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7 DEZ
TERÇA
ÀS 11H00 E ÀS 14H30
SHADOWLANDS
MEMORY WAX
(SUÉCIA)
SALA PRINCIPAL 

21H00
OS ESPACIALISTAS
NO TEATRO – 
A ESPESSURA 
DA VISÃO
OS ESPACIALISTAS
(PORTUGAL)
SALA PRINCIPAL

22H00
ABERTURA
OFICIAL
JARDIM DE INVERNO

22H30
SESSÃO
COMPETIÇÃO
JARDIM DE INVERNO

8 DEZ
QUARTA
18H30
SESSÃO ESPECIAL
CICLO 
VÍDEO-DANÇA
AUSTRÁLIA
JARDIM DE INVERNO

21H00
LOOP ME
YILAB. / SU 
WEN-CHI (TAIWAN)
SALA PRINCIPAL 

22H00
SESSÃO
COMPETIÇÃO
JARDIM DE INVERNO

9 DEZ
QUINTA
16H30
SESSÃO
DOCUMENTÁRIOS
PROCESSOS 
DE CRIAÇÃO
FOYER DO JARDIM DE INVERNO

18H30
SESSÃO 
ESPECIAL
CICLO 
VÍDEO-DANÇA
MÉXICO
JARDIM DE INVERNO

21H00
PRIVATE 
SPACES
SILKE Z. / 
RESISTDANCE
(ALEMANHA)
SALA PRINCIPAL

22H00
SESSÃO
COMPETIÇÃO
JARDIM DE INVERNO

1O DEZ
SEXTA
16H30
SESSÃO
DOCUMENTÁRIOS
PROCESSOS 
DE CRIAÇÃO
FOYER DO JARDIM DE INVERNO

21H00
PRIVATE 
SPACES
SILKE Z. / 
RESISTDANCE
(ALEMANHA)
SALA PRINCIPAL 

22H00
SESSÃO
COMPETIÇÃO
JARDIM DE INVERNO
ENTRADA LIVRE

11 DEZ
SÁBADO
16H30
SESSÃO
DOCUMENTÁRIOS
PROCESSOS 
DE CRIAÇÃO
FOYER DO JARDIM DE INVERNO

18H30
SESSÃO ESPECIAL
CICLO 
VÍDEO-DANÇA
AUSTRÁLIA
JARDIM DE INVERNO

21H30
SESSÃO ESPECIAL
METROPOLIS
VÍDEO-DANZA
JARDIM DE INVERNO

22H00
APRESENTAÇÃO
DOS RESULTADOS
DOS WORKSHOPS
JARDIM DE INVERNO

22H30
ENTREGA 
PRÉMIOS
INSHADOW
JARDIM DE INVERNO

23H00
ENCERRAMENTO
OFICIAL
FESTA FINAL
JARDIM INVERNO

WORKSHOPS

3 A 6 DEZ DAS 10H00 ÀS 18H00
SALA POLIVALENTE 

Choreography meets Video: 
Making-up and Making-of
Orientado por Sérgio Cruz (Portugal)

8 DEZ, QUARTA, DAS 10H00 ÀS 17H30
JARDIM DE INVERNO

Fundamental relationships 
of Camera and Body: 
A screendancer’s guide
Orientado por Peter Sparling (E.U.A.)

9 DEZ, QUINTA, DAS 10H00 ÀS 13H00
11 DEZ, SÁBADO, DAS 10H00 ÀS 13H00
JARDIM DE INVERNO

Laboratórios Práticos 
de Arte Contemporânea
Orientados por 
Os Espacialistas (Portugal)

9 DEZ, QUINTA, DAS 14H30 ÀS 16H30
JARDIM DE INVERNO

Dance With Su Wen-Chi
Orientado por Su Wen-Chi (Taiwan)

1O DEZ, SEXTA, 14H30 ÀS 16H30
JARDIM DE INVERNO

Dance With Silke Z.
Orientado por Silke Z. (Alemanha)

MASTERCLASSES

7 DEZ, TERÇA, DAS 18H00 ÀS 19H30
JARDIM DE INVERNO

Vídeo-Dança: New adventures in
Video, a survey of the uses of video
technology for the choreographer
Com Peter Sparling (E.U.A.)

1O DEZ, SEXTA, DAS 18H00 ÀS 19H30
JARDIM DE INVERNO

Performance & Tecnologia: 
Artes performativas e 
“Enchanted Technologies”
Com Daniel Tércio (Portugal)

11 DEZ, SÁBADO, 14H30 ÀS 16H00
JARDIM DE INVERNO

Fotografia: Uncanny Places 
Com Virgílio Ferreira (Portugal)

INSTALAÇÕES

7 DEZ DAS 10H00 ÀS 00H00
8 A 11 DEZ DAS 14H00 ÀS 00H00
ESPAÇOS ALTERNATIVOS

Step By Step
José Carlos Neves (Portugal)
Os Espacialistas No Teatro – 
A espessura da Visão
Os Espacialistas (Portugal)
Rgb 1.0
Paula Rainha e Pedro Sadio (Portugal)
Abrir a Boca com um Suspiro 
Projecto Arruinado (Portugal)

EXPOSIÇÃO

4 A 11 DEZ, DAS 15H00 ÀS 20H00
MÓDULO – CENTRO DIFUSOR DE ARTE
(PARCEIRO DO FESTIVAL)

Uncanny Places 
Virgílio Ferreira (Portugal)
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INSHADOW
2.º Festival
Internacional 
de Vídeo,
Performance 
e Tecnologias
7 A 11 DEZ
TERÇA A SÁBADO 
SALA PRINCIPAL
JARDIM DE INVERNO
ESPAÇOS ALTERNATIVOS
CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR

Num momento intranquilo, em que tantas reflexões nos
confrontam, colocámos o cruzamento entre tempo e memória
como eixo central do InShadow Festival. 

InShadow opõe matérias, experiências e errâncias do mundo 
dos gestos e das imagens. Assume-se como uma manifestação em
suspensão, na qual a objectividade não se impõe, pelo contrário
conjuga-se com a ambiguidade. 

Participar no InShadow é como aprender a atravessar um festival
através das costuras da programação e encontrar relações entre
métodos e resultados, projectados entre as sombras das nossas mãos. 

Nesta edição, co-produzida pelo São Luiz Teatro Municipal,
centramos o lugar do observador, participativo, perante a
criação/imaginação contemporâneas, dentro de uma constelação 
de transformações práticas e teóricas. Um diálogo ininterrupto, 
entre quem cria e quem aufere a criação. 

São 5 dias, com 4 espectáculos, 5 workshops, 4 instalações, 
3 masterclasses, 1 exposição, 39 filmes em competição, 
49 realizadores de 19 países, 4 documentários e 3 sessões especiais.

Este Festival é mais uma iniciativa da Vo’Arte, uma associação
cultural que nasceu da vontade de produzir, promover e valorizar 
a criação contemporânea, através do cruzamento de linguagens
artísticas e do desenvolvimento de projectos nacionais 
e internacionais, apoiando o intercâmbio e a transdisciplinaridade 
na criação. 

A Vo’Arte é um projecto inovador que promove o diálogo 
e a descentralização cultural, com vista ao estreitamento das 
relações entre comunidades e à formação de novos públicos. 

O Inarte – Encontros Internacionais Inclusão pela Arte, 
é prova dessa vontade de interiorização do papel da arte enquanto
elemento catalisador de integração social.

Com 14 anos de actividades artísticas, pedagógicas, sociais e
públicas, a Vo’Arte acredita na cultura artística e continua a criar
novos espectáculos, festivais, exposições, instalações, performances,
filmes, seminários e propostas de programação envolvendo artistas
consagrados e criadores emergentes. 

InShadow renova o inesperado, confronta para interrogar 
e transforma o presente numa experiência excepcional.

Programação e Direcção Artística 
Ana Rita Barata e Pedro Sena Nunes
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In a disquiet moment, in which several considerations face us, 
the contextualizing interlacement in a time/memory frame becomes
the central axe of the InShadow Festival.

InShadow confronts materials, experiences and wanderings of the
gesture and images world. It reveals itself as an open expression in
which objectivity does not impose itself, on the contrary it melts
and interacts with ambiguity.

Taking part in InShadow is like learning how to permeate a
festival through its program beams and finding relations between
methods and results, projected amid the shadows of our hands.

In this edition, in co-production with São Luiz Teatro Municipal,
we center the role of the participative observer, in front of the
contemporary creations/imaginations, within a constellation of
theoretical and practical transformations. It is a nonstop dialogue,
which relates the artist to the spectator.

These are 5 days, with 4 performances, 5 Workshops, 
4 Installations, 3 Masterclasses, 1 Exhibition, 39 films in competition,
49 directors from 19 countries, 4 documentaries and 3 special sessions.

This Festival is another initiative of Vo’Arte, a cultural association
which was born with the will to produce, promote and enhance
contemporary creations, through meetings of artistic languages 
and development of national and international projects, supporting
trans-disciplinary and interchange in creating.

Vo’arte is an innovative project which promotes the dialogue 
and cultural decentralization, with a special highlight in narrowing
the relationship gap between community and in shaping news
audiences. InArte – International Meetings Inclusion through Art, 
is the evidence of this willing to assume the crucial role of Art 
as a motor element in social integration.

Along the 14 years of artistic, pedagogical, social and public
activities, Vo’Arte strongly believes in the artistic Culture and goes
on creating shows, festivals, exhibitions, installations, performances,
movies, seminars and program proposals involving well-known
artists and emergent creators. 

InShadow renews the unexpected, confronts to interrogate 
and transforms the “here and now” in an exceptional experience.

Program and Artistic Direction
Ana Rita Barata amd Pedro Sena Nunes
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InShadow explora atmosferas e espaços de criação
transdisciplinar. Na sua 2ª edição, reafirma-se como um território
de intensa convergência entre a arte da imagem e do corpo, no qual
se multiplicam várias vertentes da performance e da tecnologia.

InShadow tem a sua identidade focada na inovação. Destaca-se
o pendor dado à formação e ao cruzamento de públicos: infantil,
juvenil, universitário, profissionais das áreas e todos os interessados,
através do contacto/debate com os artistas e de acções/reflexões
pedagógicas centradas na criação contemporânea.

InShadow incide sobre soluções estéticas e técnicas na criação
e representação do corpo/personagem no ecrã, no palco e noutros
espaços de actuação, através da exibição de vídeos, instalações,
espectáculos e performances que cruzam géneros e linguagens 
do cinema/vídeo e da dança/performance.

O desafio está lançado. InShadow é um festival que procura
dentro dos mundos da imaginação, a troca e o confronto profundo
entre culturas, experiências, métodos, visões, saberes e afectos
centrados nos binómios pensamento/acção e criatividade/inovação.
Procuramos estimular colectiva e individualmente, a renovação 
do encontro e do diálogo entre profissionais, alunos e todos os
interessados por manifestações artísticas, promovendo novos espaços
de visionamento e promoção de novos criadores - InShadow.

InShadow is a festival that explores atmospheres and spaces 
of transdisciplinary creation. In its 2nd edition, this Festival
reaffirms itself as a territory of intense convergence between 
image and body art, multiplying various aspects of performance
and technologies.

InShadow has an identity focused on innovation. It is notable
the importance given to training and mixing of a diversified
public: children, young people, university students, professionals 
of the fields and everyone interested, through contact/discussion
with the artists and pedagogical activities centered on
contemporary creation.

InShadow explores the aesthetical and technical solutions of
creation and representation of the body/character on the screen,
on the stage and on other action spaces, through the exhibition 
of videos, installations, shows and performances that cross genres
and languages of cinema/video and of dance/performance.

The challenge is on. InShadow is a Festival that searches,
within the spheres of imagination, the exchange and deep
confrontation between cultures, experiences, methods, visions,
knowledge and affections, focused on the dual relationships
thought/action and creativity/innovation. We seek to, collectively
and individually, encourage the constantly renewed meeting and
dialogue amongst professionals, students and all those interested 
in artistic manifestations, promoting new places of action 
and revealing new artists. 
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Espectáculos 
Performances

Este ano, InShadow estreia vários projectos interdisciplinares, artistas e companhias em Portugal. 
Propomos para a abertura do Festival o colectivo de arquitectos/performers – Os Espacialistas, com 

uma instalação exclusiva para o São Luiz Teatro Municipal – Os Espacialistas no Teatro – A Espessura da Visão – 
que provoca a percepção do espectador em relação ao espaço. 

Convidamos a coreógrafa alemã Silke Z., sediada em Colónia (Alemanha), para apresentar o espectáculo
Privates Spaces com sua companhia Silke Z. / resistdance, centrado na ideia na esfera privada. 

A companhia sueca Memory Wax apresenta Shadowlands, espectáculo sobre a magia da sombra, 
para o público a partir dos três anos.

A coreógrafa Su Wen-Shi de Taiwan apresenta o espectáculo multimédia Loop Me, que questiona 
a presença do corpo em ambiente digital. 

InShadow encerra com o projecto interactivo audiovisual Hyperactive Dancefloor, que conjuga 
a tecnologia e a electrónica com a dança, com direcção artística de artshare/Luís Miguel Girão.

This year, InShadow presents several interdisciplinary projects premières, international artists and dance
companies coming for the first time to Portugal. 

For the official opening a collective of Architects/Performers – Os Espacialistas - will present an
installation created expressly for São Luiz Teatro Municipal – Os Espacialistas no Teatro – A Espessura da Visão -
which provokes the perception of the viewer in relation with the surrounding space.

We invite the German choreographer Silke Z., based in Cologne (Germany), who will present the show
Private Spaces with her Company Silke Z. / resistdance, and focused on the private sphere’s idea.

The Swedish Company Memory Wax presents Shadowlands, a show about the magic of the shadows, 
for an audience aged from three years old and more. 

The choreographer Su Wen-Chi from Taiwan presents the multimedia show Loop Me, which questions
the presence of the body in a digital environment.

The InShadow will close with the audiovisual interactive project Hyperactive Dancefloor, which combines
technology and electronics with dance, with the artistic direction of artshare/Luís Miguel Girão.
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“Bem-vindo a esta mágica performance aberta a todas as idades 
a partir dos 3 anos. Vamos levar-vos numa viagem à Terra 
da Sombra. Uma paisagem em constante mudança onde 
três personagens andam em busca dos seus próprios sonhos. 
Com a fantasia em destaque, esta é uma divertida, visual 
e comovente experiência para os olhos e para a alma.”

Shadowlands foi considerada por Fredrik Pälsson, crítico de arte, 
“uma peça adequada a crianças, mas não simplista; uma performance 
de audaciosa poética e sentido de humor, com um toque de melancolia.”

“Welcome to a magical performance for everybody since 3 years 
old. We will take you on a journey through the ‘shadowlands’. 
A landscape in constant changing, in which three characters search
for their own dreams. In a playful, visual and moving way we 
put fantasy on focus, an experience for eye and soul as well.”

Shadowlands was considered by the art critic Fredrik Pälsson “a piece
suitable for children without in any way being simplistic; a performance 
of distinctive character with poetical nerve and an extraordinary sense 
of humor, with a touch of melancholy.”

