENS 10’

THE BAIT 6’

THE LIGHT A SHADOW
FINDS 4’

FLATTENED 7

SIAM OBREGON, KYANA LYNE (CA)

ADRIEN LHOMMEDIEU (FR)

Nascido em 1979 em Volvic, trabalhou diversos anos como designer, e especialista de
marketing e comunicação. Em 2010, vendeu a sua empresa para viajar pela Ásia de
modo a desconectar-se da caótica França megalópole, e dedicar-se por completo
à criação de projectos amigos do ambiente. Aos poucos, começou a descobrir um
caminho quase não explorado pela fotografia e o cinema.
Born in 1979 in Volvic, spent several years as a successful designer, marketing and
communications expert. In 2010, he sold his agency to travel extensively in Asia in order
to disconnect from the busy French megalopolis, and fully dedicated his time to build
eco-friendly projects. Slowly, shooting after shooting, he started to discover an almost
unexplored photographic and film path.
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CHENGLONG TANG (CN)

SEBASTIAN BOLENIUS (PT)

TOBIN DEL CUORE (US)

EXHALE 6’

MONIEK VAN DER KALLEN (NL)
BASTIEN SOLEIL

KATIE BEARD, NAOMI TURNER (GB)

EXALTATION 12’
SAM ASAERT (BE)
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JONTAE

SIAM OBREGON | KYANA LYNE (CA)
Perante a pandemia global e o despertar do racismo, um
intérprete dedica um momento para a purificação pessoal
através do movimento.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Siam Obregon, Kyana Lyne,
Festival Quartier Danses
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Jontae McCrory

Faced by the global pandemic and reawakening of racism, a
performer dedicates a moment for personal catharsis through
movement.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

ADRIEN LHOMMEDIEU (FR)
Um rapaz fascinado pelo ballet, mas tem medo de admiti-lo,
até que se cruza no caminho com um bailarino.
A young boy is fascinated by ballet, but is afraid to admit it until
he crosses the path of a ballet dancer.

PRODUTORES | PRODUCERS
Julien Mabin, Guillaume Ofroy
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Nicolas Ferteux
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Stéphane Degnieau
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Julien Meyzindi

SIAM OBREGON | KYANA LYNE

ADRIEN LHOMMEDIEU

Obregón é uma cineasta independente e realizadora criativa sediada em Montreal,
Canadá. Enquanto artista, foca-se no movimento, observação e intimidade. O
seu trabalho é modelado na sua herança mexicana e na sua experiência pessoal
como imigrante. Lyne tem uma licenciatura de Belas Artes da Escola Performativa
na Universidade de Ryerson de Toronto em 2018. Depois de ter o seu diploma, Kyana
mudou-se para Montreal.

Realizador de publicidade, videoclipes e filmes, mas também fotógrafo. Gosta da natureza
e da espiritualidade e procura no seu trabalho a emoção. Define-se como uma alma
apaixonada.

Obregón is an independent filmmaker and creative director based in Montreal, Canada.
As an artist, she focuses on movement, observation, and the intimate. Her work is shaped
by her Mexican heritage, and her personal experience of immigration. Lyne obtained her
Bachelor of Fine Arts from the School of Performance at Ryerson University in Toronto in
2018. After obtaining her diploma, Kyana relocated to Montreal.
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DEVIENS

Director of commercials, music videos and films, also a photographer.
Likes nature and spiritual stuff, and is always looking for emotion in his work. Defines
himself as a romantic soul.
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THE LIGHT A SHADOW FINDS
TOBIN DEL CUORE (US)

Um teatro vazio. Um bailarino entra. Entre a sombra e a luz,
ele move-se.
An empty theatre. A dancer enters. Between shadow and light,
she moves.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Tobin Del Cuore,
Taryn Kaschock Russell
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Lev ‘Ljova’ Zhurbin
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Yin Yue

EXHALE

MONIEK VAN DER KALLEN (NL)
Começa num choque, quando um acontecimento traumático
torna consciente a tua vulnerabilidade. A realidade foi
afectada. Consegues confiar nos teus sentidos? Exhale evoca
a reflexão, deixar de lado a raiva e superar o sentimento de
impotência. E, em última análise, recuperar a confiança nos
próprios instintos e corpo.
Starts in shock, when a traumatic event makes you aware of
your vulnerability. Your reality has been affected. Can you trust
your senses? Exhale evokes reflection, letting go of your anger
and overcoming the feeling of powerlessness. And ultimately
regaining confidence in your own instincts and body.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Lazlo Tonk, Dylan Tonk
EDIÇÃO | EDITING
Danjel van den Hoogen
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Bas van Win, Jeroen Jaspers
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Erwan van Buuren
CINEMATOGRAFIA SUBAQUÁTICA |
UNDERWATER CINEMATOGRAPHY
Bas Andries
FIGURINO | COSTUME DESIGN
Juliette Mout
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Alicia Verdú Macián
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TOBIN DEL CUORE

MONIEK VAN DER KALLEN

Formou-se como bailarino na Juilliard School. Foi bailarino principal na Hubbard
Street Dance Chicago durante seis anos. Viajou pelo mundo com o HSDC, e começou
a documentar as suas experiências e realizar filmes de tributo a bailarinos reformados.
Fundou a sua produtora de vídeo em Chicago, continua a realizar, produzir e editar
filmes.

Realizadora e coreógrafa dos Países Baixos. Estudou cinema na Universidade de Utrecht
e tem sido uma bailarina ávida desde a sua infância. Combina a sua paixão pelo cinema
e pela dança. O seu último filme, Exhale, estreou no Cinedans em Amesterdão em 2021.
Exhale completa a ex-trilogia de Van der Kallen, no seguimento de Explore (2010) e
Expose (2015).

Trained as a dancer at the Juilliard School. After graduating, I was a principal dancer
with Hubbard Street Dance Chicago for six years. Traveled the world with HSDC,
began documenting our experiences and created tribute videos for retiring dancers.
Subsequently, the company hired me to make a web series of our travels. Started is own
video production company in Chicago and continue to direct, produce and edit films.

Director and choreographer from The Netherlands. Studied film at Utrecht University and
has been an avid dancer since her childhood. In her work she combines her passion
for film and dance. Her latest film, Exhale, premiered at Cinedans in Amsterdam in 2021.
Exhale completes Van der Kallen’s ex-trilogy, following Explore (2010) and Expose (2015).
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WAKE

KATIE BEARD | NAOMI TURNER (UK)
Curta-metragem sobre dança que explora e responde a
atitudes modernas em torno da perda e do luto, inspirando-se
em diferentes rituais e tradições funerárias de todo o mundo.
Filmado no terreno austero e mutável de Dartmoor, WAKE
conduz-nos através da viagem de luto de uma mulher.
A short dance film which explores and responds to modern
attitudes around loss and grief, taking inspiration from different
rituals and funeral traditions from around the world. Filmed on
the stark and shifting terrain of Dartmoor, Wake steers us through
one’s woman’s journey of grief.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Katie Beard, Naomi Turner
PRODUTORES EXECUTIVOS |
EXECUTIVE DIRECTORS
Brian Gowenlock, John Huckstep
EDIÇÃO | EDITING
Katie Beard, Oisín O’Driscoll
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Ben Glass, Ben Green
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Sam Finney
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Liv Lockwood
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Sarah Farrow-Jones, Lucy Freeman,
Ben McEwen, Sophie Northmore,
Emma Pendle, Jack Sergison

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

CHENGLONG TANG (CN)
Três personagens são levados numa corrida frenética. Lutarão
para ganhar... Mas para quê? E se tudo isto fosse apenas um
isco? Este filme de dança transpõe para o nosso mundo
contemporâneo a fábula ancestral de Jiang Gong, humilde
pescador e grande estratega da dinastia Zhou, cujo as
capturas foram apanhadas sem isco. Uma história universal
sobre a perda de identidade, o abandono de si próprio e a
renúncia ao livre arbítrio.
Three characters are carried away in a frantic race. They will
fight to win... But for what? What if all this was just a decoy?
This dance film transposes into our contemporary world the
ancestral fable of Jiang Gong, humble fisherman and great
strategist of the Zhou dynasty, whose catches were caught
without bait. A universal story about the loss of identity, the
abandonment of oneself and the renunciation of free will.

PRODUTOR | PRODUCER
Chenglong Tang, Huang Jun, Siyang
Fu, Anna Alexandre, Adelin Lefievre
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Siyang Fu, Huang Jun
EDIÇÃO | EDITING
Xiaoxiu Guo, Shifei Chen
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Xiaogang Zeng, Qian Lei
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Chenglong Tang
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Shifei Chen, Zibo Geng,
Théo Pendle

KATIE BEARD | NAOMI TURNER

CHENGLONG TANG

A dupla de realizadoras LeMoon, uma colectiva de performance e filme localizada entre
Exeter e Londres. Começaram a trabalhar juntas após se graduarem na Universidade de
Exeter em 2015, onde estudaram Drama. Inicialmente, ao criarem conteúdos multimédia
e peças de teatro físico, perceberam o interesse comum no vídeo-dança e mais tarde,
desenvolveram WAKE, a sua primeira curta e em 2019 o seu segundo filme Scapelands.