Memory Wax é uma companhia de dança e teatro com uma forte expressão visual 
e uma crua expressão dramática. Memory Wax foi fundada em 2004 por Miguel Azcue e
Johanna Jonasson e está baseada em Malmö, Suécia. O repertório de Memory Wax abrange
performances para crianças, jovens e adultos. As peças têm sido apresentadas a nível local,
nacional e internacional em países como Cuba, Dinamarca, Equador, Espanha, Lituânia, 
Peru, Reino Unido, República Checa, Rússia e Suécia.

Memory Wax is a dance and theatre company with a strong visual expression and a naked
theatrical movement language. The company was founded in 2004 by Miguel Azcue and
Johanna Jonasson, and has its base in Malmö, Sweden. The repertoire contains performances
for children, youths and adults that have been presented or toured locally, nationally and
internationally in Cuba, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Spain, Great Britain, Peru,
Russia and Sweden.  

SHADOWLANDS
MEMORY WAX
SUÉCIA
SALA PRINCIPAL 
7 DEZ, TERÇA
ÀS 11H00 E ÀS 14H30
M/3

SWEDEN
MAIN AUDITORIUM
7 DEC, THURSDAY
11A.M. AND 2,30 P.M.
AGE RATING 3

FICHA ARTÍSTICA CAST

Coreografia Choreography
Miguel Azcue, Johanna Jonasson
(Memory Wax/La Macana)
Interpretação Dancers
Alexix Fernandez, Caterina Varela,
Miguel Azcue
Música Music
Yann Tiersen, René Aubry, Jon Brion
Desenho de Música Music Design 
Johannes Burström
Desenho de Luz Light Design 
Imre Zsibrik

Este espectáculo tem o apoio 
da Embaixada da Suécia
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Um teatro, do ponto vista arquitectónico, é por natureza mais do que 
um espaço de representação é também um dispositivo da visão e de
intensificação imaginária de todos os sentidos humanos. É por excelência 
o lugar da construção e da troca de toda a espécie de olhares. 
Consciencializar de que modo o acto de ver se constitui, antes de tudo, 
como circunstância espacial com qualidades físicas e atmosferas próprias;
consciencializar os níveis de espessura material do olhar e perceber como o
espaço lhe pode equivaler; pensar o olhar privado através da construção de um
grande e precário dispositivo da visão colectivo são os objectivos da intervenção
espacialista a construir na zona dos camarotes do São Luiz Teatro Municipal. 
Os Espacialistas propõem-se intensificar este tipo de olhar através da construção
de uma grande cortina ‘em ouro’, tornada numa máscara habitada, capaz de
unificar toda a faixa central de camarotes e acentuar a atmosfera dourada da
grande sala do teatro. Esta grande máscara dourada será acedida a partir de cada
camarote por um pequeno e estreito corredor, que ligará a porta que lhe dá
acesso a um pequeno orifício, que permitirá ao seu utilizador espreitar para o
interior do teatro sem ser visto e consciencializar a espessura de uma máscara 
e a profundidade (espacial) do acto de ver enquanto a habita.

From an architectural point of view, a theatre is by nature more than an acting
space, it is a vision device which imaginarily intensifies all human senses. It is
scenery of all sorts of looks exchange and configuration. We propose to endure
the consciousness on how perception is above all a spatial circumstance that 
has its own physical qualities and ambiences, bring to conscience the thickness
levels of look and understand how space relates to these. The goal of our
spacialist intervention at São Luiz Teatro Municipal is to think the individual
look through the construction of a great and precarious collective vision
device. This sort of look is intensified by the erection of a great ‘gold’ curtain
made as an inhabited mask, capable of unifying all the central cabins area,
accentuating the golden atmosphere of the main auditorium.  The golden mask
will be accessible from each cabin through a narrow corridor, that links its door
to a small hole, which allows its user to pick inside the theatre interior, without
being seen and this way, while inhabiting it, comprehend the thickness of a
mask and the act of seeing (spatial) profundity.

OS 
ESPACIALISTAS
NO TEATRO –
A ESPESSURA
DA VISÃO
OS ESPACIALISTAS
PORTUGAL 
SALA PRINCIPAL
7 DEZ, TERÇA 
ÀS 21H00 
M/12

PORTUGAL
MAIN AUDITORIUM
7 DEC, THURSDAY
9 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Criação Creation
Luís Maria Baptista, João Cerdeira,
Diogo Castro Guimarães, Sérgio Serol

Os Espacialistas é um projecto arquitectónico/artístico de análise
laboratorial e alteração da função dos espaços que nasceu do
encontro académico entre o Luís, o João, o Filipe e o Sérgio. A
fotografia e o vídeo são tomados como instrumentos de concepção,
pensamento, percepção e diagnóstico do espaço natural e construído.
A partir da realização de um conjunto de exercícios de espaço
denominados de ginástico/conceptuais, as re/acções espacialistas
pretendem fazer aparecer a vocação artística do espaço, dar aparência
ao aparelho reprodutor artístico latente no corpo humano, proceder à
reabilitação artística do espaço, do corpo e da vida, através da
manipulação lúdica e conceptual dos sítios por onde passam. Servem-
se da máquina fotográfica como se de um lápis se tratasse, resultando
no que denominam de ‘esquissos fotográficos’. Estes são criados a
partir da análise, composição, manipulação, alteração programática e
registo das situações/especificidades naturais e construídas dos
espaços por onde passam, bem como dos elementos materiais e
objectuais aí encontrados e dos conteúdos do Kit Espacialista
Por/táctil que transportam consigo.

Os Espacialistas is an architectural/artistic project of laboratorial
analysis and alteration of spaces function that rosed from the
academic meeting between Filipe, João, Luís and Sérgio. They use
photography and video as instruments to design, think, perceive 
and diagnose the natural and built space. From several spatial
exercises they name as conceptual training, the spatial (re)actions
endeavour: To bring to light the space’s artistic vocation, to
acknowledge the artistic reproductive system of the human body, 
an artistic rehabilitation of space, body and life through cultural and
entertaining appropriation/reformulation of each and every place
they step on. They use a photo and video camera like it was a 
pencil, in order to create results denominated as ‘photo sketches’.
They are created through the analysis, composition, manipulation,
program modification and the register of natural and constructed
situations of the spaces through which they pass, as well as from 
the material elements here found and the contents at their 
“Kit Espacialista Por/táctil”.
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Loop Me explora questões como repetição, verdade, desordem,
desaparecimento, comunicação e presença. Como é que o corpo define o
‘agora’ em ambiente digital? O trabalho de vídeo desvia-se da ideia
convencional de narrativa cinematográfica, convidando a uma experiência
visual que parece mais próxima do olhar sobre a superfície pictórica de uma
pintura, onde diferentes apreciações e imaginações de tempo e espaço são
compostas num único quadro de imagem. Quando o som, imagem e dança são
reproduzidos em looping em si próprios e nos outros simultaneamente, como é
que eles lidam com os feedbacks positivos e negativos, ao mesmo tempo, mas
em espaços diferentes? Quando as imagens exibem a sua natureza reprodutiva
num loop contínuo, pode a dança ao vivo reproduzir-se a si própria? 

Loop Me explores questions as repetition, truth, disorder, disappearance,
communication and presence. How does the body define the ‘now’ in a
digital environment? The video work deviates from the conventional idea of
cinematic narrative, inviting to a visual experience that seems closer to the
look on a pictorial surface of a painting, where different appreciations and
imaginations of time and space are composed in a single frame of image.
When image, sound and dance are reproduced in loop both in themselves
and in others, how do they cope with positive and negative feedbacks, in the
same time but different spaces? When the images display their reproductive
nature in a continual loop, can live dance reproduce itself?

Su Wen-Chi estudou dança e arte dos novos media em Taiwan, e tem trabalhado entre Taiwan
e Bélgica. Desde 2002 é membro fundamental da companhia belga de dança contemporânea
ARCO RENZ/KOBALT WORKS, com quem tem colaborado intensamente desde 2004,
ano em que co-criaram Heroïne. Em 2005 ela fundou YiLab., um grupo experimental de
performance e novos mídias. Depois, em 2007, a sua investigação artística mudou para
combinar dança com artes plásticas e media art. Neste âmbito, criou uma instalação de dança
Attention Traxaux (2007), uma performance multimédia Loop Me (2009), (premiada pelo 
9th Taishin Performance Art Award in Taiwan) e ReMove Me (2010). Em paralelo às suas
actividades como performer com a Kobalt Works, Su Wen-Chi tem orientado workshops 
na China, Coreia e Japão, além de ensinar regularmente em Taiwan e na Bélgica.

Trained in Taiwan as dancer and then in new media art, Su Wen-Chi has been working
between Taiwan and Belgium. Since 2002 she is a core member of Belgium’s ARCO
RENZ/KOBALT WORKS contemporary dance company with whom as been collaborating
intimately since 2004, the year they co-created Heroïne. In 2005, she founds YiLab., an
experimental group of new media performance. Then, at 2007, her artistic research has shift 
to combining dance with plastic art and new media art. In this search, she created a dance
installation - Attention Travaux (2007) - a multi-media performance - LOOP ME (2009),
which is nominated by the 9th Taishin Performance Art Award in Taiwan and ReMove 
Me (2010). In parallel to her activities as a performer with Kobalt Works, Wen-Chi has been
teaching workshops in China, Korea, Japan and teaches regularly in Taiwan and Belgium.

YiLab. fundada em 2005 por Su Wen-Chi, YiLab. está presentemente a trabalhar no sentido
de integrar a nova tecnologia com as artes performativas, procurando apresentar novos
formatos de apresentação. A filosofia oreintadora do YiLab. é que num trabalho não há apenas
um único director e uma única direcção, apenas conceitos que parecem idênticos mas que 
na realidade estão em conflito; e que todos os artistas envolvidos são entidades independentes
que podem criar o seu próprio trabalho, expondo livremente diferentes pontos de vista 
e assumindo uma profunda exploração do significado central do tema.  

Founded in 2005 by Su Went-Chi, YiLab. is currently working on the integration between new
technology and performing arts, and seeking to present new formats of presentation.  YiLab.’s
philosophy is that there is not just one single director and one single direction in a work, but
only concepts that seem similar but that are actually in conflict with each other; and that every
involved artists are independent entities able to create their own work, exposing freely different
points of view and assuming a deep exploration of the core significance of the theme.

LOOP ME
YILAB. / 
SU WEN-CHI
TAIWAN
SALA PRINCIPAL
8 DEZ, QUARTA
ÀS 21H00
M/3 

TAIWAN
MAIN AUDITORIUM
8 DEC, WEDNESDAY
9 P.M.
AGE RATING 3

FICHA ARTÍSTICA CAST

Concepção Artística e Coreografia 
Artistic Concept and Choreography 
Su Wen-Chi
Interpretação e Desenho de Espaço Dance
and Stage Design Su Wen-Chi
Som Sound Chang Yung-Ta
Imagem Image Yeh Ting-Hao
Desenho de Luz Lighting Designer 
Su Wen-Chi, Chen Yi-Chung
Operação de Luz Lighting Technician
Liu Po-Hsin
Figurinos Costume Arco Renz
Produção Executiva 
Production Manager Sun Ping
Assistência de Administração 
Administration Assistant Chen Tzu-Yin
Produção Production
YiLab., Gu-Ling Street International
Theatre Festival, Pampas Pro. Taiwan.
Parceiros Supporting Partners 
Kobalt Works / Arco RENZ (Belgium),
Computer Sound Lab. TNUA, (Taiwan),
Center for Art and Technology, TNUA
(Taiwan), Department of New Media
Art (Taiwan)
Agradecimentos Thanks Klaus Ludwig, 
Anita Mathieu, i/o Lab. Taiwan
Patrocinado por Sponsored by Council for
Cultural Affairs (Taiwan). Ministry for Foreign
Affairs (Taiwan). Department of Cultural Af-
fairs of Taipei City (Taiwan)
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Nesta performance de dança, a coreógrafa Silke Z., sediada na Colónia,
explora a ideia da esfera privada. O seu trabalho é uma convergência de uma
performance ao vivo, uma instalação de vídeo e uma narrativa de um filme.
Uma bailarina e um bailarino criam uma paisagem emocional moldada por
uma interacção entre proximidade e distância, controlo e impotência. Esferas
privadas emergem, das quais a audiência não pode escapar – esta move-se
pela instalação que envolve a performance nos quatro lados do espaço. O
palco tradicional é substituído por um espaço no qual toda a gente partilha
uma experiência comum.

In this interdisciplinary dance performance, the choreographer Silke Z.,
based in Cologne, explores the idea of private sphere. Her work is a
convergence of live performance, video installation and narrative film. 
A couple of dancers create an emotional landscape shaped by a dynamic
interaction between closeness and distance, control and powerlessness.
Private spheres emerge, from which the audience cannot escape – they
move throughout an installation that surrounds the performance on all four
sides of the stage. The traditional stage is replaced by a space in which
everyone shares a common experience.

Silke Z. estudou dança em Colónia, Arnhem e São Francisco. É co-fundadora de resistdance,
Studio 11 e  studioworks/studiotrades – um programa de intercâmbio entre companhias
europeias com estúdio próprio.  Recebeu vários prémios nomeadamente o Cologne Dance
Award e o Sponsorship Award of Freie Theater NRW Theaterzwang. Em 2008, foi nomeada
para o prémio do teatro alemão Der Faust e, entre 2004 e 2008, foi também directora artística
do Festival Tanzkonkret em Colónia. O seu trabalho tem sido apresentado e co-produzido
internacionalmente. Desde o Outono de 2010, é artista associada do Pavillion Dance em
Bornemouth. Desde 2007, tem vindo a produzir peças para públicos mais jovens.

Silke Z. studied dance in Cologne, Arnhem and San Francisco. She is co-founder of
resistdance, Studio 11 and of studioworks / studiotrades – an international exchange program
with european companies with own studio. She received several awards such as the Cologne
Dance Award and the Sponsorship Award of Freie Theater NRW Theaterzwang. In 2008, she
was nominee for the German Theatre Award Der Faust, and between 2004 and 2008 she was
also the artistic director of the festival Tanzkonkret in Cologne. Her work has been presented
and co-produced internationally. Since autumn 2010 she is an associated artist of Pavillion
Dance, Bournemouth. Since 2007 she has been producing pieces for young audience. 

Silke Z./resistdance é uma companhia de dança de Colónia, que produz performances de
dança contemporânea na Alemanha, assim como internacionalmente, com direcção artística
de Silke Z. Desenvolvem conceitos transdisciplinares e trabalham como um sistema aberto. 
O seu foco principal é a investigação no campo do desenvolvimento da dança, o contacto
com o público e a pesquisa de novas estruturas de palco.

Silke Z./resistdance is a dance company from Cologne, that produces contemporary dance
performances in Germany, as well as internationally, under the artistic direction of Silke Z.
The company develops transdisciplinary concepts and work as an open system. Its main focus
is the investigation in dance development, the contact with the public and the research of
new stage structures.

PRIVATE
SPACES
SILKE Z. / 
RESISTDANCE
ALEMANHA 
SALA PRINCIPAL 
9 E 10 DEZ, QUINTA E SEXTA 
ÀS 21H00 
M/16

GERMANY
MAIN AUDITORIUM
9 AND 10 DEC, 
THURSDAY AND FRIDAY
9 P.M.
AGE RATING 16

FICHA ARTÍSTICA CAST

Concepção Artística Artistic Concept
Silke Z.
Coreografia Choreography
Silke Z.
Interpretação Dancers
Caroline Simon e António Cabrita
Realização Film Directing 
André Zimmerman
Dramaturgia Dramaturgy
Silke Z. e André Zimmerman
Direcção Técnico Technical Director 
Niko Moddenborg
Vídeo Vídeo
Jan Hanten e André Zimmermann
Cenografia e Desenho de Luz 
Stage and Light Design 
Ansgar Kluge
Som Sound
Christian Azadi e André Zimmermann
Supervisão Supervision
Rudi Kamminga (Grand Theatre
Gronningen – NL)
Produção Production
Katja Steinbach
Assistência de Produção 
Production Assistant 
Irena Vujicic
Gestão Management
Mechtild Tellmann
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Hyperactive Dancefloor é uma instalação audiovisual
interactiva que gera conteúdos através da interpretação 
dos movimentos dos participantes. Uma hyper mistura
audiovisual de material proveniente dos mais diversos 
estilos de música electrónica para dança é gerada em 
tempo real a partir da localização do público na pista, 
dos seus movimentos e da forma como interagem entre 
si. Os participantes transformam-se em bailarino-músicos 
e criam uma interligação histórica na música de 
dança electrónica.

Hyperactive Dancefloor is an interactive audiovisual
installation that generates contents through the
interpretation of participants’ movements. A hyper
audiovisual mix of material coming from the most 
varied range of electronic dance music is created lively 
from the location of the public on the dance floor, 
their movements and the way they interact. Participants
become dancers-musicians and create a historical
interconnection in electronic dance music.

Luís Girão é fundador e principal mentor da artshare (empresa vocacionada para a
investigação e aplicação de novas tecnologias enquanto ferramentas de expressão artística). 
É artista transdisciplinar e investigador no âmbito da criação artística de base tecnológica.
Mestre em Design e DigitalMedia pela Coventry University, Reino Unido integra o
Planetary Collegium, dirigido por Roy Ascott. Em 2007, foi premiado com a Bolsa Ernesto
de Sousa. Desenvolveu um considerável número de sistemas audiovisuais interactivos
integrados em vários contextos internacionais. Foi director técnico e assistente de curadoria
da Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira, colaborou com o Programa Aveiro Digital
e é coordenador do Skilled Art Project.

Founder and main mentor of artshare (company focused on the investigation and application
of new technologies as tools of artistic expression), Luís Girão is a transdisciplinary artist and
investigator on the subject of artistic creation with technological basis. Master of Design and
Digital Media by Coventry University, UK, he is part of Planetary Collegium, directed by
Roy Ascott. In 2007, he was granted with Ernesto de Sousa Scholarship. He also developed a
great number of audiovisual interactive systems in several international contexts. Finally, he
was the technical director and curator assistant of Vila Nova de Cerveira International
Biennial, he also collaborated with the program Aveiro Digital and he’s the coordinator of
Skilled Art Project.

HYPERACTIVE
DANCEFLOOR 
ARTSHARE /
LUÍS GIRÃO
PORTUGAL 
JARDIM DE INVERNO 
11 DEZ SÁBADO 
ÀS 23H00 
M/12 

PORTUGAL 
WINTER GARDEN
11 DEC, SATURDAY
11 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Direcção Artística Artistic Direction
Luís Miguel Girão
Produção Production
artshare
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Sessões Especiais 
Special Sessions

Na lógica de programar visões culturais distintas sobre a égide de um tema unificador convidámos, 
de meridianos distantes do planeta, uma curadora a reunir uma selecção de vídeo-dança à sua escolha e, 
do outro pólo, a extensão retrospectiva de um festival a representar a criação do seu país.  

Nesse âmbito teremos o Ciclo de Vídeo-Dança da Austrália - Highlights of Australian Screen Dance -
com a curadoria de Lesley Chow, crítica de cinema e artes com especial foco na música, diálogo e
movimento no cinema. A sessão é constituída por dois momentos, o Programa 1 – O Corpo Gráfico –
explora a linha ténue da definição do movimento: os campos e ângulos delimitados por membros, corpos e,
especialmente olhares. O Programa 2 – O Corpo de Todos – deixa de ter o seu foco no corpo individual,
enfatizando os contornos e os gestos partilhados por um grupo de pessoas e os sistemas que podem sustentar
múltiplos corpos duma só vez.

Neste mesmo âmbito InShadow exibe uma selecção de filmes do Festival Itinerante de Vídeo Danza – 
agite y sirva (México), com programação de Paulina Rucarba e Ximena Monroy. Este festival foi concebido
enquanto ponto de encontro entre artistas, produtores, instituições e público generalizado, com o objectivo de
criar uma rede sustentável de vídeo-dança no México. Entretanto, realizou-se em vários países da América do
Sul e este ano com a parceria com o InShadow terá a possibilidade de se expandir até ao continente Europeu.

Será igualmente exibido o filme Metropolis Vídeo Danza de Carlos Dittborn Callejas produzido no Chile; 
um excelente vídeo-dança que se destaca, simultaneamente, por ser  uma crítica eficaz à sociedade contemporânea
e pelo elogio que presta a um dos melhores filmes da História do Cinema: Metropolis de Fritz Lang.   

According to the perspective of programming different cultural views under the aegis of an unifying theme,
we invite, from distant meridians of the planet, a curator to select some dance videos and a Festival, exactly
from the opposite pole, which will have the chance to  present a retrospective of works from its country.

In this context we will have a Video-Dance Session from Australia - Highlights of Australian Screen
Dance – curated by Lesley Chow, cinema and art critic with main focus on music, dialogue and movement
in cinema. The session is composed by two different moments, Program 1 – The Graphic Body – which
explores the tenuous line behind the definition of movement: the fields and angles delimited by members,
bodies and specially views. Program 2 – The Body of All – which, on the contrary, empathizes the
boundaries and the actions shared by a group of people in situations in which several bodies co-exist. 

This year, InShadow displays a selection of movies from the Video-Dance Itinerant Festival, agite y sirva
(Mexico), selected by Paulina Rucarba e Ximena Monroy. 

This Festival has been conceived as a meeting point amongst artists, producers, institutions and general
audience, with the objective of creating a spreading web of video-dance in Mexico. On this purpose, it has
already been organized in several South America countries, and in this year and thanks to this collaboration
with InShadow Festival, it will be able to expand as well in the European Continent.

The Chilean Film Metropolis Vídeo Danza by Carlos Dittborn Callejas will be equally displayed. 
This is an excellent video-dance and stands out for being both an effective critique of contemporary 
society and by providing praise to one of the best films of the History of Cinema.
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FINE LINE 10’

Cinco bailarinos navegam num desenho de linhas brancas e pretas
dissecando um espaço sem fim. Exploram a ‘poesia do espaço’ num
ambiente frágil e em permanente mudança.

Five dancers navigate through a design of many white lines dissecting black,
infinite space.  In a fragile and ever-shifting environment, they explore the
‘poetics of space.’

Realização e Coreografia Director & Choreographer Sue Healey
Interpretação Performers Shona Erskine, Lisa Griffiths, Jacob Lehrer, 
Nelson Requera-Perez, Nalina Wait

FRAGMENTATION 6’

Dois jovens que, apesar de absorvidos na leitura do jornal da manhã e de
cada um se encontrar fechado na sua própria ‘bolha pessoal’ conseguem
encontrar uma desarticulada conexão. 

Two guys absorbed in their morning paper and their own ‘personal bubble’,
manage somehow to find a disjointed connection with each other.

Realização Director Suzon Fuks
Coreografia Choreographer James Cunningham, Rob Tannion, Suzon Fuks
Interpretação Performers James Cunningham, Rob Tannion

SCREEN
DANCE 
HIGHLIGHTS
CICLO 
VÍDEO-DANÇA
AUSTRALIA
CURADORIA 
DE LESLEY CHOW  
8 DEZ, QUARTA 
JARDIM DE INVERNO
18H30
M/12

CURATED BY LESLEY CHOW
8 DEC, WEDNESDAY 
WINTER GARDEN
6,30 P.M.
AGE RATING 12

PROGRAMA 1: 
O CORPO GRÁFICO 

Explora a ténue definição de
movimento: os campos e ângulos
alcançados pelos membros, 
torsos e especialmente olhares. 

PROGRAM 1: 
THE GRAPHIC BODY 

It explores the fine-line
definition of movement: 
the fields and angles scoped 
out by limbs, torsos, 
and especially gaze.
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MOTH 7’

Dois homens encontram-se num mundo nocturno e húmido, imersos 
na perda e cheios de esperança.  “Quem vês tu nos teus sonhos?” 

Two men collide in a dank night world, drenched with loss and heavy 
with hope.  “Who do you see in your dreams?”

Realização Director Sophie Hyde
Co-Realização e Coreografia Co-Director & choreographer Paul Zivkovich
Interpretação Performers Lorcan Hopper, Lachlan Tetlow-Stuart
Produção Production Bryan Mason, Sophie Hyde (Closer Productions)

I DREAM OF AUGUSTINE 9’

Uma mulher sonha em ficar no infame Hospital Salpetriere em Paris, onde
uma paciente histérica conhecida por Augustine foi hipnotizada e posta em
exibição pública nos anos 70. Observada por um médico que não vemos,
segue as suas ordens e perde a consciência de si mesma.  

A woman dreams of being in the infamous Salpetriere Hospital, Paris, 
where the young hysterical patient known as Augustine was hypnotised 
and put on public display in the 1870s. Watched by an unseen doctor, 
she follows his orders and loses sight of herself.

Realização Director Cordelia Beresford
Coreografia e Interpretação Choreographer & performer Narelle Benjamin

NERVE ENDING 7’

Uma celebração de força e beleza em busca de identidade, capturando 
um momento na mente duma pessoa cujo corpo não funciona da mesma
forma como funcionou um dia. É explorada a realidade cruel duma doença
debilitante como a Esclerose Múltipla, mas no fundo a determinação 
é o cerne do filme. 

A celebration of strength and beauty in the search for identity, capturing
a moment in the mind of a person whose body does not function as it
once did. The cruel reality of the debilitating disease Multiple Sclerosis 
is explored, but resilience is the heart of the film. 

Realização Director Peter Humble
Coreografia e Interpretação Choreographer & performer Michelle Ryan
Produção Production Dancenorth
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QUIETLY COLLAPSED 4’

Uma exploração electrificante do efeito que as expectativas acerca do 
local de trabalho podem ter no estado psicológico duma pessoa. Baseada 
nos temas da exposição e isolamento, Rosie Dennis cria uma personagem
com uma disfunção vulnerável, presa num mundo de prazos incontornáveis
e ruído constante. 

It is an electrifying exploration of the effect that workplace expectations can
have on a person’s psychological state. Based on the themes of exposure and
isolation, Rosie Dennis creates a character with a vulnerable dysfunction,
trapped in a world of unrelenting deadlines and white noise. 

Realização Directors Samuel James e Rosie Dennis
Coreografia Choreographer Rosie Dennis
Realização e Coreografia Director & Choreographer 
Rosie Dennis, Paula Callen, Sheila Ghelani, Rowan Marchingo

NO SURRENDER 12’

Uma mulher indígena é invadida, aterrorizada e atacada fisicamente por um
intruso invisível segurando uma câmara. Através da linguagem da dança e
movimento espiritual, ela encontra a força para lutar e vencer o seu atacante. 

A young indigenous woman is invaded, terrorized and physically attacked 
by an unseen intruder wielding a camera.  Through the language of dance
and spiritual movement, she finds the strength to fight back and overcome
her attacker.

Realização e Coreografia Director & Choreographer Richard James Allen
Interpretação e Consultoria Artística Performer and Artistic Consultant Bernadette Walong
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THE SENSE OF IT 10’     

Cinco curtas-metragens de Force Majeure baseadas no movimento que
exploram o poder sugestivo de um título na interpretação de um trabalho.

Five short movement-based films by Force Majeure which explore the
suggestive power of a title on the interpretation of a work.

Realizador e Coreógrafo Director & Choreographer Kate Champion
Intérpretes Performers Sarah-Jayne Howard, Kirstie McCracken, Veronica Neave, 
Nathan Page, Byron Perry

DIS-ORIENTAL 6’ 

Utilizando objectos do quotidiano como metáforas da perda, Yumi
Umiumare leva a noção de “oriental” ao contexto de vida e movimento 
em espaços ‘estrangeiros’.

Using everyday objects as metaphors for loss, Yumi Umiumare takes on the 
notion of “oriental” in the context of moving and living in “foreign” spaces. 

Realização Director Sean O’Brien
Coreografia e Interpretação Choreographer & Performer Yumi Umiumare

SCREEN
DANCE 
HIGHLIGHTS
CICLO 
VÍDEO-DANÇA
AUSTRALIA
CURADORIA 
DE LESLEY CHOW  
11 DEZ, SÁBADO 
JARDIM DE INVERNO
18H30
M/12

CURATED BY LESLEY CHOW
11 DEC, SATURDAY
WINTER GARDEN
6,30 P.M.
AGE RATING 12

PROGRAMA 2: 
O CORPO DE TODOS 

O foco já não está nas
capacidades de um único corpo.
A forma humana tornou-se um
borrão de características comuns.
A ênfase vai para os contornos e
gestos partilhados por um grupo
de pessoas e para os sistemas
que comportam vários corpos 
em simultâneo.

PROGRAM 2: 
THE BODY OF AL 

The focus is no longer on the
capabilities of the single body.
The human form has become 
a blur of shared characteristics. 
The emphasis is on the contours
and gestures shared by a group
of people, and on systems which
can sustain multiple bodies 
at once.
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THE DEMOCRATIC SET #2 4’

Uma série rápida de retratos performativos em curtas de vídeo. Sem 
que performance individual dure mais de 16 segundos, assistimos a uma
‘cavalgada’ de retratos, discursos e drama. Apresentada num cenário de filme,
cada performance tem lugar no mesmo contexto democrático, permitindo 
a todos serem vistos, falarem e serem ouvidos.

A rapid range of performance portraits in short video. With no individual
performance lasting longer than 16 seconds, this is a cavalcade of portrait,
soap box and drama.  Presented in a purpose-built film set, each
performance takes place in the same egalitarian environment, which 
allows all people to be seen, to speak and to be heard.

Concepção Concept Bruce Gladwin
Realização e Edição Director and editor Rhian Hinkley
Coreografia e Design Choreography & Design Kelly Alexander, Luke George, Jo Lloyd, Box
Wars, Andrew Livingston, Ben Cobham, Dan Witton, Helen Herbertson, Rebecca Hilton,
Michelle Heaven, Rhian Hinkley, Mark Cuthbertson, Marcia Ferguson
Interpretação Performers Members of the Theatre of Speed program and the Castlemaine Community

NUN’S NIGHT OUT 10’

Uma fantasia sobre um grupo de freiras de uma povoação que assistem 
a uma estranha performance vaudeville.

A fantasy about a small-town group of nuns who encounter a strange
vaudeville performance. 

Realização Director Samuel James
Coreografia Choreographer Julie-Anne Long
Interpretação Performers Martin del Amo, Bernadette Walong, Michael Whaites, Rakini,
Kathy Cogill, Narelle Benjamin, Julie-Anne Long

NECESSITY 8’

Um jogo entre duas jovens, eternamente ligadas, que traçam as suas vidas 
nas paredes do quarto e tentam rasgar a superfície.