Coreógrafo e realizador, graduado em Beijing. Depois de uma carreira como bailarino na
Companhia Nacional de Dança da China, tornou-se um artista independente e explora o
universo das possibilidades oferecidas pelo palco e ecrã. Criador de obras coreográficas
de grande escala, dirige grandes comissões de produções de espectáculos inspiradas
em danças tradicionais e é autor de diversas curtas-metragens de dança.

Directing duo make up LeMoon, a performance and film collective based between Exeter
and London. They began making work together after graduating from the University of
Exeter in 2015, where they both studied a degree in Drama. Initially creating multimedia
and physical theatre work they realized their common interest in dance film and later
went onto develop WAKE, their first short film and in 2019 their second film Scapelands.
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THE BAIT

Choreographer and director, graduate in Beijing. Following a career as a dancer in
the National Dance Company of China, becomes an independent artist and explores
the universe of possibilities offered by the stage and the screen. Creates large-scale
choreographic pieces, directs large commissioned stage productions inspired by
traditional dances and is also the author of several short dance films.
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FLATTENED

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

SEBASTIAN BOLENIUS (PT)
Três artistas juntam-se para explorar e refletir sobre os tempos
de apatia e inércia que viveram recentemente. Cruzam o seu
desejo de criar que, apesar das dificuldades, procura uma
rutura com as restrições impostas. A peça nasce do desejo
de expressar três experiências distintas num novo paradigma
que apela à regeneração artística, à expressão criativa e à
partilha social. A performance é um mapa de passados
presentes e futuros, que questionam o tempo, o espaço, e
todas as emoções que neles são transportadas.
Three artists join together for exploration and reflection on the
times of apathy and inertia they have recently experienced.
They cross their desire to create which, despite the difficulties,
seeks a break from the restrictions imposed. The piece is born
from the desire to express three distinct experiences in a new
paradigm that calls for artistic regeneration, creative expression,
and social sharing. The performance is a map of present and
future pasts that question time, space, and all the emotions that
are carried in them.

MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Christian Vismara
COREOGRAFIA | COREOGRAPHY
Patricia Keleher, Lua Carreira,
Hugo Marmelada
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Patricia Keleher, Lua Carreira,
Hugo Marmelada
CONSULTOR ARTÍSTICO |
ARTISTIC COUNSELLING
Hugo Cantegrel

SEBASTIAN BOLENIUS
Estudou jornalismo na Academia Bávara de Televisão. Durante a sua carreira, assumiu
diferentes papéis: operador de câmara, editor, produtor e realizador. Nos últimos anos,
realizou e produziu documentários, programas de televisão, e filmes corporativos.
Actualmente encontra-se entre a Alemanha e Portugal, onde faz parcerias com outros
criativos para trabalhar em projectos auto iniciados.
Studied journalism in the Bavarian Academy for Television. During his career, he took on
different roles: cameraman, editor, producer, and director. In the last years, he directed
and produced documentaries, television shows, and corporate films. Nowadays he’s in
between Germany and Portugal where he is partnering with other creatives to work on
self-initiated projects.
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EXALTATION

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

SAM ASAERT (BE)

Um filme de dança sobre o despertar gradual do espírito e da
alma. Sobre a emergência do sentimento. Sobre o ser - afastarse gradualmente de um estado primitivo. Descoberta através
da apreensão e exploração graduais. O Eu a evoluir para a
autoconsciência. Consciente de uma ordem superior - não
mais vinculado pela programação instinctiva do ambiente
A dance film about the gradual awakening of spirit and soul.
About the emergence of sentience. About being — gradually
ripping away from a primitive state. Discovery through
gradual grasping and exploration. The Self evolving into selfconsciousness. Aware of a higher order — no longer bound by
the instinctive programming of the environment.

PRODUTOR | PRODUCER
Sam Asaert
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Andrey Dergachev
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA E EDITOR |
PHOTOGRAPHY DIRECTOR AND EDITION
Sam Asaert
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Christopher Hill
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Juliet Burnett

SAM ASAERT
Nascido em 1987, é um cineasta e director de fotografia que actua na vanguarda da
arte contemporânea visual. Provenienete de um filme de ficção narrativa no seu bélgico
nativo, combina a destreza visual da inovação cinematográfica com o seu amor por
dança ambicionando a translação artística e poética do meio efémero da dança para
o meio atemporal do cinema, bem como a cinética e cinemática transformação do
movimento de câmara na coreografia.
Born in 1987, is an award-winning filmmaker and cinematographer working on the cuttingedge of contemporary visual art. Hailing from narrative fiction film in his native belgium
combines the visual prowess of innovative cinematography with his love for dance aiming
the artistic and poetic translation of the ephemeral medium of dance into the timeless
medium of film, as well the kinetic and cinematic transformation of camera movement
into choreography.
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SESSION #6
LE VOYAGE DANS
LA LUNE 2’

OUT OF BREATH 15’

SOJEONG YOON, YIN PARK (KR)

ROTEM TSULKER (IL)

AMOROUS 4’
BURAK KUM (TR)

LE VOYAGE DANS LA LUNE

THE INVISIBLE MIRROR 5’
LUIGI RIZZO (GB)

LOS PERROS DEL BARRIO
COLOSAL 12’

THE SOFT BIT 7’

AFTER 5’

SETENTA 8’

CIRCE 17’

AUTONOME - MADA
MADA 5’

JANA IRMERT (DE)

DREW BROWN (US)

BAPTISTE DEBRAUX (FR)

ANNA ZURKIRCHEN, CELINE WERKHOVEN
(CH)

MA 108 10’

ERIKA VIZBARAITE (LT)

ROTEM TSULKER (IL)

Vídeo-arte sobre uma bailarina que encontra um novo lugar
para dançar fora da lei da gravidade. Filmado num pequeno
apartamento no ecrã verde durante o confinamento da
pandemia, com 12kg de farinha e muita diversão.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Korin Mandelson-Partovi
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Danielle Stephen

Art-video about a dancer who finds a new place to dance
outside the laws of gravity. Shot in a little apartment on green
screen during pandemic lockdown, with 12kg of flour and lots
of fun.

CARLOTA MENDES RAMALHEIRA (PT)

ALEXANDRE RICHARD (CA)

ROTEM TSULKER
Realizador de cinema, 38 anos de Telaviv, Israel.
Artista VFX, nos últimos 10 anos trabalha em filmes e anúncios.
Film director, 38 years old from Telaviv, Israel.
VFX artist, works on films and commercials for the last 10 years.
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AMOROUS

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

BURAK KUM (TR)
O zumbido das moscas torna-se a voz dos poetas. A voz dos
poetas transforma-se em tango. Tango torna-se dança. Dança
torna-se amor.
O filme usa as vozes de Bertolt Brecht, Dennis Bratus, George
Seferis, Jean Cocteau, Jorge Luis, Ivan Bunin, Langston Huges,
Mahmoud Darwish, Melih Cevdet Anday, Pablo Neruda,
Rabindranath Tagore, Robert Frost, Vladamir Mayakovsy and
Walt Whitman, e foi inspirada pela Metamorfose de Franz Kafka.

PRODUTOR | PRODUCER
Burak Kum
GUIÃO | SCRIPT
Burak Kum
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Astor Piazzolla
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Fahriye Çeçtepe

The buzzing of flies becomes the voices of poets. The voice of
the poets turns into a tango. Tango becomes a dance. Dance
turns into a love.
This film uses the real voices of Bertolt Brecht, Dennis Bratus,
George Seferis, Jean Cocteau, Jorge Luis, Ivan Bunin, Langston
Huges, Mahmoud Darwish, Melih Cevdet Anday, Pablo Neruda,
Rabindranath Tagore, Robert Frost, Vladamir Mayakovsy and Walt
Whitman, and it is inspired by The Metamorphosis by Franz Kafka.

DREW BROWN (US)

Através dos maneirismos exagerados da televisão diária, as
seis personagens levam-nos numa rutura selvagem através de
desafios de decisões criativas. Mergulhando dramaticamente
na aventura de uma imaginação, ainda por tornar física,
pedem-nos que consideremos o lado mais distante do
momento, em que as nossas ideias ameaçam, com urgência
desarticulada, engolir-nos inteiros.
Through the exaggerated mannerisms of daytime television, the
six characters take us on a wild romp through the challenges of
creative decision-making. Diving dramatically into the adventure
of an imagination yet to be physicalized, they ask us to consider
the far side of the moments when our ideas threaten, with
disjointed urgency, to swallow us whole.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
EDIÇÃO | EDITING
Drew L. Brown
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Drew L. Brown
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Omar Román De Jesús
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Rafael Cañals, Carlos Falú Sanchez,
Rachel Seacrest, Ian Spring,
Christian Warner, Spencer Weidie

BURAK KUM

DREW BROWN

Nasceu em 1984 em Brusa. Depois de se graduar do Departamento de Administração
Pública na Universidade da Turquia, trabalhou como director de fotografia, assistente
de realizador e editor em muitos anúncios, documentários, filmes promocionais e longas
metragens. Fundou a Kanka Film Production, que produziu e pós-produziu o filme Love
in Secret Garden. Entre 2017 e 2021, realizou inúmeras curtas metragens.