A game between two girls eternally bound together as they trace their 
lives onto the walls of their room and try to get below the surface.

Realização Director Sophie Hyde
Co-realização e Coreografia Co-director & choreographe Tuula Roppola
Interpretação Performers Dana Nance, Kyra Kimpton
Produção Production Bryan Mason and Sophie Hyde (Closer Productions)
Uma colaboração entre A collaboration between Restless Dance Theatre e Closer Productions
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ENTANGLEMENT THEORY  10’ 

Um homem que dança freneticamente, adormece numa sesta entre
duas realidades. Os sonhos da sua vida real e os sonhos da vida de sonho 
do seu avatar. As duas realidades confundem-se quando acorda.

A busy dancing man takes a nap in two realities. His live self dreams 
and his avatar self dreams. Realities become confused when he wakes.

Realização e Coreografia Director & choreographer Richard James Allen
Interpretação Performers Catherine Davies, Cloe Fournier, Fei Lee, Gary Hazlitt, Katerina
Rajch, Kylie Wollongong, Lachlan James Bell, Marttaleena Luukkonen, Rachel Ward, 
Richard James Allen, Roy Nagle-Runciman, Rui Imizu, Sanna Lundstrom, Serena Chalker

READING THE BODY 6’

Um dueto para uma bailarina e a sua imagem anatómica animada, baseado
num poema de Jenny Bornholdt, poeta premiada da Nova Zelândia.

A duet for dancer and animated anatomical imagery, based on a poem 
by Jenny Bornholdt, New Zealand Poet Laureate.  

Realização e Coreografia Director & choreographer Sue Healey
Interpretação Performer Rachelle Hickson
Animação Animation AdnanLalani

CURADORIA CURATION

Lesley Chow é argumentista e escritora na área das artes, prestando especial interesse à música, diálogo e movimento no cinema. Desde 2005,
é crítica de cinema na revista Bright Lights, especializando-se em escrita sobre filmes e curadoria neste mesmo âmbito. Actualmente, Lesley
dedica-se a projectos de investigação em cinema experimental europeu, comédia afro-americana, a relação entre cinema e romance pós-
moderno, a estrutura narrativa de novelas diurnas e a nova tendência de fotografia japonesa centrada no corpo. Mestre em Literatura Inglesa
pela University of East Anglia, Inglaterra, frequenta presentemente o segundo mestrado em Cinema na Monash University, Austrália. Publicou
mais de cem artigos e ensaios sobre cinema, dança, música e artes visuais na Bright Lights, Photofile, Senses of Cinema, Cineaste, The Age,
Salon, Spark Online e no Times Literary Supplement. Também escreveu ensaios para catálogos de muitos artistas tais como Jacqui Stockdale,
Alan Jones, Guy Maestri, Wayde Owen, Alessandro Piredda e Alan Garcia. Lesley vive me Melbourne, Austrália.

Lesley Chow is a film and arts writer with a special interest in music, dialogue and movement in cinema.  She has been a film critic at Bright
Lights since 2005, and specialises in writing on and curating films related to dance. Lesley’s current research projects include work on
European experimental cinema, African-American comedy, the relationship between film and the postmodern novel, the narrative structures
of daytime soaps, and the new wave of body-focused photography in Japan. She has a Master’s degree in English Literature from the
University of East Anglia in England, and is currently completing a second Master in Film at Monash University, Australia. She has published
over 100 articles and essays on film, dance, music and visual art in Bright Lights, Photofile, Senses of Cinema, Cineaste, The Age, Salon, Spark
Online and the Times Literary Supplement.  She has also written catalogue essays for many artists including Jacqui Stockdale, Alan Jones, Guy
Maestri, Wayde Owen, Alessandro Piredda and Alan Garcia. Lesley is based in Melbourne, Australia.
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TENSA CALMA 8’

Reflexões sobre o corpo ameaçado, uma aproximação à linguagem corporal
que revela o seu complexo potencial expressivo através da aproximação,
disparo e consequências de acções específicas em torno de uma arma de fogo.

Reflection around the threatened body, an approximation to the corporal
language that reveals its complex expressive potential, through the approaching,
the triggering and the complication of specific actions around a firearm.

Realização Director Alfredo Salomón
Co-Realização e Coreografia Co-Director & Choreographer Evoé Sotelo
Interpretação Performer Evoé Sotelo
Produção Producer Elsa Castillo (Santas Producciones)

DESTIERRO 4’

Uma mulher no meio do nada. Sozinha, está sentada numa cadeira
aleatoriamente movida pelo vento e por um visitante inesperado. 
Este vídeo-dança de cores contrastantes está carregado de humor 
e de surpresa, poesia visual num suspiro.  

A woman in the middle of nothing. Alone sitting in a chair haphazardly
moved by the wind and an unexpected visitor. Of contrasted colors, this
screendance is loaded with humor and surprise, visual poetics in a sigh.

Realização Director Mariana Arteaga
Coreografia Choreographer Mariana Arteaga
Interpretação Performers Tania Solomonoff, Gustavo Muñoz
Produção Producer Mariana Arteaga

SCREEN
DANCE 
HIGHLIGHTS
CICLO 
VÍDEO-DANÇA
MEXICO

9 DEZ, QUINTA 
JARDIM DE INVERNO
ÀS 18H30
M/12

9 DEC, THURSDAY  
WINTER GARDEN
6,30 P.M.
AGE RATING 12

Esta sessão especial é uma
parceria com o Festival
Itinerante de Videodanza –
agite y sirva com programação
de Ximena Monroy e Paulina
Rucarba

This special session is a
partnership with the Festival
Itinerante de Videodanza –
agite y sirva with programming
of Ximena Monroy and
Paulina Rucarba
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SUBTE 5’

Múltiplos encontros entre desconhecidos no metro de Buenos Aires acabam
numa dança de composição espacial e distribuição de corpos. A acumulação
tem o papel de protagonista. Subte investiga sobre a distribuição horizontal
neste espaço, a indiferença e a interacção entre pessoas que se empurram,
penduram, chutam, gesticulam e param dentro do espaço limitado 
do metro porteño.  

Multiple encounters among strangers in Buenos Aires subway, find
themselves in a dance of spatial composition and bodies’ distribution.
Accumulation plays a protagonist role between scenes. Subte investigates 
in horizontal distribution in this space, the indifference and interaction
amongst people pushing, hanging, kicking, gesticulating and stopping, 
inside the limited space of the metro porteño.

Realização Directors Paola De la Concha, Ximena Monroy
Coreografia Choreographers Paola De la Concha, Ximena Monroy
Interpretação Performers Manuel Calvo, Paola de la Concha, Carmen González, 
Marisol Monroy, Ximena Monroy and Gabriela Peña
Produção Producer Colectivo Tomate

Este espectáculo tem o apoio da Embaixada do México

HABITAT 6’

Esta peça refere-se ao espaço físico da casa como lugar de interacção
humana e à forma como se processam as actividades independentes do
indivíduo, isolado neste espaço, e de como estas afectam a sua relação 
com os outros indivíduos. As metáforas que emergem do movimento 
são o resultado das acções desenvolvidas pelos bailarinos, que surgem
directamente das suas experiências dentro deste espaço definido.

This piece refers to the physical space of the house as the place for human
interaction, to how the independent activities of an isolated individual
occurring in this space, somehow affect his relationship with other
individuals. The metaphors that emerge from the movement are the result 
of the actions developed by the dancers, which arise from their direct
experience within this defined space.

Realização Directora Nuria Fragoso
Coreografia Choreographer Nuria Fragoso
Interpretação Performers Diana Bayardo, Beatríz Dávila, Talya Sato, Adria Rodríguez, Lucía Sato
Produção Producer FOECA 2008
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BETTY 3’

“Ela está aqui, mas já se foi embora. Presente no meu passado, 
uma amiga que continua a dançar até à eternidade.” 

“She is here, but already has gone away. Present in my past, a friend 
who continues dancing in the eternity.”

Realização Directora Emilia Gálvez 
Coreografia e Interpretação Choreographer and Performer Alicia Marván
Produção Producers Emilia Gálvez, Alicia Marván

REACCIÓN EN CADENA 1’

Anulando o espaço habitual, mudamo-nos para um mundo interior
derramado num instante exterior. Gera-se aqui uma nova poética visual.  

Annulling the habitual space we change to an interior world spilt in 
an exterior instant, generating hereby a new visual poetics.

Realização Director Magdalena Martínez Franco
Coreografia Choreographer Rosie Dennis
Co-Realização e Coreografia Co-Director & Choreographer Ángel Rosas 
Interpretação Performers Far Alonso, Eduardo Ruelas, Jorge Zuniga
Produção Producer Bram Govaerts

ANOMIA 6’

Este projecto refere-se às distorções do conceito de comportamento 
e beleza. Neste trabalho, utiliza-se uma display window como espaço
responsável por transmitir uma mensagem, um espaço que reflecte a nossa
sociedade, com as suas necessidades, os seus problemas, medos e desejos. 

This project addresses to the concept distortions of behaviour and beauty. 
In this work, we use a display window, as the space responsible for
transmitting a message, a space reflecting our society, with its necessities,
troubles, fears, and desires.

Realização e Coreografia Director & Choreographer Nuria Fragoso
Interpretação Performers Beatriz Dávila, Daniela Armenta
Produção Producers Nuria Fragoso, Feresdé Moluk and Gustavo Navarrete
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JUEGO VERSIÓN 1.1 4’

Um trabalho desenvolvido e criado durante um workshop 
de vídeo-dança ministrado por Allen Kaeja na Cidade do México.

This piece was developed and created during a dancefilm workshop 
held by Allen Kaeja in Mexico City.

Realização Director Daniel Ochoa
Coreografia Choreographer Allen Kaeja
Interpretação Performers Daniel Ochoa, Allen Kaeja
Produção Production DO Photography Production

BOTOX 2’

Este trabalho, parte do projecto Anticuerpo, alude às problemáticas da medicina,
estética e política, numa performance entre uma mulher e uma pistola.

This piece, part of the Anticuerpo project, addresses medical, aesthetics 
and political issues in a performance between a woman and a gun.

Realização Director Bruno Varela
Coreografia Choreographer Rosario Ordoñez
Interpretação Performer Rosario Ordoñez
Produção Producers Bruno Varela, Rosario Ordoñez

TRES DETRÁS DE LA PUERTA.
VIDEOPROPUESTA 2.0  6’

Vídeo-dança gravado nos túneis do Centro Nacional de Artes da Cidade 
do México. O realizador estabelece uma linguagem visual pela interacção
entre o espaço e a perspectiva da câmara, criando uma sensação de 
‘ausência de gravidade’. 

Video dance filmed in the tunnels of Mexico City’s Arts National Center.
The author establishes a visual language through the interaction between
the space and the camera perspective, creating the feeling of “non-gravity”.

Realização e Coreografia Director and Choreographer Mauricio Nava
Interpretação Performers Alejandro Anguiano and Camilo Chapela
Produção Producer El Circo Contemporáneo / Danza-multidisciplina
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DUO 5’

Duo atrai-nos para o interior do abstracto e distorcido mundo de som 
e imagem de Hiroaki Umeda. Hiroaki combina movimento clássico 
com performances inspiradas em gestos da rotina diária, como reflexo 
do isolamento sentido na era tecnológica das “mentes adormecidas”.

Duo draws us into Hiroaki Umeda’s abstracted and distorted world of 
sound and image. He combines classical movement with street locking
performing gestures of daily ritual in a reflection of the isolation of the
mind-numbing techno era.

Realização Director Octavio Iturbe
Coreografia e Interpretação Choreographer and Performer Hiroaki Humeda
Produção Producers S20 & Síganle Producciones

PARCERIA PARTNERSHIP

agite y sirva foi criado por Ximena Monroy e Marianna Garcés em 2008, como uma rede vocacionada para a promoção da vídeo-dança,
através de uma digressão nacional que alcançou públicos muito diversos por via de projecções fílmicas, instalações-vídeo, worshops e palestras.
Este festival foi concebido enquanto ponto de encontro entre artistas, produtores, instituições e público generalizado, com o objectivo de criar
uma rede sustentável de vídeo-dança no México. agite y sirva reúne obras de 25 países, procurando gerar um significativo fluxo de ideias sobre
temas que relacionam corpo, ecrã e movimento.A primeira edição de agite y sirva deu-se em 7 cidades do México e América do Sul – Brasil,
Chile e Uruguai – de Abril a Novembro de 2009. A segunda edição teve início em Março de 2010 em Puebla, contando com a presença 
de Douglas Rosenberg (E.U.A.) e Susana Temperley (Argentina). Em 2010, agite y sirva desenvolveu a sua actividade por todo o país,
nomeadamente nas cidades de Puebla, Mazatlán, Culiacán, Oaxaca, Cidade do México, Cancún e Tijuana. Na América do Sul, ministrou um
workshop de vídeo dança no Festival Caliendanza da Colômbia e apresentou projecções na Colômbia (Cali), Buenos Aires, Argentina e Chile
(Valparaíso).Desde a origem do festival, a maior ambição tem sido expandir este projecto até ao continente Europeu, o que agora é finalmente
conseguido. Assim se dá início a uma colaboração significativa de festivais internacionais que certamente gerará outros câmbios programáticos,
bem como futuros projectos conjuntos.

agite y sirva was created by Ximena Monroy and Marianna Garcés in 2008, as a network conducted to screendance promotion across 
a national tour that reaches diverse audiences, offering screenings, video-installations, workshops and lectures. This festival is designed as a
meeting point among artists, producers, institutions and general public by the aim to create a sustainable network of screendance in Mexico.
We emit a festival that assembles artists' works of 25 countries, seeking to generate a major flow of ideas and reflections among the body, the
screen and the movement. The first edition of agite y sirva was developed in 7 cities of Mexico and 3 cities of South America - in Brazil,
Chile and Uruguay - from April to November, 2009. The second edition began in March, 2010 in Puebla, where we had Douglas Rosenberg
(USA) and Susana Temperley (Argentina) as guests. agite y sirva 2010 has presented activities across the country: in Puebla, Mazatlán, Culiacán,
Oaxaca, Mexico City, Cancún and Tijuana. In South America, we dictated one screendance workshop in the festival Caliendanza of Colombia
and presented screenings in Cali, Colombia; Buenos Aires, Argentina and Valparaiso, Chile. Since the festival origins, we have had the aim to
expand its tour to the European continent, which now we are glad to announce. In this way we begin a significant international festival
collaboration which for sure will generate another program exchanges, as well as joint projects in the future.
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Um filme de Carlos Dittborn Calejjas

Metropolis é um vídeo-dança contemporâneo que se desenrola num
cenário de ficção científica onde, através de uma linguagem sarcástica, 
se questiona a obsessão de um homem pelo poder. O objectivo é compor,
através da cinematografia, a integração com outras disciplinas artísticas de
modo a alcançar um estado que permita a inclusão da dança numa dada
linguagem narrativa. O trabalho interpreta como diferentes manifestações 
de poder se repercutem na desigualdade social, promovida pelas políticas 
de economia, e como estas diferenças se transformam em condições que
revelam a relação dos sujeitos com os seus corpos. Assim, fica expressa a
influência destes factores sociais no comportamento humano em relação 
a si mesmo, aos seus colegas e ao seu ambiente.

A movie by Carlos Dittborn Calejjas

Metropolis is a contemporary dance video located in a science fiction scenario
that through a sarcastic language questions the man's obsession for power.
The purpose is to compose, through the cinematography, the integration
with other artistic disciplines in order to reach a certain staging that allows
dancing to be inserted within a particular narrative language.
The work interprets how different displays of power reverberate in social
inequality promoted by economy policies and how these differences are
transformed into conditions which reveal the relationship of the subject
with their bodies. Thus, it shows how these social factors influence human
behavior in regard to themselves, to their peers and to their environment.

Carlos Dittborn Callejas estudou cinema na Universidade ARCIS e frequentou vários
workshops nesta área. Dirigiu curtas-metragens, videoclips e vídeos-dança, tais como
Metropolis Vídeo Danza e Hypotermia, vencedores do FONDART. Participou também
como editor em projectos fílmicos extraordinários, tendo trabalhado como Editor Geral no
Filmographies, a Meeting with Chilean Filmmakers and  their Works, vencedor do Projecto
de Fundo de Audiovisual 2009 e produziu importantes séries de TV. Como professor, ministra
a cadeira de montagem e edição na Digital Film School, em La Toma, além dos temas da
Linguagem Cinematográfica e Som para o Short Film Making Workshop. Actualmente,
dedica-se à pós-produção do Documentário Chilean Handbook e à criação do projecto 
de vídeo-dança Historia para Princesas Olvidadas. 

Carlos Dittborn Callejas studied filmmaking at the University ARCIS and attended several
other workshops in this area. He directed short films, video clips and dance videos, such as
Dance Video Metropolis and Hypothermia, both awarded with FONDART. He has also been
involved in outstanding film projects as an editor, worked as a General Editor at Filmographies,
a Meeting with Chilean Filmmakers and their Works, winner to the Draft Audiovisual Fund
2009 and produced major TV series.  As a teacher, he performs the Assembly and Editing shop
at the Digital Film School in La Toma, in addition to the branches of Language Film and
Sound for the Short Film Making Workshop.  He is currently doing the post-production 
of the Fondart project winner feature documentary, Chilean Handbook and the dance 
project video Historia para Princesas Olvidadas (Forgotten Princess Story).

METROPOLIS
VIDEO DANZA

CHILE 
11 DEZ TERÇA 
JARDIM DE INVERNO 
ÀS 21H30
M/12

CHILE 
11 DEC, SATURDAY
WINTER GARDEN
9,30 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Coreografia e Interpretação Choreography
and Interpretation Colectivo de Danza 
Contemporanea Rosita Nillinsky
Interpretação Interpreters
Daniela Pizarro, Alejandra Maturana,
Carolina Sánchez, Macarena Rubio
Realização Audiovisual Audiovisual Direction 
Cinemadiccion Audivisual Production
Realização Director Carlos Dittborn Callejas
Produção Geral General Production 
Raul Rodrigo Vanegas
Direcção de Arte Artistic Direction 
Carmela Silva
Música Original Original Soundtrack 
Pedro Santa Cruz
Direcção de Fotografia e Câmara 
Photography and Camera Direction
Alejandro Carrasco
Câmara Camera Diego Pequeño
Assistência de Direcção Direction Assistant
Roberto Baeza
Maquilhagem Make-up 
Loreto Díaz de Valdés

Este projecto tem o apoio 
da Embaixada do Chile
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Sessões de Documentários 
Documentary Sessions

Esta nova secção do festival é dedicada ao documentário de processos de criação de diversos
coreógrafos e artistas, nos quais se podem ver as inspirações e dúvidas inerentes à construção de obras. 

Serão exibidos os documentários: E pour eux realizado por Karim Zeriahen, com concepção de
Mathilde Monnier, Annie Tolleter e Karim Zeriahen. Destacamos também Imagined Hell realizado por
Maite Bermudez, e a consagrada companhia de dança Emio Greco | PC, sediada na Holanda. Ainda nesta
secção apresentamos The Rising Sun de Roc Kidz Crew e Foradar L’Instant realizado por Elisabet Prandi, e
coreografado por Ferran Carvajal.

The new section of the Festival is dedicated to creative processes documentaries of several choreographers
and artists, in which one can observe the inspirations and doubts involved in the construction of the works.

We will exhibit the documentary E pour Eux, directed by Karim Zeriahen with conception of
Mathilde Monnier, Annie Tolleter and Karim Zeriahen, a documentary about fifteen youngsters who
demand their recognition in the field of art. We will also have the documentary Imagined Hell, directed 
by Maite Bermudez and choreographed by the consecrated dance company Emio Greco | PC, based in
Netherlands. Also in this section will take part The Rising Sun by Roc Kidz Crew and Foradar L’Instant,
directed by Elisabet Prandi and choreographed by Ferran Carvajal.
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Um documentário de Fabian Kimoto com Roc Kidz Crew

“Se queres começar uma vida nova, tens de desistir da antiga.”
A assim se inicia a viagem de uma vida para os oito membros da Roc Kidz
Crew. Numa carrinha colorida, este modesto grupo multicultural ruma ao
sul na descoberta de uma nova vida. Roc Kidz Crew é um grupo de break
dance que compreende 6 nacionalidades diferentes e descobriu esta forma
particular de dança algures entre os anos 80 e 90.
“A questão que se colocava era: para que dançamos nós? E para quem dançamos? 
De que estamos realmente à procura? Uma viagem, uma vida, que consista apenas 
no preenchimento das mais básicas necessidades e na constante surpresa e vivência 
de experiências positivas, seja qual for o país por onde o grupo passe.”   
Estava claro, desde início, que esta viagem viria a ser uma importante
experiência para cada membro do grupo. Haveria por isso sempre 
uma câmara presente, filmando esta road trip pelo sul da Europa.

A documentary by Fabian Kimoto with Roc Kidz Crew

“If you want to start a new life, first you have to give up the old one.”
And so begins the journey of a lifetime for the eight members of Roc Kidz
Crew. Unspectacular in a colourfully painted bus, this multicultural group
heads south on the search for a new life.  Roc Kidz Crew is a break dance
group comprising 6 different nationalities, all of whom discovered this
particular form of dance sometime between the 1980s and 1990s. 
The question stood before them: what are we dancing for? And for whom? 
What is it that we’re really looking for? A journey, a life, which consisted only 
of the bare necessities and was full of surprises and positive experiences in whatever
country the group happened to be passing through.
That this journey will be an important experience for each member 
was clear from the start. That’s why a camera was always present; filming 
this special road trip that mainly traversed southern Europe.

Fabian Kimoto nasceu em 1982 em Münsterlingen,
acumulando as nacionalidades suíça e japonesa. Em 2004, 
estudou na Escola de Animação de Berlim. Já trabalhou em
multimédia, enquanto assistente de ilustração, ilustrador júnior,
designer gráfico e criativo.

Fabian Kimoto was born in 1982 in Münsterlingen, he joins
Swiss and Japanese citizenship. At the year 2004 he attends the
Animation School in Berlin. He worked in multimedia, as
coloring assistant, junior colorist, graphic designer and creative. 

THE RISING
SUN

SUÍÇA
9 DEZ, QUINTA
FOYER JARDIM DE INVERNO
ÀS 16H30
M/12

SWITZERLAND
9 DEC, THURSDAY
WINTER GARDEN FOYER
4,30 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Fabian Kimoto
Coreografia Choreography
Roc Kidz Crew
Interpretação Performers
Roc Kidz Crew
Câmara Camera
Fabian Kimoto
Edição Editing
Fabian Kimoto
Som Sound
Michal Zasowski
Produção Production
Sascha Landis (Santiago Production)
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E POUR EUX 

FRANÇA
11 DEZ, SÁBADO
FOYER DO JARDIM 
DE INVERNO
ÀS 16H30
M/12

FRANCE
11 DEC, SATURDAY
WINTER GARDEN FOYER
4,30 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Karim Zeriahen
Coreografia Choreography
Mathilde Monnier
Concepção Conception
Mathilde Monnier, Annie Tolleter, Karim
Zeriahen
Intérpretes Interpreters
Youcef Boukhalfa, Djamel Boumaaz, 
Adil El Baghdadi, Gharib El Hamyouni,
Jawad Hbeich, Hamid Kachcha, Sidi Majdi,
Mohamed Taouil e Saïd Zerioum
Câmara Camera
Bertrand Prévot
Som Sound
Fanch Drougard
Edição Editing
Saïd Hajjioui
Produção Executiva Production
Penélope Films – Centre Chorégraphique
National de Montpellier Languedoc-
Roussillon
Produção Production
Centre Chorégraphique National de
Montpellier Languedoc-Roussillon

Um documentário de Karim Zerianeh com Mathilde Monnier

Quinze jovens entre os 16 e 22 anos estiveram envolvidos num projecto
artístico contemporâneo, que estreou em Janeiro de 1998. Vinte e seis letras.
De entre elas, uma perde-se. Para quem é? De onde vem? Uma letra vinda
de um país estrangeiro, para um destino estrangeiro. Vinte e cinco palavras
imaginadas, palavras que questionam. Vinte e cinco contos, como num
desfile, dançam e juntam-se. É uma maneira de reclamar e de possuir 
uma carta que sabe reflectir o mundo de cada indivíduo. 

A documentary by Karim Zerianeh with Mathilde Monnier 

Fifteen young people aged between 16 and 22 have been engaged in a
contemporary art project which had its début in January 1998. Twenty six
letters. Amongst them, one got missed. For who? Where is it from? A letter
from a foreign country, with a foreign destination. Twenty five imagined
words, questioning words. Twenty five short stories, like in a parade, dance
and join themselves. It’s a way of claiming and possessing a letter which
knows how to reflect everyone’s own world.  

Karim Zeriahen escolheu a câmara para criar a maior parte dos seus
trabalhos artísticos. Autodidacta absoluto, começou o seu trabalho
filmando na peça Triton durante a digressão da companhia Decoufle de
Saint-Denis. Depois de ter trabalhado em Londres, como assistente de
produção para a MTV Europa, regressou a França e conheceu Mathilde
Monnier. Imediatamente sentindo-se como almas gémeas, iniciaram uma
série de colaborações; Karim realizou alguns filmes sobre as criações de
Mathilde e também uma instalação vídeo na qual as cores e as variações
intensas são modificadas pelos movimentos da bailarina. A sua parceria
com Mathilde Monnier inclui também o documentário Loin des Étoiles
e a instalação Dans tes Cheveux.

Karim Zeriahen chose to create his most beautiful artistic forms behind a camera. An absolute
autodidact, he began his work filming the piece Triton during the Decoufle’s Saint-Denis
Company tour. After working in London as production assistant in MTV Europe, he came back
in France and met Mathilde Monnier. Immediate soul mates, they began a series of collaborations,
he directed several films about her creations and a video installation where colours and intense
variations are modified by the dancer’s movements. His work with Mathilde Monnier also
includes documentaries like Loin des Etoiles and installations like Dans tes Cheveux.

Essencialmente original e propositadamente interrogatória sobre 
as ligações entre o indivíduo, o ambiente circundante e o outro, a
abordagem de Mathilde Monnier tenta encontrar, na intimidade, 
as bases do movimento. Em 1994, foi nomeada directora do Centre
Chorégraphique National de Montpellier. Marca-se aqui o começo 
da colaboração com diversos artistas: os compositores Heiner
Goebbels, Louis Sclavis, eriKm, a escritora Christine Angot, o filósofo
Jean-Luc Nancy, e mais recentemente a cantora francesa Katerine, 
a performer La Ribot e o pintor Dominique Figarella.

Fundamentally original and purposefully questioning the relationships between the
individual, the wider environment and fellow human beings, Mathilde Monnier's
approach tries to find in intimacy the basis of movement. In 1994, she was appointed as
director of the Centre Choréographique National de Montpellier. It’s the beginning of
various collaborations with different artists: the composers Heiner Goebbels, Louis Sclavis,
eriKm, the writer Christine Angot, the philosopher Jean-Luc Nancy, and more recently, 
the french singer Katerine, the performer La Ribot and the painter Dominique Figarella.
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Um documentário de Elisabet Prandi com Ferran Carvajal 

Tendo como fundo as Variações Goldberg de Bach, um grupo de pessoas
juntam-se para criar a imaqem perfeita. Foradar l’Instant é uma peça 
que combina elementos clássicos do género documental making of com 
o cinema experimental, investigando a fragmentação do movimento 
em espaço e tempo.

A documentary by Elisabet Prandi with Ferran Carvajal 

With Bach’s Goldberg Variations as background, a group of people work
together in order to create a perfect picture. Foradar l’Instant is a piece that
combines classic elements of the making of genre with experimental cinema
to investigate the fragmentation of movement in both place and time.

Elisabet Prandi Chevalier (1964) estudou Fotografia
Cinematográfica na FEMIS (Escola Nacional de Imagem e
Som, Paris). Realiza documentários para diferentes estações
de televisão e trabalha como directora de fotografia em
produções de cinema. Lecciona Iluminação e Técnicas
Cinematográficas em escolas e universidades de Espanha 
e França. Elisabet já foi nomeada duas vezes para Melhor
Fotógrafo no Ciutat de Barcelona Awards pelo seu trabalho
Sévigné de Marta Balletbó-Coll (2005) e Pactar con el Gato
de Joan Marimón (2007). Foi recentemente directora de
fotografia no Mudanza de Pere Portabella, que recebeu o
Prémio Nacional de Cinema da Generalitat de Catalunya.

Elisabet Prandi Chevalier (1964) studied Cinematic
Photography at FEMIS (National School of Image and
Sound, Paris). She makes documentaries for different
television stations and works as the director of photography
in cinema productions. She also teaches seminars about
lighting and cinematography techniques in schools and
universities in Spain and France. She has been nominated
twice for Best Photographer in the Ciutat de Barcelona
Awards for her work Sévigné by Marta Balletbó-Coll (2005)
and Pactar con el Gato by Joan Marimón (2007). Recently,
she has worked as director of photography in Mudanza by
Pere Portabella, which receive the National Cinema Award
from the Generalitat de Catalunya.

FORADAR
L’INSTANT 

ESPANHA
10 DEZ, SEXTA
FOYER DOJARDIM DE INVERNO
ÀS 16H30
M/12

SPAIN
10 DEC, FRIDAY
WINTER GARDEN FOYER
4,30 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização, Câmara e Produção 
Director, Camera and Production 
Elisabet Prandi Chevalier
Interpretação Interpreters
Fernan Carvajal e Cristina Gamiz
Música Music
Bach “Variações Goldberg”
Edição Editing
Adriá Cillero
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Um documentário de Maite Bermúdez com Emio Greco 
e Pieter C. Sholten 

Imagined Hell é um tango de pensamentos, sonhos, imagens, sons 
e fantasias que reflectem e comunicam representações possíveis do Inferno.
Um documentário baseado em dois processos de criação: a aclamada
performance Hell da Companhia de Dança Emio Greco | PC em 2006 
e a interpretação pessoal de Maite Bermúdez, realizadora e argumentista. 