Nascido em Bayamón, Porto Rico, é o director artístico de Boca Tuya, uma incubadora
artística de Nova Iorque, que promove artistas de dança contemporânea com
experiências multifacetadas de alto nível que categorizam uma vida holística nas artes.

Born in 1984, Bursa. After graduating from the Department of Public Administration in Trakya
University, he worked as a director of photography, assistant director and editor in many
commercials, documentaries, promotional films and feature films. He founded Kanka
Film Production Company, who produced and undertook the post-production film Love
in Secret Garden. Between 2017 and 2021, he directed many short films.
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LOS PERROS DEL BARRIO COLOSAL

Born in Bayamón, Puerto Rico, he is the artistic director of Boca Tuya, a New York-based
artistic incubactor providing mature contemporary dance artists with the multifaceted,
high level experiences that characterize a holistic life in the arts.
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AFTER

FICHA ARTÍSTICA
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BAPTISTE DEBRAUX (FR)
Conta a história de duas mulheres que tentam recuperar
e superar um choque. O combate conta uma história
intemporal e universal. Não importa o quão traumático foi o
acontecimento, a quantidade de energia necessária é imensa
e a garantia de sair ileso é incerta.
It tells the story of two women who try to recover and overcome
from a shock. Their combat tells a timeless and universal
story. No matter what the traumatic event, the amount of
energy required is immense and the guarantee of coming out
unscathed uncertain.

EDIÇÃO | EDITING
Simon Birman
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Athys De Galzain
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK<
Teho Teardo
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Juliette Hilaire
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Ida Viikinkoski, Juliette Hilaire

CIRCE

ANNA ZURKIRCHEN | CELINE WERKHOVEN (CH)
Figuras estranhas permanecem entre as árvores, uma criatura
nasce de um mar de relva e corpos com penas fazem o seu
caminho através do pó.
CIRCE apresenta uma visão sobre uma paisagem repleta
de mitologia e saga. Quem consegue olhar as colinas
esvoaçantes e grutas escondidas está submerso num reino
de transformação, engano e sedução. Uma viagem intuitiva
que desvanece a fronteira entre o homem e o animal, o animal
e o homem.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Anna Zurkircehn, Celine Werkhoven
EDIÇÃO | EDITING
Anna Zurkircehn, Celine Werkhoven
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Antonio Alemanno
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Anna Zurkircehn, Celine Werkhoven

Strange figures linger between the trees, a creature is born from
a sea of grass and feathered bodies make their way through
the dust.
CIRCE offers a view over a landscape filled with mythology
and saga. Who lays eyes on its flowing hills and hidden caves
is submerged in a realm of transformation, deception and
seduction. An intuitive journey that fades the border between
man and animal, animal and man.

BAPTISTE DEBRAUX

ANNA ZURKIRCHEN | CELINE WERKHOVEN

Jovem realizador francês. Realizou três curtas-metragens e o vídeo musical Beirute
para Ibrahim Maalouf. After é o seu primeiro vídeo-dança.

Skypunch Collective é uma iniciativa multidisciplinar de Anna Zurkirchen, Celine
Werkhoven e Antonio Alemanno. O colectivo pretende criar um trabalho de suspensão
da realidade, com o brindar da percepção, ilusão e o natural, capacidades únicas do
corpo humano. A combinação do movimento, som e um cenário visualmente forte
cria um fio condutor das obras.

Young French director. Has directed three short films and the music video Beirut for Ibrahim
Maalouf. After is his first videodance.

Skypunch Collective is a multidisciplinary initiative of Anna Zurkirchen, Celine Werkhoven
and Antonio Alemanno. The collective aims to create work that seems to suspend reality,
by playing with perception, illusion and the natural, but unique capabilities of the human
body. The combination of movement, sound and visually strong scenery forms a common
thread through their works.
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MA 108

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

ERIKA VIZBARAITE (LT)
Através do estilo haiku prosa-poética, os momentos de pausa
são revelados e levantam as questões mais importantes
que já ouvimos, que se repetem constantemente e nos
assombram de forma desdenhosa: Quem sou eu? De onde é
que eu vim? Onde e como devo continuar a ser?
Ma é uma palavra de origem japonesa, que significa vazio,
espaço negativo, intervalo, pausa. 108 é a experiência da
fórmula sagrada do Universo: a unidade de tudo (1), vazio e
silêncio (0), e infinito e eternidade (horizontal 8).
Through the prose-poetic haiku style, the moments of pause
are revealed and raises the most important questions that we
have already heard, that are constantly repeated and scornfully
haunting us: Who am I? Where did I come from? Where and how
should I continue to be?
Ma is a word of Japanese origin, meaning emptiness, negative
space, gap, pause. 108 is the experience of the sacred formula
of the Universe: the unity of everything (1), emptiness and silence
(0), and infinity and eternity (horizontal 8).

PRODUTOR | PRODUCER
Baltic Productions
EDIÇÃO | EDITING
Elena Kairytė
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Laura Vansevičienė
COMPOSITOR | COMPOSER
Dominykas Digimas
SOM | SOUND
Rūta Girnytė
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Erika Vizbaraite

SOJEONG YOON | YIN PARK (KR)
No escuro, a respiração árdua de uma mulher a fugir
apressada. A porta fecha-se com um estrondo e a sua
aparência manchada com tinta vermelha, na Sala Vermelha.
Há pessoas cobertas de tinta vermelha presas em linhas
brancas no chão com um comportamento anormal. Ela olha
em torno da sala separada da realidade e foge apressada
e abre repentinamente a porta atrás dela. Ela encontra um
elevador na escuridão fria e foge da Sala Vermelha para
enfrentar um mundo sinistro.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Sehoon Jeon, Junyoung Huh,
Jihye Kim
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Youha Kwak, Jisoo Yang

In the dark, the harsh breath of a woman fleeing in a hurry. The
door closes with a bang and her appearance smeared with red
paint, in the Red Room. There are people covered in red paint
trapped in white lines on the floor with abnormal behavior. She
looks around the room separated from reality, and runs away
in a hurry with the sudden opening of the door behind her. She
finds an elevactor in the cold darkness and escapes from the
Red Room to face a strange world.

ERIKA VIZBARAITE

SOJEONG YOON | YIN PARK

Bailarina e coreógrafa, que iniciou o seu percurso como bailarina de ballet clássico,
estudou na Rambert Dance College (Reino Unido) e na academia de teatro e
música lituana, onde se interessou pela dança contemporânea e encontrou paixão
na coreografia. Encenou espectáculos de dança contemporânea, vídeo-dança,
coreografia para musicais, óperas, vários projectos culturais e artísticos.

Realizadora e directora de fotografia na Coreia, estudou na Universidade de Kookmin
Design de Entretenimento de 2016 a 2021. É a realizadora de Out of Breath, e ganhou a
Melhor Realizadora Curta e Melhor Curta de Screendance no festival Indie Short Fest.

Dancer and choreographer, started her path as a dancer from classical ballet, studied
at Rambert Dance College (U.K) and Lithuanian theatre and music academy where took
interest in contemporary dance and found passion in choreography. She has staged
contemporary dance performances, videodance movies, choreography for musicals,
operas, various cultural and art projects.
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OUT OF BREATH

Film and photo director in Korea, has studied in the Kookmin University Entertainment
Design from 2016 to 2021. Is the director of Out of Breath, and won the Best Woman Short
and Best Screendance Short at the Indie Short Fest.
Escritor, pintor e artista cerâmico na Coreia, é o co-realizador de Out of breath.
Writer, painter and ceramic artist in Korea is te co-director of Out of breath.
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THE INVISIBLE MIRROR
LUIGI RIZZO (UK)

À noite, enquanto algo acontece numa casa de uma senhora
idosa, uma rapariga jovem veste-se para ir a uma festa.
Através da dança e música, de repente a juventude e a velhice
unem-se num momento efémero e dinâmico, finalmente
ligados.
At night while something has happened in a house of an old
lady, a young girl dresses to go to a party. Through the dance
and the music, suddenly youth and age merge together in an
ephemeral and dynamic moment, ultimately connected.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Jeff Schell
EDIÇÃO | EDITING
Luigi Rizzo
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA |
PHOTOGRAPHY DIRECTOR
Simon Se-Shen
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Yukiko Masui
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Saskia Horton, Joy Constantinides

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Duas mãos dobram para cima, lentamente no início,
depois firmemente direccionam-se para o chão como se o
levantassem. Para cima e para baixo de novo, para cima e para
baixo. A ligação do interno e externo, o fragmento e o todo, a
performance dançada forma o centro da gravidade, atraindo
a câmara. Enquanto a atmosfera musical leva o espectador
para um mundo desconhecido, o imagético é envolvido pela
monatgem que joga com as suas próprias regras - revelando
a conecção de todos os elementos.
Two hands bend up, slowly at first, then sharply, as if directing
the ground to lift. Up and down again, up and down.
Connecting the internal and the external, the fragmented
and the whole, the dance performance forms the center of
gravity, pulling the camera towards her. While the atmospheric
music leads the viewer into an unknown world, the imagery is
embraced by an experimental montage that plays by its own
rules - revealing the interconnectedness of all elements.