A documentary by Maite Bermúdez with Emio Greco 
e Pieter C. Sholten

Imagined Hell is a tango of thoughts, dreams, images, sounds and fantasies
reflecting and communicating possible representations of Hell. A film
documentary based on two creative processes: the acclaimed dance
performance Hell by Emio Greco | PC dance company in 2006 and 
the personal interpretation of Maite Bermúdez, director and scriptwriter.

Maite Bermúdez, argumentista e realizadora desde 
2003, tem um mestrado em Comunicação Audiovisual 
da Universidade de Navarra, uma especialização em
Argumento para Cinema e Televisão da Universidade
Autónoma de Barcelona e uma graduação em História 
do Cinema com especialização em Documentário 
da Universidade Autónoma de Madrid. Actualmente
trabalha como argumentista/analista de guiões, professora
de escrita de argumento e realizadora de documentários 
e curtas-metragens.

Maite Bermúdez, scriptwriter and film director since
2003, holds an MA in Audiovisual Communication from
the Navarra University, a specialization in Script Writing 
for Cinema and Television from the Autonomous
University of Barcelona and a title in History of Cinema
specialized in documentary from the Autonomous
University of Madrid. Presently she works as a script
writer/analyst and as director of film documentaries 
and short movies as well as script writing teacher.

IMAGINED
HELL 

ESPANHA, HOLANDA, FRANÇA
10 DEZ, SEXTA
FOYER DO JARDIM DE INVERNO
ÀS 16H30
M/12

SPAIN, NETHERLANDS, FRANCE
10 DEC, SEXTA
WINTER GARDEN FOYER
4,30 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização e Câmara Director and Camera
Maite Bermúdez
Coreografia Choreography
Emio Greco
Assistente de Coreografia 
Choreography Assistant 
Bertha Bermudez Pascual   
Interpretação Performers
Sawami Fukuoka, Vincent Colomes, 
Suzan Tunca, Nicola Monaco, 
Marie Sinnaeve, Ty Boomershine, 
Marta Lopez e Emio Greco
Som Sound
Michal Zasowski
Edição Editing
Virginia García del Pino
Produção Production
Las Negras Production 
Produção Executiva Producer
Bertha Bermúdez
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Sessões Competitivas 
Competitive Sessions

InShadow tem uma secção de competição vídeo, nacional e internacional, onde concorrem vários
vídeos de vários géneros (vídeo-dança, vídeo-arte, vídeo-experimental) oriundos da Argentina, E.U.A.,
Espanha, Irlanda, Canadá, Alemanha, México, Portugal, Austrália, Suécia, Chile, Áustria, Finlândia, França,
Uruguai, Reino Unido, Israel e Bélgica. 

Os prémios serão atribuídos pelo júri oficial, júri escolas e público. 
O presidente do júri oficial e convidado especial desta edição InShadow, é Peter Sparling, coreógrafo,

performer e professor na Universidade de Michigan (E.U.A.); ainda nos júris está Paula Varanda, crítica de dança
e professora na Escola Superior de Dança e o realizador, produtor e argumentista Miguel Clara Vasconcelos.

O júri oficial do Festival elegerá os prémios de Melhor Filme, Melhor Intérprete Masculino e Melhor
Intérprete Feminino.

Para a constituição do júri escolas foram convidados alunos de várias estruturas de ensino artístico 
e cultural, nomeadamente da Faculdade de Motricidade Humana (FMH), Escola Superior de Teatro 
e Cinema (ESTC), Escola Superior de Dança (ESD), RESTART – Instituto de Criatividade, Artes 
e Novas Tecnologias e SOU – Movimento e Arte.

O júri escolas elegerá os prémios de Melhor Realizador Português e Melhor Filme Internacional.
InShadow promove também o espírito crítico e participativo do público, convidando-o a votar na

atribuição do prémio de Melhor Filme Internacional.

InShadow has a competitive session of international and national videos, in which several genres of
videos compete (Video-Dance, Video-Art, Video- Experimental) from Argentina, USA, Spain, Ireland,
Canada, Germany, Mexico, Portugal, Australia, Sweden, Chile, Austria, Finland, France, Uruguay, United
Kingdom, Israel and Belgium.

The awards will be assigned by the Official Jury, School Jury and the audience.
The president of the Jury and special guest is Peter Sparling, choreographer, performer and professor 

of the Michigan University (USA). The other members, who compose the jury committee, are Paula
Varanda, dance critic and professor at the Superior School of Dance and Miguel Clara Vasconcelos,
director, producer and screen-play writer.

The Official Jury will vote for the categories of Best Film, Best Male and Best Female Interpreters.
The School Jury is composed by students from different artistic and cultural Institutes, such as School

of Human Kinetics (Faculdade Motricidade Humana, FMH), Superior School of Theatre and Cinema
(Escola Superior de Teatro e Cinema, ESTC), Superior School of Dance (Escola Superior de Dança, ESD),
RESTART – Creativity, Art and New Technology Institute) and  SOU – Art Movement. 

The School Jury will vote for the Best Portuguese Director and Best International Film categories.
InShadow promotes the critical and participant spirit of the audience, allowing its members to share

their opinions and vote for the Best International Film Award.
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“Por detrás das folhas secas, troncos caídos, luz quebrada,
fuga. Eu não encontro no silêncio do meu recanto, sem
rascunhos, qualquer pegada irregular deslocada. Este é o
descanso dos meus passos, dos detalhes, da pequena nudez,
do desapego da precipitação. Apenas uma imagem a
encolher, diluída naquele som, não devo alterar a minha
respiração mas obedecer aos meus impulsos. No meu
recanto, o meu não-lugar. Sinto-me frágil e invencível.”

“Behind the dried leaves, fallen logs, broken light, hiding,
escape. I find in the quiet of my den, with no drafts, no
irregular footprints dislocated. This is the rest of my steps,
details, small nakedness, detachment from the rush. Just an
image shrinking, diluted in that sound, not to alter my
breathing but to obey my impulses. In my den, my 
non-place. I feel fragile and invincible.”

Ricardo Salas nasceu em Múrcia em 1974, tem o curso de Dança Clássica e Contemporânea 
pelo Real Conservatorio Professional de Danza de Madrid, completando também estudos na Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza de Murcia, onde ingressa em 1985. Em 1993 estreia-se na Danat
Dance Company, iniciando três anos mais tarde a sua colaboração enquanto bailarino e coreógrafo em
diversas produções com La Fura dels Baus. É membro co-fundador da companhia de dança Erre que
Erre (1996-2009), vencedora de vários prémios nacionais e internacionais, com inúmeros trabalhos em
digressão. Em conjunto com Erre que Erre participou em dois filmes de vídeo-dança: Mitsune (Prémio
do Público no Festival Il Coreógrafo Elettronico, NapoliDanza, Nápoles, 2006), com coreografia de
Marina Serrano e música de Martín Fucs e Fragile, filme de 2010 com coreografia de Teresa Navarrete 
e música de Miguel Marin. Trabalhou ainda nas companhias de dança Sol Picó, Carles Santos, Els
Comediants, Senza Tempo, General Eléctrica de Espectáculos e Lanònima Imperial, entre outras. 

Ricardo Salas was born in Murcia in 1974 he graduated Classical and Contemporary Dance at the Real Conservatorio Professional de Danza
de Madrid, having also completed studies at the Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Murcia, where he admitted in 1985. In 1993
he begins dancing at Danat Dance Company, and three years later initiates collaboration with La Fura dels Baus as a dancer and choreographer
in various productions. He is a co-founder of the dance company Erre que Erre (1996-2009), which won several national and international
awards, having numerous works in digression.Together with Erre que Erre he participated in two video-dances: Mistune (Public Prize at the
Festival Il Coreógrafo Elettronico, NapoliDanza, Nápoles, 2006), choreographed by Marina Serran and composed by Martín Fucs and Fragile, a
2010 video now screened at InShadow Festival, choreographed by Teresa Navarrete and set to music by Miguel Marin. He has also worked at
the companies Sol Picó, Carles Santos, Els Comediants, Senza Tempo, General Eléctrica de Espectáculos and Lanònima Imperial, among others.

FRAGILE
2010 ESPANHA

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Ricardo Salas
Interpretação Interpreters
Teresa Navarrete, Miguel Marin 
Câmara Camera
Ricardo Salas
Som Sound
Miguel Marin
Edição Editin
Ricardo Salas
Produção Production
Erre que Erre Dance Company

SESSÃO DE COMPETIÇÃO #1  

7 DEZ | JARDIM DE INVERNO | 22H00
7 DEC | WINTER GARDEN | 10 P.M.
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Em Admit One um bailarino confronta um cinema. Assim
que entra o foyer, a luz penetra o espaço e o bailarino reage
como apanhado numa rede. O cinema reage também,
cadeiras e mesas giram e movem-se. O bailarino viaja
através do cinema até que a dado ponto se confronta com 
a câmara. Aqui, o bailarino é capturado e transferido para 
o ecrã de cinema a partir de onde não existe fuga possível.

In Admit One a Dancer confronts a cinema. As he enters 
the foyer, lights come on and the dancer reacts as if he is
caught up in a net. The cinema too reacts, chairs and tables,
swirl and move. The dancer travels through the cinema 
but eventually meets a camera. At this point the dancer 
is captured and transferred to the cinema screen from 
where there is no escape.

Steve Woods começou a trabalhar em animação em 1987.
Desde 1994 ensina animação experimental na National
Film School, Irlanda. Em 2009 produz duas curtas
animações: T'was Terrible Hard Work e The Polish
Language. Steve realizou também dois documentários e três
vídeos de dança: BUAIL em 2006, ETERNAL em 2008 –
filmado na Palestina e exibido na 1ª edição do InShadow
Festival – e ADMIT ONE, rodado em 2010.

Steve Woods began working in animation in 1987. 
Since 1994 he has taught experimental animation in the
National Film School in Ireland. In 2009 he produced two
short animations: T'was Terrible Hard Work and The Polish
Language. Steve has also made two documentaries and
three dance films: BUAIL in 2006, ETERNAL in 2008 -
shot in Palestine and shown at the First InShadow Festival -
and ADMIT ONE, shot in 2010.

ADMIT ONE 
2010 IRLANDA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Steve Woods
Intérpretação Interpreters
Ashley Chen
Câmara Camera
Ivan McCullough
Som Sound
Ronán O'Muiregheasa
Edição Editing
Ronán O'Muiregheasa
Produção Executiva Executive Production
Catherine Lyons
Produção Producer
Camel Productions
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KorpuNater exibe humanos, as suas actividades e liberdade
no seu ambiente, por oposição a um conjunto dinâmico 
de natureza sinuosa. Questiona sobre o Homem e a
sensação de pertença ao meio natural, bem como o estado
de impropriedade da espécie humana quando com este 
se defronta.

KorpuNater shows humans, their activities and freedom
in their environment, as opposition to a dynamic set of
sinuous nature. It questions about the man and the effect 
of belonging to the natural environment, the state of
impropriety of the human species in front of it.

Carlos Dittborn Callejas estudou cinema na
Universidade ARCIS e frequentou vários workshops nesta
área. Dirigiu curtas-metragens, videoclips e vídeos de 
dança, tais como Dance Video Metropolis e Hypotermia,
vencedores do FONDART. Participou também como
editor em projectos fílmicos extraordinários, tendo
trabalhado como Editor Geral no Filmographies, a Meeting
with Chilean Filmmakers and  their Works, vencedor 
do Projecto de Fundo de Audiovisual 2009 e produziu
importantes séries de TV . Como professor, ministra a
cadeira de montagem e edição na Digital Film School, 
em La Toma, além dos temas da Linguagem
Cinematográfica e Som para o Short Film Making
Workshop. Actualmente, está dedicado à pós-produção do
Documentário Chilean Handbook e à criação do projecto
de vídeo-dança Historia para Princesas Olvidadas. 

Carlos Dittborn Callejas studied filmmaking at the
University ARCIS and attended several other workshops 
in this area. He directed short films, video clips and dance
videos, such as Dance Video Metropolis and Hypothermia,
both awarded with Fondart. He has also been involved in
outstanding film projects as an editor, worked as a General
Editor at Filmographies, a Meeting with Chilean
Filmmakers and their Works, winner to the Draft
Audiovisual Fund 2009 and produced major TV series.  
As a teacher, he performs the Assembly and Editing shop 
at the Digital Film School in La Toma, in addition to the
branches of Language Film and Sound for the Short Film
Making Workshop. He is currently doing the post-production
of the Fondart project winner feature documentary, Chilean
Handbook and the dance project video Historia para
Princesas Olvidadas (Forgotten Princess Story).

KORPUNATER
2009 CHILE 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Carlos Dittborn Callejas
Intérpretação Interpreters
Alejandra Maturana Tardito
Câmara Camera
Carlos Dittborn Callejas
Som Sound
Pedro Santa Cruz
Edição Editing
Carlos Dittborn Callejas
Produção Production
CINEMADICCION 
Producción Independiente

SESSÃO DE COMPETIÇÃO #1  

7 DEZ | JARDIM DE INVERNO | 22H00
7 DEC | WINTER GARDEN | 10 P.M.
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Derrière Elle fala sobre a vida num apartamento. Os seus
objectos e corpos geram entre si uma relação particular. 
O som, a imagem e o movimento operam para além da
nossa compreensão, questionando o que está oculto por
detrás do outro. 

Derrière Elle talks about life in an apartment. Its objects 
and bodies create particular relationships amongst them. 
The sound, the image and the movement act beyond our
understanding, they question what is hidden behind the other.

Ishrann Silgidjian, realizador francês, gere as suas pesquisas e curiosidade
questionando-se sobre as relações entre a dança e o vídeo, como usar a dança 
e o corpo como um ponto de partida para a arte cinematográfica. Realizou 
diversas curtas-metragens bem como filmes sobre performances: Amphitryon 
(Th. de Nice), Recital Piano/Images, Bal Derivé (Cie Pendule) e A 2 Pas 
(Ensemble Réflex, th. musical).

Ishrann Silgidjian, French Filmaker. He orients his researches and his curiosity
questioning himself about the relationships between dance and video, how to 
use dance and the body as a starting point of the cinematographic act. He has
directed several short movies and as well films about performances: Amphitryon
(Th. de Nice), Recital Piano/Images, Bal Derivé (Cie Pendule), A 2 Pas 
(Ensemble Réflex, the. musical).

Laida Aldaz, oriunda do País Basco é dançarina, improvisadora e professora, graduada pela
Escuela Oficial del Gobierno de Navarra em 2002, mesmo ano em que recebe uma bolsa do
Governo de Navarra para estudar na P.A.R.T.S., dirigida por Anne Teresa De Keersmaeker.
Dançou por toda a Europa e Coreia para diversas companhias de dança. Derrière Elle 
é o seu primeiro vídeo como co-produtora.

Laida Aldaz, Dancer, improviser and teacher, she comes from Basque Country and
graduated from Escuela Oficial del Gobierno de Navarra in 2002 and in the same year 
she received a scholarship from the Navarra Government to study in P.A.R.T.S, directed 
by Anne Teresa De Keersmaeker. She has danced all over the Europe and Korea for several
dance companies. Derrière Elle is her first video work as a co-producer.