DIRECTOR
Jana Irmert
EDIÇÃO | EDITING
Tobias Schütze, Jana Irmert
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Tobias Schütze
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Lingji Hon
COMPOSITOR | COMPOSER
Jana Irmert
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Lingji Hon

LUIGI RIZZO

JANA IRMERT

Editor criativo que trabalha em Londres. Começou a experimentar as imagens
em movimento criando vídeo instalações, enquanto trabalhava na cena musical
independente em Milão. Depois de se mudar para Londres, focou a sua carreira como
editor projectos pessoais guiados pela narrativa. LUDWIK é um projeto de música
paralelo de Luigi.

Compositora, designer de som e artista audiovisual sediada em Berlim. As pesquisas
artísticas vão desde a performance ao vivo, composição multicanal e projectos de
vídeo em conjunto com cineastas, bailarinos e artistas visuais. Lançou vários álbuns na
Fabrique Records e recebeu prémios pela sua música cinematográfica e design de som.

A creative editor working in London. Started experimenting with the moving images to
create video installation, while working in the independent music scene in Milan. After
moving to London he has focussed his career as film editor and developing narrative
driven personal projects. LUDWIK is a side music project brainchild of Luigi.
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THE SOFT BIT

JANA IRMERT (DE)

Composer, sound designer and audiovisual artist based in Berlin. Her artistic explorations
span from live performance, multichannel composition and video works to joint projects
with filmmakers, dancers and visual artists. She has released several albums on Fabrique
Records and received awards for her film music and sound design.
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SETENTA

CARLOTA MENDES RAMALHEIRA (PT)
A água é capaz de transmitir sensações e memórias diferentes.
O contraste entre a força e a leveza que a água nos dá
permite-nos viver e alcançar experiências que nunca seriam
possíveis no ambiente natural dos seres humanos. A água faz
parte de nós, o nosso corpo é composto por aproximadamente
70% de água, daí a água ser uma parte de nós. Pretende-se
deixar aberta a todas as pessoas a sua própria interpretação
de acordo com a sua experiência e ligação com a água.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
João Traveira, Luís Pereira
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Carlota Mendes Ramalheira

AUTONOME – MADA MADA
ALEXANDRE RICHARD (CA)

Montreal, 1954. Um autor exilado é atirado para uma dança
com os seus demónios interiores. Abalado pelas marés
constantes da sua vida, um toque suave vem à sua mente.
Montreal, 1954. An exiled author is thrown into a dance with his
inner demons. Shaken by the unwavering tides of his life, a gentle
touch comes to mind.

PRODUTOR | PRODUCER
Graham GS, Alexe Laroche,
Alexander Bain Clarke
PRODUÇÃO | PRODUCTION
Les Orphelins
EDIÇÃO | EDITING
Alexandre Richard
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Mada Mada, Maxime Bélanger,
Kristopher Laflamme
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Charles-Alexis Desgagné

Water is capable of transmitting different sensations and
memories. The contrast between the strength and lightness that
water gives us allows us to live and achieve experiences that
would never be possible in the natural environment of human
beings. Water is part of us, our body is made up of approximately
70% water, hence water is a part of us. It is intended to leave
open to all people their own interpretation according to their
experience and connection with water.

CARLOTA MENDES RAMALHEIRA

ALEXANDRE RICHARD

Nascida em Vagos, em 2003. Concluiu, em 2021, o Curso Profissional de Intérprete de
Dança Contemporânea da Jobra. Frequenta o Curso de Design de Moda da Universidade
da Beira Interior e a Academia de Belas Artes de Ílhavo. Frequentou desde os 5 anos
academias de dança em Ballet e Dança Contemporânea. Participou em diversos
espectáculos de rua e de palco e várias exposições colectivas de pintura destacandose pelo prémio recebido no concurso Aveiro Jovem Criador de 2021.

Convicto em mostrar a condição humana de maneira única e contemplativa, revela
através dos limites conceitos psicologicamente perplexos, visuais cativantes e uma
estética direccionada. A conjugação de estilo e substância contribui para uma narrativa
provocadora que reuniu a crítica internacional. Nos últimos anos, conseguiu mais de
30 prémios e nomiações.

Born in Vagos, in 2003. Completed, in 2021, a professional course of Contemporary
Dance Interpreter at Jobra. Currently attends a Fashion Design course at the Beira
Interior University and the Fine Arts Academy in Ílhavo. Attends since the age of 5 dance
academies in Ballet and Contemporary Dance. Participated in several street and stage
shows and in many collective exhibitions of painting standing out for the prize accomplish
in the Aveiro Jovem Criador contest in 2021.
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Thirst to showcase the human condition in unique and contemplative ways, he revels
himself in pushing boundaries through psychologically-perplexing concepts, enthralling
visuals and directorial aesthetic. His marriage of style and substance makes for thoughtprovoking storytelling that has garnered this self-taught filmmaker critical international
acclaim. In the last years, he amassed over 30 awards and nominations.
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SESSÃO #7
SESSION #7
SCAPELANDS 4’

KATIE BEARD, NAOMI TURNER (GB)

CRE CRE FEM 5’
JOHANNA MILERUD (SE)

ARCH 5’

COSSOC 10’

ANAMARIA KLAJNŠČEK, MAGÍ SERRA (ES)

BREATHE A LITTLE BIT
FASTER, NOW! | 1984 6’

SARA BERNARDO, PEDRO EMES NOGUEIRA
(PT)

JEREMY MOSS, PAMELA VAIL (US)

REVISION OF EVIDENCE 8’
SOPHIE SALZER (DE)

CONFESSIONS - OUTRO 7’
ELLIOT STOREY (FR)

STILL LIFE - INTERITUS /
TABEO / VANITAS 15’

SCAPELANDS

KATIE BEARD | NAOMI TURNER (GB)
Explora as nossas conexões primárias com a natureza e o
efeito da vivência urbana na mente humana. Com países em
confinamento devido à actual pandemia global, o impacto
psicológico dos nossos ambientes físicos está a ser sentido
de forma significativa em todo o mundo como nunca antes.
Explores our primal connections with nature and the effect of
urban living on the human mind. With countries in lockdown due
to the current global pandemic, the psychological impact of
our physical environments is being felt more significantly across
the world than ever before.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Katie Beard, Naomi Turner
PRODUTOR CRIATIVO |
CREATIVE PRODUCER
Jeremy Routledge
PRODUTOR EXECUTIVO DA BBC |
EXECUTIVE PRODUCER OF BBC
Stephen James- Yeoman
EDIÇÃO | EDITING
Alice Underwood
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Sam Finney
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Liv Lockwood
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Rose Sal Sao, Folu Odimayo,
Harriet Roberts, Giacomo Pini

RYAN RENSHAW (AU)

KATIE BEARD | NAOMI TURNER
A dupla de realizadoras LeMoon, uma colectiva de performance e filme localizada entre
Exeter e Londres. Começaram a trabalhar juntas após se graduarem na Universidade de
Exeter em 2015, onde estudaram Drama. Inicialmente, ao criarem conteúdos multimédia
e peças de teatro físico, perceberam o interesse comum no vídeo-dança e mais tarde,
desenvolveram WAKE, a sua primeira curta e em 2019 o seu segundo filme Scapelands.

Directing duo make up LeMoon, a performance and film collective based between Exeter
and London. They began making work together after graduating from the University of
Exeter in 2015, where they both studied a degree in Drama. Initially creating multimedia
and physical theatre work they realized their common interest in dance film and later
went onto develop WAKE, their first short film and in 2019 their second film Scapelands.
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CRE CRE FEM

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

JOHANNA MILERUD (SE)
Uma curta-metragem poética sobre como encontrar força,
como rapariga, abraçando e honrando outras mulheres
e a sua criatividade. Contada através da música, dança e
improvisação de contacto.
A poetic short film about finding strength, as a girl, by embracing
and honouring other women and their creativity. Told through
music, dance and contact improvisation.

PRODUTOR | PRODUCER
Johanna Milerud, Angela Arcueno
EDIÇÃO | EDITING
Johanna Milerud
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Ella Lundström
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Johanna Milerud
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Angela Arcueno, Abir Alyousofi,
Linn Björk, Moa Dahlbeck,
Matilda Hedlund, Felicia Heli,
Vania Kadir, Harmonia Ndayishimiye
Hanna Rosenqvist,
Adina Tegnhammar

ARCH

JEREMY MOSS | PAMELA VAIL (US)
O proscénio dissolve. Uma bailarina move-se sozinha pelo
espaço indeterminado e a sequência encadeia-se para
diversos movimentos, posições e perspetivas. Transcende o
tempo, lugar e individualidade. A desconstrução da hierarquia
começa numa colaboração consciente. Ambos os intérprete
e o editor são coreógrafos.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Pamela Vail
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Jeremy Moss, James Hollenbaugh
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Pamela Vail
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Pamela Vail

A song of glowing hypnotic layers. The proscenium dissolves. A
solo performer moves through undetermined space and the
sequence melt into multiple movers, positions and perspectives.
They transcend time, place and individuality. The deconstruction
of hierarchy begins with conscious collaboration. Here, both the
performer and the editor are choreographers.

JOHANNA MILERUD

JEREMY MOSS | PAMELA VAIL

Cineasta de 22 anos de Estocolmo, Suécia. Com formação em dança e cinema, o seu
objectivo é pesquisar e combinar as duas formas de arte em história, visuais e métodos
de realização.

Realizador, vive na Pensilvânia. Programador do Moviate Underground Film Festival.
Professor associado dos media e cinema, no Franklin & Marshall College.

A 22-year-old filmmaker from Stockholm, Sweden. With a background in dance and film,
her goal is to research and combine the two art forms in story, visuals and directing
methods.

Film director, based in Pennsylvania. Programs for the Moviate Underground Film Festival.
Associate professor of film and media at Franklin & Marshall College.
Coreógrafa e performer independente. Fundou um colectivo interdisciplinar e cofundou o Architects, um quinteto de improvisação. Professora associada de dança
no Franklin & Marshall College.
Independent choreographer and performer. Founder of an interdisciplinary collaborative
and co-founder of the Architects, a performance improvisation quintet. Associate
professor of dance at Franklin & Marshall College.

74

75

SESSÃO #7 | SESSION #7

SESSÃO #7 | SESSION #7

REVISION OF EVIDENCE
SOPHIE SALZER (DE)

Narrativa independente esculpida a partir de movimentos
fluídos, cortes rápidos, gestos e imagens fixas. Dentro de
um espaço de luz esculpida, desejo e desdém, atracão e
repulsa, entrelaçam-se para formar a escassa economia
coreografada do filme.
An independent narrative carved from fluid movements, jump
cuts, gestures and still images. Within a space of sculpted light,
desire and disdain, attraction and repulsion, intertwine to form
the film’s sparse choreographed economy.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTORES | PRODUCERS
Sophie Salzer,
Academy of Media Arts Cologne
DIRECÇÃO DE ARTE | ART DIRECTION
Sophie Salzer
EDIÇÃO | EDITING
Sophie Salzer
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Katja Rivas Pinzon
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Sophie Salzer
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Brock Labrenz, Elsa Artmann

ELLIOT STOREY (FR)

Um vídeo-dança de arte visual do último capítulo da longametragem CONFESSIONS, uma leitura do poema de T. S. Eliots
The Wasteland. Juntos, o bailarino e realizador, decidiram
mostrar esta obra como uma entidade separada. Acreditam
que tem a capacidade de viver por si só, enquanto tem as
suas ligações com o formato mais longo, esta peça tem o seu
próprio universo fechado.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Elliot Storey
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Elliot Storey
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Elliot Storey
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Flora Schipper

A visual art dance video piece from the last chapter of the
feature length film CONFESSIONS, a reading of T. S. Eliots poem
The Wasteland. Together, the dancer and director, have decided
to show this piece as a separate entity. They believe it has the
capacity to live on its own, while it has its links with the longer
format, this piece has its own self enclosed universe.

SOPHIE SALZER

ELLIOT STOREY

Nascida em 1982 em Weimar, Alemanha. Estudou belas artes com foco no cinema na
Academia de Belas Artes de Leipzig e na École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne,
em França. Seguiram-se estudos de pós-graduação em argumento e direcção na
Academia de Belas Artes dos Media em Colónia.

Artista visual cujo trabalho se centra na imagem em movimento enquanto desenvolve
processos de escultura, desenho e música. Os seus vídeos e filmes exploram a linha
ténue entre o cinema e o vídeo arte. As esculturas interagem com a narrativa e os
intérpretes nos filmes e misturam o desenho e a fotografia. O uso da música torna-se
o material emocional de ligação do seu trabalho.

Born in 1982 in Weimar, Germany. Studied fine arts with a focus on film at the Academy of
Fine Arts in Leipzig and at the École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne in France.
This was followed by postgraduate studies in screenwriting and directing at the Academy
of Media Arts in Cologne.
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CONFESSIONS - OUTRO

A visual artist whose work focuses on the moving image while developing sculpture,
drawing and musical processes. His videos and films explore the fine line between cinema
and video art. Sculptures interact with the narrative and performers in the films and
are exhibited with drawing and photography’s. His use of music becomes the binding
emotional material of his work.
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COSSOC

ANAMARIA KLAJNŠČEK | MAGÍ SERRA (ES)
Imagens sugestivas de dois corpos em constante equilíbrio.
Pesquisa de movimento sobre a complexidade e simplicidade
de uma relação. Uma integração com o meio envolvente,
levando a um caminho de calma e escuta. A obra oferece
uma combinação de imagens visuais impressionantes de dois
corpos em constante conversa nas paisagens desertas de
Castell de Sant Ferran. O filme dá uma visão de sensibilidade
detalhada do tacto, bem como do verdadeiro risco e fragilidade
da linguagem física.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Mercat de les Flors
EDIÇÃO | EDITING
Ignasi Castañé
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Santi Careta
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Ignasi Castañé
COREÓGRAFOS | CHOREOGRAPHERS
Magí Serra, Anamaria Klajnšček

Suggestive images of two bodies in constant balance.
Movement research about the complexity and simplicity of a
relation. An integration with the surroundings, leading on a path
of calming down and listening. The work offers a combination of
striking visual images of the two bodies in constant conversation
in the deserted landscapes of Castell de Sant Ferran. The film
gives an insight of the detailed sensitivity of touch, as well as the
true riskiness and fragility of the physical language.

BREATHE A LITTLE BIT FASTER, NOW! | 1984
SARA BERNARDO | PEDRO EMES NOGUEIRA (PT)

É inspirada no ambiente vigilante de 1984 de George Orwell, as acções são transportadas para o ecrã, e as emoções mais
profundas de cada personagem. Faz parte da dramaturgia
a censura e a construção de personagens que sabem que
estão a ser observadas - a exposição crua de um ser na sua
intimidade. Tudo isto se transforma numa narrativa onde
os corpos movem-se em conjunto e se interpelam, onde
coabitam num espaço e encontram formas de escapar dos
outros e deles próprios.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUÇÃO | PRODUCTION
Bombada Collective,
Pedro Emes Nogueira
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Catarina Feijão, João Almeida,
Sara Santervás

Is inspired by the vigilant environment in George Orwell’s 1984,
- the actions are carried to the screen and the most profund
emotions are more profund than of every character. Self
and others censorship and the construction of characters
that acknowledge that are being watched make part of the
dramaturgy – the cruel exposition of a being in its intimacy. All
of this becomes a narrative where bodies move together and
interpellate each other, where they cohabit a space and find
ways to escape from others and from themselves.

ANAMARIA KLAJNŠČEK | MAGÍ SERRA

SARA BERNARDO | PEDRO EMES NOGUEIRA

Bailarinos e coreógrafos de Barcelona, com interesse comum no trabalho em parceria.
Encontraram-se em 2018 e desde então criaram o COSSOC, que começou como um
dueto de dança para o exterior, mas que também se tornou num filme de dança e
evoluiu para um workshop.

Intérprete, criadora e docente de dança contemporânea. Trabalhou como intérprete
com Joana Von Mayer Trindade e Emmanuelle Huynh, entre outros. Concebe e
apresenta Rust e 1984, o último co-produzido pela Cia.

Dancers and choreographers based in Barcelona, with a common interest in partnering
work. They met in 2018 and since then created COSSOC, which started as a dance duet
for the outdoors, but also became a short dance film and developed into a workshop.