DERRIÈRE
ELLE 
NATALIA SARDI
THOMAS TURINE

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Ishrann Silgidjian, Natalia Sardi, 
Laida Aldaz, Thomas Turine
Intérpretação Interpreters
Natália Sardi, Laida Aldaz
Câmara Camera
Ishrann Silgidjian
Som Sound
Thomas Turine
Edição Editing
Thomas Turine
Produção Production
Pendule Production Cie Delivery

Ishrann Silgidjian Laida Aldaz Thomas Turine Natalia Sardi
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JANUARY
2009 E.U.A. 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Rachael Lincoln, RJ Muna
Intérpretação Interpreters
Rachael Lincoln
Câmara Camera
RJ Muna
Som Sound
Low in the Sky
Edição Editing
Cari Ann Shim Sham
Produção Executiva Executive Production
RJ Muna
Produtoção Producer
Handrolled Productions

January é um solo de dança para a câmara que se desenvolve
nos limites reais e imaginários do inverno. Num quarto
com paredes de ardósia e pó de giz como fosse neve, uma
mulher segue as pequenas agitações da sua mente enquanto
medita sobre a passagem do tempo. 

January is a dance for camera solo made within the real and
imagined confines of winter. In a slate-walled room with
chalk dust as snow, a woman follows her mind's small
agitations as she meditates on the passage of time.

Rachel Lincoln é coreógrafa, bailarina e realizadora de vídeo-dança. Faz teatro de dança
corporal desde 1993 e já apresentou o seu trabalho internacionalmente na Alemanha, Polónia,
Portugal, Chipre, Indonésia, Irlanda e pelos E.U.A. Em 2009 foi seleccionada para a
prestigiada residência coreográfica Bessie Schonberg no The Yard e nomeada para o Isadora
Duncan Award for Choreography. Tem um MFA no Department of World Arts and Culture
(Departamento de Artes do Mundo e Cultura) da UCLA e ensina Estreias Modernas,
Improvisação de Contacto e Coreografia.

Rachael Lincoln is a choreographer, dancer, and dance video-maker.  She has been making
physical dance theater since 1993 and has performed her work internationally in Germany,
Poland, Portugal, Cyprus, Indonesia, and Ireland, and throughout the US. In 2009 she was
selected for the prestigious Bessie Schonberg choreographic residency at The Yard and has been
nominated for an Isadora Duncan Award for Choreography. She holds an MFA in from
UCLA’s Department of World Arts and Culture and is a teacher of released-based Modern,
Contact Improvisation, and Choreography. 

RJ Muna é conhecido como sendo um criativo e inovador fotógrafo multi-facetado. Fotografa
dança há mais de 15 anos, combinando a energia física da dança com a perspicaz observação da
fotografia, o que o permite mover-se imaculadamente entre a imagem inerte e em movimento.
As suas particulares técnicas de iluminação elogiam o corpo humano, captando os movimentos
robustos e simultaneamente graciosos do bailarino. As suas colaborações com a dança ao longo
dos anos resultaram em relações criativas que em muito influenciam os artistas de ambos os
lados da câmara. A obra de RJ Muna compôs já diversas revistas tais como a Communication
Arts and Graphis Annuals, Camera Arts Magazine, American Photography, e bem assim muitas
outras publicações internacionais. No campo das Belas Artes, RJ é representado por inúmeras
galerias nos E.U.A., onde já integrou variadas exposições individuais e colectivas.

RJ Muna is widely known as an innovative and multi-faceted creative photographer. He has
been photographing dance for over fifteen years, combining the physical energy of dance with
the keen observation of photography, allowing him to move seamlessly between the still image
and the moving image. His distinctive lighting techniques compliment the human body,
capturing the muscular yet graceful movements of the dancer. His many dance collaborations
over the years have resulted in creative relationships that influence the artists on both sides of
the camera. RJ’s work has often been featured in magazines such as Communication Arts and
Graphis Annuals, as well as Camera Arts Magazine, American Photography, and many other
international publications. RJ's fine art work is represented by several galleries nationally 
where he has had numerous solo and group exhibitions.
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An Ant é um curto filme de dança contemporânea 
que conta a história de um homem viciado no trabalho. 
Um homem a quem o sentido da realidade começa a 
falhar e cujo colega de trabalho se embrenha em mundos
imaginários a partir dos quais é quase impossível escapar. 
O que é real e o que é fantasia? E o que será,
concretamente, a Formiga enigmática que perturba
continuamente os personagens principais?

An Ant is a short contemporary dance film which tells the
story of a workaholic Man whose sense of reality begins to
fail and whose Co-worker falls into imaginary worlds from
which it is almost impossible to escape. What is real and
what is fantasy? And what, exactly, is the enigmatic 
Ant which keeps disturbing the main characters?

Kimmo Alakunnas formou-se em Coreografia na
Academia de Teatro de Helsínquia em 2010. Estudou Dança
desde 2002, primeiro no Conservatório de Turku e depois 
a partir de 2005 na Academia de Teatro de Helsínquia.
Kimmo é originariamente de Rovaniemi, cidade localizada
no extremo norte da Finlândia, onde trabalhou como actor
antes de investir numa carreira em dança. An Ant (Uma
formiga) é a sua terceira curta-metragem, criada aquando 
da integração no mestrado na Academia de Teatro de
Helsínquia, naquela que foi a primeira produção desde 
tipo aqui desenvolvida. Os trabalhos anteriores foram
maioritariamente performances de dança ao vivo. 
A sua última curta-metragem antes da produção de 
An Ant denomina-se Mus Musculus (2009).

Kimmo Alakunnas studied choreography at Theatre
Academy Helsinki and graduates in 2010. Kimmo has been
studying dance since 2002, first at Turku Conservatory, 
and from 2005 onwards at the Theatre Academy Helsinki.
Kimmo comes originally from the northern town of
Rovaniemi and he has worked as an actor before his career
in dance. An Ant is Kimmo´s third short dance film, 
and was one of the first of its kind made at the Theatre
Academy, as part of his master's degree. His previous works
have mostly been dance performances for a live audience.
Kimmo´s prior short movie is Mus Musculus (2009).

AN ANT
2010 FINLÂNDIA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Kimmo Alakunnas
Câmara Camera
David Berg
Som Sound
Marko Ahokangas
Edição Editing
Tiina Aarniala, Kimmo Alakunnas
Produção Executiva Executive Production
Theatre Academy Helsinki, Raija Vuorio
Produção Producer
Kimmo Alakunnas
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PLASTICA-
MENTE 
NATURAL
2010 BRASIL  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Estêvão Marques
Intérpretes Interpreters
Estêvão Marques, Luiz Felipe Zaneti, João
Mário, Letícia Bortoletto, Ana Maíra Bicalho
Favacho, Fábio Bueno de Lima
Câmara Camera
Pedro Knoll
Som Sound
Roberto Pamplona
Edição Editing
Pedro Knoll
Produção Executiva Executive Production
Estêvão Marques
Produção Producer
Ayer

Ayer traz para o corpo toda a musicalidade de diferentes 
e inusitados instrumentos musicais. Sucatas, objectos do
quotidiano, lixo – tudo isto serve para este grupo. Porém 
o que este vídeo-dança propõe é a reciclagem do nosso
corpo, do nosso olhar, dos nossos ouvidos. Uma brincadeira
entre o que se ouve e o que se vê. 

Ayer shows trough the body all the musicality of different
and unusual musical instruments. Garbage, ordinary objects,
wastes – everything is useful to this group. However, what
this video-dance is supposed to suggest is our body
recycling, our view recycling, our hearing recycling. A play
about the gap between what people hear and what they see.

Estêvão Marques, formado em música na Faculdade Santa
Marcellina. Fez o curso Músicas e Danças do Mundo em
Madrid e em San Francisco no Instituto Orff. Ministrou
Oficinas em Istambul, Bursa, Ankara, Medellin e Bogotá.
Fez a direcção musical da peça radiofónica Muitas coisas
poucas palavras, a arte de ensinar a aprender de Francisco
Marques (Chico dos Bonecos). Músico do grupo infantil
Palavras Cantadas e professor de dança e percussão há
quatro anos pelo Instituto Teatro Escola Brincante, dirigido
por Rosane Almeida e António Nóbrega.

Estêvão Marques, He has a degree in Music at Santa
Marcellina Faculty. He took part in the course Music and
Dance of the World in Madrid and in San Francisco with
the Institute Orff. Ministrou Oficinas in Istanbul, Bursa,
Ankara, Medellin and Bogotá. He directed the music of the
radio phonic piece Muitas coisas poucas palavras, a arte de
ensinar a aprender” (Many things few words, the art of
teaching how to learn) by Francisco Marques (Chico dos
Bonecos). He is the musician of the children group Palavras
Cantadas and he has been teaching dance and percussion
for four years at the Instituto Teatro Escola Brincante,
directed by Rosane Almeida and António Nóbrega.
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STEP é o primeiro vídeo de Sober Killer, do álbum
Allergic, lançado em 2008 pela editora Motor (Berlim). 
Sam Vahdat, aka Sober Killer, vê a electrónica como o
coração e alma da sua música. Usa uma intensa estética de
som, que se afirma palpável e energética. É esta a forma como
o realizador de Nova Iorque Christoph Kuschnig traduz a
música em imagens. O ser humano luta tenazmente com
uma força invisível que o abate vezes e vezes sem conta. Ele
deixa marcas temporárias no asfalto e descobre a verdade.

STEP is the first Sober Killer video, from the album
Allergic, released in 2008 under the label Motor (Berlin).
Sam Vahdat, aka Sober Killer, sees brute electronica as 
the heart and soul of his music. He uses intense sound
aesthetics, which always remains palpable and energetic.
That’s how the New York based director Christoph
Kuschnig translated the music into imagery. The human
fights stubbornly with an invisible force that strikes him
down over and over again. He leaves temporary traces 
in the asphalt and finds the truth.

Christoph Kuschnig, depois de terminar o curso na Universidade de Ciências Aplicadas
em Salzburgo, Áustria, Christoph Kuschnig começou a sua carreira a filmar videoclips e
anúncios publicitários e a escrever vários guiões para uma série de televisão premiada na
Áustria. Como bolseiro Fulbright, Kuschnig mudou-se para Nova Iorque para frequentar
um Mestrado em Cinema na Universidade de Colômbia. Em 2008 conquistou o prémio 
de Melhor Realizador Estrangeiro pelo Hollywood Foreign Press Association. Kuschnig é
atraído para a exploração do lado negro da psique humana, combinando uma abordagem
sensível e visual. Eiko, a sua curta-metragem anterior, filmada na Áustria, lida com os
escândalos de abuso infantil e o processo peculiar do protagonista em transpor esse trauma.
A presença mediática dos escândalos de abuso infantil na Áustria inspirou Kuschnig a
reverter o papel da vítima e torná-la num agressor.

Christoph Kuschnig, after graduating from the University of Applied Sciences in Salzburg, Austria, Christoph Kuschnig started his career in
shooting and directing music videos and commercials as well as writing several screenplays for an award winning TV show in Austria. As a
Fulbright scholar, Kuschnig moved to New York City to pursue a MFA in film at Columbia University. In 2008 he was honored with the
Hollywood Foreign Press Association foreign filmmaker's award. Kuschnig is drawn to exploring the dark side of the human psyche, combining a
very sensitive and visual approach. Eiko, his previous short, shot in Austria, deals with child abuse and the protagonist’s peculiar processing of such
trauma. The media presence of child abuse scandals in Austria inspired Kuschnig to reverse the role of the victim and turn her into an offender.

STEP
2009 ÁUSTRIA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Christoph Kuschnig
Intérpretação Interpreters
Tom Hanslmaier
Câmara Camera
Christoph Kuschnig
Som Sound
Sam Vahdat
Edição Editing
Christoph Kuschnig
Produção Executiva Executive Production
blendwerk.fm
Produção Producer
Viktor Schaider
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TÊNUE 
2009 PORTUGAL  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Nuno Neves
Interpretação Interpreters
Maria Mendes
Câmara Camera
Nuno Neves e Abel Rosa
Som Sound
Nuno Neves
Edição Editing
Nuno Neves
Produção Executiva Executive Production
Cláudia Chambino
Produção Producer
Associação Cultural Elemento Indesejado

Inanimado, um corpo baloiça de forma errática,
aprisionando a vida que tem dentro de si. Melancólica, 
a mente deambula pelas ruínas do seu próprio ser. 
Num breve momento, a tênue linha que separa o 
estático do animado é quebrada.

A lifeless body swings erratically, imprisoning life which
flows in it. The melancholy mind walks through the ruins
of its own being. Suddenly, the tenuous line dividing the
static from animated is violated.

Nuno Neves terminou a licenciatura de
Comunicação Cultural em 2008. Começou 
a desenvolver os seus primeiros trabalhos em vídeo 
no mesmo ano, tendo realizado o Documentário
Dissonância e dois trabalhos experimentais INK e
Tênue. Actualmente trabalha como operador de
câmara e editor de vídeo freelancer, em Lisboa.

Nuno Neves he finished the Cultural
Communication degree course in 2008. In the 
same year, he started developing his first video work,
directing the documentary Dissonância and two
experimental works INK and Tênue. He currently
works as camera operator and freelance video 
editor in Lisbon.
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Fome, solidão e o desejo de sobrevivência levaram Fao a
embarcar numa viagem que a fará enfrentar os seus medos.

Hunger, loneliness and the will to survive push Fao to
embark on a journey that will bring her face to face with
her fears.

Carolina Alejos formada em Psicomotricidade, completou uma
pós-graduação em Comunicação Expressiva e Línguas como Prática
Educativa e um Mestrado em Terapia através de Movimento e
Dança. Em 2007 fez parte, juntamente com o produtor Aitor
Echeverría, do vídeo-dança Aprop como coreógrafa e intérprete.
Em 2008 colaborou novamente com Aitor Echeverría em Chance
como coreógrafa, focando-se em imbuir de sentido coreográfico 
os gestos quotidianos. Ainda no mesmo ano, colaborou com o
pianista Omar Sosa (Ota Records) na criação de uma coreografia e
acompanhamento da produção do vídeo Light in the Sky, filmado

em Salvador da Baía. No ano de 2009 compôs o solo de teatro físico de dança contemporânea
para Amelia e Paraula Dansada com base no trabalho de Joan Brossa. Fao é o seu primeiro
trabalho como realizadora.

Carolina Alejos Formed in Psicomotricity, she took a post-graduation in Expression
Communication and Languages as an Educational Practice and a Master in Therapy across
the Movement and the Dance. In 2007 she realised together with the producer Aitor
Echeverría the video-dance work Aprop as choreographer and dancer. In 2008 she
collaborated once again with Aitor Echeverría in Chance as choreographer, with the aim 
of giving a choreographic sense to the everyday’s life gestures. At the same year she also
collaborated with the pianist Omar Sosa (Ota Records) in creating the choreography and
following the production of the video Light in the Sky shot in Salvador de Bahía. In 2009
she composed the physical theatre solo of contemporary dance for Amelia and Paraula
Dansada based on the work of Joan Brossa. Fao is her first work as director.

O interesse principal de Aitor Echeverría (Barcelona.
1977) na indústria audiovisual é o Cinema. No entanto,
manifesta desde sempre uma forte ligação com o mundo 
da realização. Realizou diversas curtas-metragens durante
os anos académicos na ESCAC, onde estudou. Trabalhou
intensivamente como Director de Fotografia, em
colaboração com outros directores, desde o guião à edição.