Interpreter, creactor and teacher of contemporary dance. Worked as an interpreter with
Joana Von Mayer Trindade and Emmanuelle Huynh, and many others. Conceived and
presented, Rust and 1984, the last co-production of Cia.
Realizador de cinema e produtor audiovisual. Realizou Ide em Paz em 2015, e as curtas
Portraits e A pair of three, filmadas em 16mm e apresentadas no Docs Kingdom e do
Porto/ Post/ Doc. Dá aulas nos cursos de Vídeo e Realização Audiovisual no IPCI - Porto.
Film director and audiovisual producer. Directed in 2015 Ide em Paz, and the short films
Portraits and A pair of three, filmed in 16mm and presented at Docs Kingdom and Porto/
Post/ Doc. Teaches on the Video and Audiovisual Direction courses at IPCI - Porto..
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STILL LIFE - INTERITUS / TABEO / VANITAS
RYAN RENSHAW (AU)

Tríptico inspirado na versão cénica. Os filmes são o resultado
de uma colaboração de 12 meses entre o Australasian Dance
Collective e o Kiosk Film, forçados pelo COVID.

Triptych inspired by the stage version. The films are the result of
a 12 month COVID enforced collaboration between Australasian
Dance Collective and Kiosk Film.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
DIRECTOR
Ryan Renshaw
PRODUTOR | PRODUCER
Sara Taghaode
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Liam Brennan
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Will Hughes
COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER
Jake Koning, Jack Lister
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Marlo Benjamin,
Chase Glegg-Robinson,
Lonii Garnons-Williams,
Bernhard Knauer, Jack McLarnon,
Josephine Weise

SECOND SEED 15’

THE ESCAPE 8’

HUMAN HABITAT 8’

EXCUSE ME 7’

BRIMMING 15’

BREATHING 11’

THE TEMPLE 4’

DESABITAR 5’

BIRDS 9’

YOU ARE 56, STILL
COUNTING AND KEEP
COUNTING; I AM 25. 11’

BAYE & ASA (US)

FLAVIA DEVONAS HOFFMANN (NO)

JOSH MARTIN (CA)

ANIA CATHERINE, DEJHA TI (US)

RYAN RENSHAW
Realizador australiano de vídeo-dança, filmes experimentais e anúncios televisivos.
Australian-based director of videodance, experimental films and television commercials.
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JOHN DEGOIS (FR)

LIUDMILA KOMRAKOVA (RU)

VANESSA ROSE (GB)

FAN LUO (SE)

DIANA ANTUNES (PT)

TAN XIN YEN (SG)
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SECOND SEED

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

BAYE & ASA (US)

Vídeo-dança de terror em resposta a The Birth of a Nation,
de D.W. Griffith. O filme de Griffith é uma veneração ao KKK,
pintando Klan como salvadores de uma raça branca em
perigo, à medida que a cultura e a política americana começa
a mudar após a Guerra Civil. Destaca fundamentalmente a
supremacia branca que continua a actormentar este país:
que o povo branco é inerentemente superior, e que estão
políticamente e culturalmente sob ataque. A segunda
semente agarra-se com esta ilusão Branca.
A dance horror film responding to D.W. Griffith’s The Birth of a
Nation. Griffith’s film is a veneration of the KKK, painting the Klan
as saviors of a white race in danger as American culture and
politics begin to shift after the American Civil War. It highlights
a fundamental White supremacist delusion that continues to
plague this country: that White people are inherently superior,
and that they are politically and culturally under attack. Second
Seed grapples with this White delusion.

PRODUTOR | PRODUCER
Jack Grabow, Evan Jonigkeit,
Zosia Mamet
EDIÇÃO | EDITING
Baye & Asa
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Jack Grabow
CINEMATOGRAFIA | CINEMATOGRAPHY
Alan Jensen
COREÓGRAFOS | CHOREOGRAPHERS
Baye & Asa
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
AJ Tasley Parr, Marla Phelan, Myssi
Robinson, Amadi Baye Washington,
Sam Asa Pratt

FLAVIA DEVONAS HOFFMANN (NO)
Tem origem no choque entre a natureza intocada e a indústria
em crescimento no Árctico, e explora a oscilação entre a
resistência e fragilidade humana. Uma bailarina leva-nos
numa viagem não narrativa, através de estados emocionais
que enfrentam as mudanças de uma relação sustentável para
uma relação destrutiva dos seres humanos e da paisagem.
Has its origin in the clash between untouched nature and
growing industry in the Arctic and explores the oscillation
between human resistibility and fragility. A female dancer takes
us on an associative, non-narrative journey through emotional
states facing the changes from a sustainable to a destructive
relationship of humans and landscape.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Rein Film, Aleksander Olai Korsnes
EDIÇÃO | EDITING
Ken Are Bongo
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Flurin Devonas, Tapani Rinne
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Ken Are Bongo
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Flavia Devonas Hoffmann
INTERPRÉTE | INTERPRETER
Marthe Engdal

BAYE & ASA

FLAVIA DEVONAS HOFFMANN

Baye & Asa são uma companhia que cria projectos de arte e movimento, dirigida por
Amadi ‘Baye’ Washington e Sam ‘Asa’ Pratt. Estrearam múltiplos trabalhos de dança
em vários locais em Nova Iorque e deram palestras e workshops de ensino na The
Dalton School, no internato Hotchkiss, e no Bard College. Actualmente, Amad actua
no Punchdrunk’s Sleep No More em NYC, e Sam é membro da Akram Khan Company
em Londres.

Nascida em 1989 na Suíça, com mestrado em Filosofia pela Universidade de Viena, e
Barcharlato em Estudos de Dança e Teatro pela Universidade de Berna e um Certificado
de Ensino Superior, Educação de Dança pela Academia Real de Dança. Trabalha como
coreógrafa, pedagoga e produtora de festivais. Vive actualmente na Gronelândia e
Noruega.

Baye & Asa is a company creating movement art projects, directed by Amadi ‘Baye’
Washington and Sam ‘Asa’ Pratt. They’ve premiered multiple live dance works in New
York City performance venues and given lectures and teaching workshops at The
Dalton School, Hotchkiss boarding school, and Bard College. Currently, Amadi performs
in Punchdrunk’s Sleep No More in NYC, and Sam is a member of Akram Khan Company
in London.
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HUMAN HABITAT

Born 1989 in Switzerland, holds a MA in Philosophy from University of Vienna, a BA in Dance
- and Theatre Studies from University of Bern and Certificate of Higher Education, Dance
Education from the Royal Academy of Dance. She works as choreographer, pedagogue
and festival producer. She is currently living in Greenland and Norway.

83

SESSÃO #8 | SESSION #8

SESSÃO #8 | SESSION #8

BRIMMING

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

JOSH MARTIN (CA)
Explorar o corpo como um contentor rígido, um performer
sozinho preso dentro de si mesmo, esta dança é um
encontro do visível e do não-visível, – o conteúdo invisível
que se enche, empurrado contra a superfície por baixo, e que
ocasionalmente vaza sob pressão. O filme explora esta forma
em que estamos, e o que pode eventualmente transbordar
quando as paredes cedem.
Exploring the body as a rigid container, a solo performer trapped
inside himself, this dance is a meeting of both the seen and
unseen – the invisible contents that filling up, pushing against
the outer surface from beneath, and occasionally leaking under
its pressure. The film explores this shape we are in, how it holds
us, and what might eventually spill out when the walls begin
to bend.

PRODUÇÃO | PRODUCTION
Company 605
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Matthew Tomkinson
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
David Cooper
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Josh Martin
ILUMINAÇÃO | LIGHTING
James Proudfoot
COLABORADORES CRIATIVOS |
CREATIVE COLLABORACTORS
Lisa Mariko Gelley,
Justine A. Chambers

ANIA CATHERINE | DEJHA TI (US)
Interpretado num trabalho íntimo de vídeo-dança, performance,
arquitectura, cinema e música, definido em momentos em que
esses elementos se fundem, ao mesmo tempo, num sentimento
que é tanto familiar como irreal. Um dueto da câmara e do ser
humano, sendo o palco o prestigiado museu mexicano, de
Javier Senosian, Casa Organica.
Interpreted into an intimate work of videodance merging raw
performance, architecture, film, and music, defined by moments
in which those elements merge into a singular feeling that is
both familiar and unreal at the same time. A duet of camera
and human being, the stage none other than lauded Mexican
architect Javier Senosian’s Casa Organica.

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS |
SPECIAL THANKS
The Firehall Arts Centre,
Diego Romero, Boombox

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
EDIÇÃO | EDITING
Shahar Amarillo
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Little Ashes
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Dejha Ti
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Ania Catherine
FIGURINO | COSTUME DESIGN
Clara Jung
COREÓGRAFA | CHOREOGRAPHER
Ania Catherine
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS |
SPECIAL THANKS
Nils Arend, Mari Sierra Mexico City,
2021

JOSH MARTIN

ANIA CATHERINE | DEJHA TI

Co-director artístico, há 10 anos, da Companhia 605, uma estrutura de dança situada
em Vancouver que cria e produz novos trabalhos através de um processo colaborativo,
e em digressão regularmente com o reportório pelo Canadá e internacionalmente.

Dupla artística consagrada, de Los Angeles, cuja prática concilia o meio ambiente, a
tecnologia e a arte performativa. As suas especialidades colidem – Ti no seu extenso
currículo em arte imersiva e computorização humana, e Catherine coreógrafa,
performer e investigadora do género – em trabalhos conceptuais de grande escala
reconhecidas pela abordagem poética à tecnologia.

For over 10 years, has been an artistic co-director of Company 605, a Vancouver-based
dance organization creating and producing new works through a collaborative process,
and regularly touring its expanding repertoire throughout Canada and Internationally.
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THE TEMPLE

Award-winning LA-based experimental artist duo whose practice merges environments,
technology, and performance art. Their expertise collides - Ti’s extensive background
in immersive art and human-computer interaction, and Catherine an established
choreographer, performance artist and gender scholar - in large-scale conceptual works
recognizable for their signature poetic approach to technology.
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BIRDS

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

JOHN DEGOIS (FR)
Peça coreográfica digital imaginada através do realizador
John Degois. Opta por fazer uma sequência filmada de modo
a manter a noção de ao vivo, em câmara lenta para permitir
ao espectador ter tempo para ver o que quiser. Ele também
quebra a perspectiva por descentrar a acção principal do meio
da imagem. Contra um fundo de melancolia, Birds evoca um
tempo em que a questão da liberdade não se colocava.
A digital choreographic piece imagined thought director John
Degois. He chooses to make a sequence shot in order to keep
the notion of live, slow motion to allow the spectactor to have
time to watch where he wants. He also breaks the perspective
by not necessarily centering the main action in the middle of
the image. Against a background of melancholy, Birds evokes
a time when the question of freedom did not arise.

MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Yehezkel Raz
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Joel El’Hadj
EDIÇÃO | EDITING
Joel El’Hadj
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Judith Arazi, Isabelle Clarençon,
Robin Fabre Elissalde, Jade Felhmann,
Hakim Hachouche

LIUDMILA KOMRAKOVA (RU)
Uma paciente num manicómio leva uma injecção para se
acalmar. É deixada sozinha, sobrecarregada com as suas
alucinações e memórias. Na ala, outra rapariga aparece
inesperadamente e tenta acordar a que está inconsciente.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Liudmila Komrakova
COREÓGRAFOS | CHOREOGRAPHERS
Katerina Zak, Maria Marinova
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Katerina Zak, Maria Marinova

The patient in an insane asylum is given an injection to calm
down. Is left alone, overwhelmed with her hallucinations and
memories. In the ward, another girl appears unexpectedly and
tries to bring the first one to consciousness.

JOHN DEGOIS

LIUDMILA KOMRAKOVA

Coreógrafo e bailarino de hip-hop. Nos últimos anos, em paralelo com os projectos da
sua companhia, tem colaborado com vários realizadores de diferentes realidades para
criarem curtas de vídeo-dança juntos. Conheceu Dominique Palombo, B. Vacarisas e
Thomas Siemieniec com quem co-fundou a colectiva D.P.M., Dance Per Minute.

Apaixonou-se pelo Tango Argentino. Autodidacta, decidiu promover o Tango Argentino
como um meio de comunicação acessível a todos e como forma de arte. Realiza filmes
com fortes linhas narrativas onde a dança ajuda a história. Trabalha de perto com
coreógrafos e bailarinos e explica que tipo de movimentos quer ver em cada momento
da música.

Choreographer and dancer from the hip-hop scene. For the past few years, in parallel
with his company’s projects, he has been collaborating with many directors from different
backgrounds to create short dance films together. He met Dominique Palombo, B. Vacarisas
and Thomas Siemieniec with whom co-found the collective D.P.M, Dance Per Minute.
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THE ESCAPE

Fell in love with Tango Argentino. Self-thaught, decided to promote Tango Argentino as
a means of communication accessible for everyone and as a developing modern art.
Creates films with strong narrative lines where the dance helps to move the story. Works
closely with choreographers and dancers and explains what kind of movements she
wants to see at each moment of the music.
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EXCUSE ME

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

VANESSA ROSE (GB)
A sofrer de bullying de uma amiga no trabalho, os sentimentos
reprimidos de raiva e vergonha de uma mulher irrompem
como sons violentos. Mortificada e assustada, desculpa-se e
vai à casa de banho, onde os seus sentimentos se transformam
e são tão claros e fortes como a música, convidando-a a
dançar com os seus demónios.
Bullied by her friend at work, a woman’s repressed feelings of
anger and shame erupt as violent sounds. Mortified and scared,
she excuses herself to the loo, where her feelings become as
loud and clear as music, inviting her to dance with her demons.

PRODUTOR | PRODUCER
James Bowsher
EDIÇÃO | EDITING
Margred Pryce
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Sarah Ann Boughton
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Pep Bosch i Calvo
COREÓGRAFOS | CHOREOGRAPHERS
Vanessa Rose, Lucia Tong
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Lucia Tong, Paige Carter
DESIGNER DE SOM | SOUND DESIGNER
Yin Lee

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

FAN LUO (SE)

O ponto de partida do filme reflete em como ambos os os
coreógrafos se tem vindo a relacionar após se conhecerem
numa companhia de dança e se terem apaixonado há mais
de dez anos. O filme guia o espectador numa exploração,
não só pela importância do respirar e do espaço nas relações
amorosas, mas também guia o espectador pela floresta, lago
da Suécia, permitindo respirar o perfume da natureza sueca,
apesar da pandemia.
The starting point of the film, reflects on how both
choreographers have been getting along since they have
known each other in the dance company and fallen in love for
over ten years. The piece not only guides the audience to explore
the importance of breathing and space in love relationships, but
also leads the audience to the woods, lake, and hulk of Sweden,
allowing the audience to breathe the natural scent of Sweden
despite the pandemic.

PRODUTOR | PRODUCER
Liudmila Komrakova
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Liam Ren
EDIÇÃO | EDITING
Liam Ren, Fan Luo
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
COREÓGRAFOS | CHOREOGRAPHERS
Fan Luo, Lan-Yun Chang
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Lan-Yun Chang, Fan Luo

VANESSA ROSE

FAN LUO

Ex-bailarina que se tornou escritora/realizadora apaixonada por narrativas pouco
ortodoxas e pelo poder físico e limitações do corpo humano. FFormou-se na NFTS
e gosta de realizar filmes emocionais, filosóficos e surrealistas sobre dissidentes e
desajustados.

Actualmente é artista permanente na GöteborgsOperans Danskompani, Suécia. Já
trabalhou com inúmeros coreógrafos internacionais de renome e com a companhia
de dança Zero Visibility Corp na Noruega. Trabalhou com a companhia de dança
contemporânea Hong Kong City de 2003 a 2012, recebeu uma bolsa de estudos
completa da Hong Kong Academy for Performing Arts em dança moderna e graduouse em 2003. Já actuou em múltiplos festivais.

Former dancer turned writer/director passionate about unorthodox narrative and the
physical power and limitations of the human body. She graduated from the NFTS last year
and enjoys making emotional, philosophical, and surreal films about dissidents and misfits.
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BREATHING

Is currently a permanent artist of GöteborgsOperans Danskompani, Sweden. Has worked
with numerous internationally renowned choreographers and Zero Visibility Corp Dance
Company in Norway. Worked with the Hong Kong City Contemporary Dance Company
as a dancer from 2003 to 2012. In 2001, received a full scholarship from The Hong Kong
Academy for Performing Arts majoring in modern dance and graduated in 2003. Has
performed in multiple festivals.
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DESABITAR

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

DIANA ANTUNES (PT)
As memórias levam-nos a lugares. Abrem-nos a porta de
sítios onde já não conseguimos entrar. Desabitar convidanos a passar pelas nossas recordações e pela forma como
elas nos afectam. Será possível ser-se verdadeiramente livre
quando parte de nós ainda habita no passado?
Memories take us to places. It opens us doors to places where
we couldn’t get in anymore. Desabitar invite us to go thought
our memories e thought the way to affect us. Will it be possible
to be truly free when part of us still inhabits the past?

PRODUTORES | PRODUCERS
Diana Antunes, Bárbara Dias
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Duarte Domingos
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Noiserv
INTÉRPRETES | INTERPRETERS
Ana Moreno, Gil

YOU ARE 56, STILL COUNTING AND KEEP
COUNTING; I AM 25.
TAN XIN YEN (SG)

Dividida entre o seu desejo de seguir os seus sonhos como
artista de dança num país estrangeiro e o seu imenso anseio
por voltar a casa, Yen relembra um episódio traumático do
seu passado, que desencadeia uma jornada fantasmagórica
de um espírito deambulante de regresso a casa, enquanto
reconstrói espaços importantes da sua juventude, com
memórias da sua mãe através de paisagens de sonhos.
Uma íntima instrospecção de mortalidade, apego familiar e
deslocada.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW
PRODUTOR | PRODUCER
Jeremy Chua
PRODUÇÃO | PRODUCTION
Sam Chua Weishi
MÚSICA / BANDA SONORA ORIGINAL |
MUSIC / ORIGINAL SOUNDTRACK
Shannon Mok
IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA
Nelson Yeo
INTÉRPRETE | INTERPRETER
Tan Xin Yen

Torn between her desire to pursue her dreams as a dance artist
in a foreign country and her intense longing to return home, Yen
recalls a traumatic event in her past that triggers a phantasmic
journey of a wandering spirit’s home-coming, as it retraces
important spaces of its youth with memories of her mother
through a dreamy, slightly off-kilter landscape. An intimate
examination of mortality, family attachments and displacement.
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DIANA ANTUNES

TAN XIN YEN

Foi bailarina durante anos, o que a levou a cultivar uma forte paixão pela estética
visual e pela exploração do corpo humano através da representação e do movimento.
Formou-se em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, movida pelo interesse na área de realização
e direcção de arte.

Nascida em Penang, Malásia, graduou-se na Singapore Nanyang Academy of Fine Arts
(NAFA) com um diploma em Dança. Participou no Xi’an International Theatre Festival
2019, Da:ns Festival 2018 e Penang Butterworth Fringe Festival 2015, etc. Já trabalhou
com diversos artistas e coreógrafos, incluindo o Ezekiel Oliveira (Portugal) e muitos
outros. Actualmente, é artista da companhia de dança de Singapura Frontier Danceland.

Was a dancer for years, what led her to cultivate a strong passion for visual aesthetic
and for the exploration of the human body thought acting and movement. Graduated in
Cinema, Video and Multimedia Communication in Lusófona University of Humanities and
Technologies, in Lisbon, moved by her interested in the direction and artistic direction area.

Born in Penang, Malaysia, graduated from the Singapore Nanyang Academy of Fine Arts
(NAFA) with a Diploma in Dance. Has participated in Xi’an International Theatre Festival
2019, Da:ns Festival 2018 and Penang Butterworth Fringe Festival 2015, etc. Has worked with
numerous artists and choreographers, including Ezekiel Oliveira (Portugal) and many
others. Currently, is an artist at Singapore dance company, Frontier Danceland.
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JÚRI OFICIAL
OFFICIAL JURY

JÚRI ESCOLAS
SCHOOLS JURY
DOUGLAS ROSENBERG

BÁRBARA SALVADOR | FMH

O trabalho de vídeo e instalação de vídeo, foi exibido tanto nos Estados Unidos
como internacionalmente em museus, galerias, na televisão pública e em festivais
de todo o mundo.
Tem sido artista em residência no Instituto de Estudos das Artes, Festival de Dança
Bates, e no Festival Internacional de Vídeo Dança em Buenos Aires, Argentina, e os
seus textos sobre dança para a câmara têm sido publicados em revistas, incluindo
LEONARDO. Foi o director do programa de arquivo de vídeo do Festival Americano
de Dança durante mais de uma década e continua a dirigir a ADF’s Dancing for
the Camera Festival.

Iniciou a sua formação em dança criativa e contemporânea. É bailarina de contemporâneo no
grupo Sibilas do Alto do Moinho, é professora de dança criativa e ballet na academia AiaDança e
aluna finalista da Licenciatura de Dança na Faculdade de Motricidade Humana.

His work in video and video installations has been shown both in the United States
and internationally in museums, galleries, on public television and in festivals around
the world.
Has been an artist in residence at The Institute for Studies in The Arts, Bates Dance
Festival, and the International Festival of Video Dance in Buenos Aires, Argentina,
and his writing on dance for the camera has been published in journals including
LEONARDO. He was the Director of the American Dance Festival’s video archival
program for over a decade and continues to direct ADF’s Dancing for the Camera
Festival.

JOÃO AFONSO VAZ
Os primeiros passos são dados num curso da NYFA e posteriormente no curso de
Cinema da Universidade Lusófona. A sua ligação ao audiovisual desenvolveu-se
através do seu trabalho como Operador de Câmara e Director de Fotografia em
Séries, Curtas-metragens e Documentário.
Fundou os Maus Da Fita, que pretende ser um ponto de confluência entre criadores
e artistas para a produção de conteúdos audiovisuais.
The first steps are taken in a NYFA course and later in the Film course at
Lusófona University. His connection to the audiovisual was developed through
his work as camera operactor and photography director, in series, short films and
documentary.
Founded Maus da Fita, which aims to be a point of confluence between creactors
and artists for the production of audiovisual content.

Started her education in creative and contemporary dance. She is a contemporary dancer in the
group Sibilas do Alto do Moinho, a professor of creative dance and ballet at the AiaDança academia
and a finalist student of the Degree in Dance at the Faculdade de Motricidade Humana

CAMILA CIARDI | ETIC
Freelancer e estudante de cinema em Lisboa, na Escola Artística António Arroio, na Solent University,
e na ETIC. Realizou 2 filmes, a maioria do seu trabalho é na área da realização e pós-produção,
mais focada no som experimental e numa estética surrealista.
Freelancer and film student in Lisbon at Escola Artística António Arroio, Solent University and ETIC.
Has already directed 2 films, her work is mostly in the area of directing and post production, more
focused on experimental sound and in a surrealistic aesthetic.

FÁBIO CALDEIRA | ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA
Licenciado em Dança na Escola Superior de Dança e aluno de Mestrado de Audiovisual e Multimédia
na Escola Superior de Comunicação Social. Realizador de ESPELHOS (HeForSheLx) e MOV4185113.V8.
Produtor Musical (M3sta).
Bachelor Degree in Dance in Higher School of Dance and Audiovisual, and Multimedia Master’s Student
in School of Communication and Media Studies. Director of ESPELHOS (HeForSheLx) and MOV4185113.
V8. Music Producer (M3sta).

MARIA QUINTA | FACULDADE DE LETRAS
Nasceu no Porto, licenciada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em Estudos
Asiáticos. Actualmente está a terminar o curso de Estudos Artísticos na mesma faculdade.

MARGARIDA BELO COSTA
Natural das Caldas da Rainha, iniciou o seu percurso na Escola Vocacional de
Dança. Licenciada pela Escola Superior de Dança – IPL, termina a profissionalização
em Ensino de Dança. Como bailarina, trabalhou com várias companhias e
entidades, criadores e projectos independentes. Como criadora, apresentou
várias peças, destacando: displaced episodes e RENOVA uma produção Renova Art
Comissions (2021). Professora em várias escolas de dança em Lisboa, é convidada
a leccionar nacionalmente e internacionalmente. Presentemente integra como
coreógrafa o projecto EIRAS.
Natural, from Caldas da Rainha, started her route in the Vocational Dance School.
Graduated from the Superior School of Dance – IPL, end the professionalization
in Dance Teaching. As a dancer, worked with several companies and entities,
creactors and independent projects. As a creactor, presented many pieces,
highlighting: displaced episodes and RENOVA an Renova Art Comissions
production (2021) Teacher in various dance schools in Lisbon, it’s invented to
teach national and internationally. Currently integrates as a choreographer
the project EIRAS.
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Born in Porto, has a degree in Asian Studies from Faculdade de Letras of the University of Lisbon. She
is currently finishing a course in Artistic Studies at the same college.

MARIANA DIAS | FBAUL
Desenvolve trabalho artístico e investigação no campo da arte sonora, vídeo experimental,
performance e instalação audiovisual.
Doutoranda em Belas Artes/Arte Multimédia, Mestre em Imagem em Movimento, Pós-graduada
em Arte Sonora e Licenciada em Design de Comunicação na FBAUL.
Develops artistic work and research in the field of sound art, experimental video, performance and
audiovisual installation.
PhD student in Fine Arts/Multimedia Art, Master in Image in Movement, Postgraduate in Sound Art and
Degree in Communication Design at FBAUL.
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PRODUÇÃO

ESTRUTURA FINANCIADA POR
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PARCEIROS ESCOLAS

EQUIPA | TEAM VO’ARTE
DIRECÇÃO ARTÍSTICA |
ARTISTIC DIRECTION
Ana Rita Barata, Pedro Sena Nunes

DESIGN DE COMUNICAÇÃO |
COMMUNICATION DESIGN
Jéssica Moura

APOIO CURACTORIAL |
CURACTORIAL SUPPORT
João Dias, Inês Baptista, Laura Vilela

MATERIAIS PROMOCIONAIS, REGISTOS
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MATERIALS, DIGITAL FILE MANAGEMENT
João Dias

PRODUÇÃO | PRODUCTION
Inês Baptista, Laura Vilela, Francisca Miguéis,
Joana Gomes
TRADUÇÃO E REVISÃO |
TRANSLATION AND REVIEW
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Francisca Miguéis, Inês Baptista
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SUPPORT FOR PHOTOGRAPHY EXHIBITION
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