Aprop, o seu primeiro trabalho, foi seleccionado para uma centena de festivais internacionais
de cinema. Casua, outro filme que completa o seu currículo profissional de realização, figurou
também na selecção de diversos festivais. Fao é o seu último trabalho. 

The main interest of Aitor Echeverría (Barcelona. 1977) in the audio-visual industry is
Cinematography. Despite this, his link with the world of the direction has always been very
tight. He directed numerous short films the school of cinema ESCAC, where he studied. He
worked intensively as Director of Photography, in collaboration with the directors, from the
script up to the editing. Aprop, his first work, has been selected in 100 international film
festivals. Casua, the other short film he directed, has also been selected in a few festivals. 
Fao is his latest work. 

FAO
2010  ESPANHA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Directors
Aitor Echeverria, Carolina Alejos
Interpretação Interpreters
Nora Chimapumire, Souleymane Badolo
Câmara Camera
Aitor Echeverria
Som Sound
Omar Sosa
Edição Editing
Sergi Dies
Prod´ução Executiva Executive Production
Mireia Ibars, Cristina Sánchez
Produção Producer
Noche de Estreno
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SWEET AND
SOUR WALTZ 
2009 ISRAEL 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Or Marin, Lior Avizoor
Intérpretação Interpreters
Ron Amit, Uri Avrahami, Gina Ben David,
Ariel Cohen, Elinor Cohen, Merav Dagan,
Stefan Ferry, Igal Furman, Roman Koifman,
Yonatan Kunda, Miki Marin, Stav Marin,
Lee Meir, Oran Nahum, Ofir Najary, 
Roi Senderovich, Inbal Shahar, Noa Shiloh,
Moran Yitzhakey Abergel e Binyamin Yom-Tov
Câmara Camera
Nir Sa’ar
Som Sound
Dirk Kunesch, Yonatan Kunda, Noa Urbach,
Oran Nahum
Edição Editing
Ornit Levy
Produção Executiva Executive Production
Dana Regiano
Produção Producer
Come&See

Esta obra é uma tentativa de discussão do fosso que existe entre a
experiência subjectiva e o objecto cinematográfico. A obra, passada num bar,
regista cerca de oito minutos de intensas actividades. Ao passo que a situação
evolui, a câmara desloca-se de um personagem para outro, representando 
a cada paragem o olhar interpretativo do personagem naquela a situação. 
A coreografia é usada enquanto meio de ilustrar as diferentes percepções 
de cada indivíduo. A realidade é, afinal, o nome dado a um campo de jogos
composto da suma das nossas percepções individuais.

This piece is an attempt to debate the gap between the subjective experience 
and a cinematic object. The piece, shot in a bar, roughly documents eight minutes
time of intense activities. As the situation evolves, the camera travels from one
character to another, representing each time that character's interpretive gaze 
on the situation. Choreography is being used here as a mean for illustrating
differences in perception of each individual. Reality is, after all, the name given 
to the playground made from the collection of our individual perception.

Lior Avizoor (1981) tem o Bacharelato da Escola de Artes de Amesterdão e está actualmente a
concluir o Mestrado em Teoria da Arte na Universidade da Telavive. Foi recentemente premiada
com a Bolsa de Estudo da Fundação Sharet, a adicionar à Bolsa de Estudo de Feldekamp na
Holanda e à Bolsa de Estudos de Excelência do Ministério Israelita da Integração do Imigrante.
Lior dançou, ensinou e criou vários trabalhos na Europa, México e E.U.A. Recentemente
regressada à sua terra natal, Israel, tem participado em diversas produções de dança como bailarina,
criadora e ensaiadora; tem também exercido actividade de professora para bailarinos e actores em
diversas escolas, entre elas a Escola de Actores Beit Zvi e a Escola de Teatro Físico em Telavive.

Lior Avizoor (1981) holds a Bachelor's Degree from the Amsterdam School of Arts and is
currently completing her Master's Degree in Art Theory at the Tel Aviv University. She was recently
awarded the Sharet Foundation Scholarship, in addition to the Feldekamp Studies Scholarship 
in the Netherlands and the Scholarship of Excellency from the Israeli Ministry of Immigrant
Absorption. Lior has danced, taught and created in various frameworks throughout Europe, Mexico
and the USA. Having recently returned to her native Israel, she has been taking part in various
dance production as a dancer, creator, a rehearsal manager and as a teacher for dancers and actors at
various schools among them Beit Zvi Acting School and School for Physical Theatre in Tel Aviv.

Or Marin (1981) estudou no The Place (The London Contemporary Dance School) e na
Escola de Teatro de Amesterdão, onde completou o Curso de Orientação Mimo. Or recebeu
diversos prémios pelas suas obras Vanishing Point e BITTERFLY de numerosas fundações 
em Israel, tal como a Suzanne Dellal Center, Rabinovich Foundation e a America – Israel
Cultural Foundation, tendo recentemente ganho um prémio de design de palco e figurinos
no Festival FKM em Belgrado. Recebeu apoios para viagem da Mifal Hapayis para actuar 
no Festival MIMESQUARE na Bélgica a sua peça BITTERFLY. Or dançou com a Ilanit
Tadmor improvisation company e com a Klipa, estando presentemente empenhada no 
ensino de dança clássica e moderna na Escola de Artes Haboostan e na Escola PLAY. 

Or Marin (1981) studied at The Place (The London Contemporary Dance School) and 
the Theater School Amsterdam - Mime Orientation Course. Or received several awards 
on her pieces Vanishing Point and BITTERFLY from numerous foundations in Israel such 
as Suzanne Dellal Center, Rabinovich Foundation and the America – Israel Cultural
Foundation and recently won an award for stage and costume design at the FKM Festival 
in Belgrade. She received travelling supports from Mifal Hapayis to perform at the
MIMESQUARE Festival in Belgium with her piece BITTERFLY. Or danced with the Ilanit
Tadmorn improvisation company and with Klipa visual theater and is now an active teacher
for classical and modern dance at Haboostan school of arts and at PLAY school.
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Uma ilha calma escondida debaixo de uma ponte na
Lausânia: o clube de bowling de La Boule d'Or é o lar de
uma equipa de reformados que se juntam para participar
num jogo muito curioso, sob a direcção de um coreógrafo.
Numa mistura de documentário e coreografia, o filme
desenrola-se como um poema escrito por corpos dedicados
à passagem do tempo, ao espírito de equipa, à aprendizagem
de movimentos colectivos e de uma vida pacífica. Uma ode
ao jogo de bóccia... uma valsa agridoce.

A quiet little island hidden away under a bridge in
Lausanne: the bowling club of La Boule d’Or is home to a
team of pensioners who join in a very strange game under
the direction of a choreographer. In a mix of documentary
and choreography, the film unfolds like a poem written by
bodies dedicated to the passing time, to the team spirit, to
the learning of collective movement and to the peaceful life.
An ode to the game of bowls… A bittersweet waltz…

Bruno Deville de origem belga, é um autor e realizador.
As suas curtas-metragens têm recebido vários prémios em
numerosos festivais internacionais. Também realizou
documentários, videoclips e spots publicitários. De há anos
a esta parte, tem criado imagens para apresentações ao vivo,
viajando por todo o mundo. No presente momento está a
escrever o argumento de uma longa-metragem.

Bruno Deville is an author and a director of Belgian
origin. His short films have received several awards in
various international festivals. He also directed
documentaries, music clips and adverts. For several years, he
has been creating images for live performances, touring the
world over. At the present time he is writing the screenplay
for a full-length feature film. 

LA BOULE
D’OR
2008 SUIÇA

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Bruno Deville
Intérpretação Interpreters
Marc Huber, André Mercier, Gaétan
Paratore, Günter Schmidt
Câmara Camera
Bruno Deville, Bastien Genoux
Som Sound
Paul Maernoudt
Edição Editing
Bruno Deville
Produção Production
Compagnie Philippe Saire / 
Le Flair Production
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KARO FOR
THE CAMERA
(KARO 
VERTICAL)
2008  ARGENTINA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Diego Pousadela
Intérpretação Interpreters
Julieta Castro, Sofia Grenada, Federico
Moreno, Alejandro Alonso, Laura Lazaro
Câmara Camera
Diego Pousadela
Som Sound
Fabian Kesler
Edição Editing
Diego Pousadela
Produção Production
Soma Reverso

Este trabalho é uma reflexão artística sobre o conceito 
de corpo na modernidade. A alienação, o aspecto externo
sobre o interno e a repetição como uma forma de vida 
nas sociedades modernas. Lugares reais e intérpretes reais
com projecções de vídeo de linhas e texturas em corpos
humanos também elas reais, criando uma nova estrutura
arquitectónica virtual entre os corpos, espaço físico 
e as linhas. 

This work is an artistic reflection about the body concept
in the modernity. The alienation, the external aspect over
the internal one and the repetition as a way of life on
modern societies. Real places and real dancers with real
projected video lines and textures on the human bodies, 
so creating a new kind of virtual architectural structures
between the bodies, physical space and the lines.

Diego Pousadela artista visual, realizador de
vídeo e designer gráfico. Realizou, projectou e
editou diversos vídeos para performers, companhias
de dança e canais de televisão. Também trabalha 
em design 3D, multimédia, arte digital e animação. 

Diego Pousadela, visual artist, video-man and
graphic designer. He has directed, designed and
edited a lot of videos for performers, dance
companies and TV channels. He also works in 
3D design, multimedia, net art and animation.

INSHADOW
2.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
7 A 11 DEZEMBRO 2O1O

53



INSHADOW
2.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
7 A 11 DEZEMBRO 2O1O

SESSÃO DE COMPETIÇÃO #2  

8 DEZ | JARDIM DE INVERNO | 22H00
8 DEC | WINTER GARDEN | 10 P.M.

Em estado de graça, uma mulher na sua 38ª semana de
gravidez nada numa luminosa tarde de Verão em antecipação
ao encontro da nova vida que existe dentro dela. O estado
temporário de gravidez é captado em filme no momento
em que a água transforma a luz do sol em movimento,
criando a ilusão de leveza.

With a belly full of bliss, a woman in the 38th week of her
pregnancy swims through a bright June afternoon in
anticipation of meeting the new life within her. As water
transforms sunlight into movement and creates an illusion
of weightlessness, the temporary state of pregnancy 
is captured on film.

Votada como “Outstanding Choreographer” no FringeNYC Festival, Jody Oberfelder cria
fortes e atléticas produções de carácter pós-modernista, assim como peças de teatro e ópera. 
Os seus mais recentes desafios incluem coreografar uma nova versão do clássico épico Dido 
& Aeneas, encomendado pela Orquestra de St. Luke’s e a História do Soldado de Stravinsky, 
a apresentar em conjunto com a Orquestra de Câmara Knickerbocker em Junho de 2011. 
Jody é uma ávida realizadora de vídeo-dança. Os seus mais recentes filmes, LineAge e Rapt,
foram criados em colaboração com Sara Joel e Snew. 

Voted “Outstanding Choreographer” in the FringeNYC Festival, Jody Oberfelder creates
strong, athletic post-modern works, as well as opera and theater pieces. Her recent forays
include choreographing a new take on the classic epic Dido & Aeneas commissioned by the
Orchestra of St. Luke’s and Stravinsky's Soldier's Tale, to be performed with Knickerbocker
Chamber Orchestra in June 2011. Jody is also an avid dance-filmmaker. Her most recent 
films, LineAge and Rapt, were done in collaboration with Sara Joel and Snew. 

Sara Joel foi membro da companhia original de Zumanity, produção do Cirque du Soleil. 
Co-coreografou a peça Body2Body, que apresentou em Las Vegas entre 2003 e 2006.
Depois de voltar a Nova Iorque em 2006 (e trazer ao mundo uma criança), Sara continuou a
coreografar e a actuar nos eventos especiais da CDS tanto a nível nacional como internacional.
Em Junho de 2008, apresentou durante 2 semanas no Casino de Lisboa um dueto por si co-
coreografado. O seu filme de dança aquática Rapt (co-realizado e co-coreografado com Jody
Oberfelder) abriu o Festival Dance on Camera 2007 no Centro Lincoln.  Sara Joel produziu 
já trabalhos com excelentes resultados em conjuntos com os fotógrafos Lois Greenfield 
e Howard Schatz. Sara tem actuado e apresentado o seu trabalho em vários locais nova
iorquinos como o City Center, Aaron Davis Hall, Teatro NYU's Skirball, entre outros.

Sara Joel was an original cast member of Cirque du Soleil's Zumanity. She co-choreographed
the Body2Body act which she performed in Las Vegas from 2003-2006. After returning to
NYC in 2006 (and having a baby) Sara continued to choreograph and perform for CDS
Special Events nationally and internationally. Sarah performed a duet she co-choreographed at
Casino Lisboa for 2 weeks in June 2008. Her underwater dance film Rapt (co-directed and
co-choroegraphed with Jody Oberfelder) opened Lincoln Center's Dance on Camera Festival
in 2007. Sara Joel has also done some highly appreciated work with the photographers Louis
Greenfield and Howard Schatz.  She performed and presented her work in several NY
locations such as City Center, Aaron Davis Hal, and the NYU’s Skirball Theatre among others.

RAPT
2006 E.U.A.  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Jody Oberfelder, Sara Joel
Intérpretação Interpreters
Sara Joel
Câmara Camera
Lesley Avery-Gould
Som Sound
Sebastien Dube
Edição Editing
Jody Oberfelder, Sara Joel
Produção Production: Sara Joel

Jody Oberfelder Sara Joel
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NOBODY’S
DARLING
2010 E.U.A. 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Marta Renzi
Intérpretação Interpreters
Amos Wolff, Tina Vasquez
Câmara Camera
Marta Renzi
Som Sound
Marta Renzi
Edição Editing
Marta Renzi
Produção Production
And Dancers, Inc.

Um dueto para um homem e uma mulher no qual uma
paleta de silêncio e movimento abstracto cria um teatro
intencional. Companheirismo íntimo, o som dos passos
amplificados e um contraste intensificado contribuem para
uma tensão sexual implícita. 

A duet for a man and a woman, in which, a palette of
silence and abstract movement create a theatre of
purposeful play. Intimate partnering, amplified footfalls and
heightened contrast each contribute to an underlying
sexual tension.

Marta Renzi foi sete vezes distinguida pelo NEA
Choreographic Fellowships. O seu trabalho tem sido
apoiado pela Jerome Foundation e Trust for Mutual
Understanding, entre outros. Em 1992, Marta recebeu o
prémio New York Dance & Performance (“Bessie”) pela
sua coreografia VITAL SIGNS, e em 1995 foi a primeira
nomeada para o prémio Dancing in the Streets como
“exploradora destemida de locais não convencionais,
integrando a arte na vida quotidiana”. A sua coreografia
site-specific levou-a naturalmente a trabalhar em vídeo e
filme. Em 1981 realizou YOU LITTLE WILD HEART,
um vídeo de 30 minutos para a PBS, seguido de um
segundo trabalho para televisão intitulado
MOUNTAINVIEW, feito em colaboração com o
realizador John Sayles. Desde o ano de 2005, Marta tem
produzido várias curtas-metragens apresentadas a nível
nacional e internacional.

Marta Renzi is a seven-time recipient of NEA
Choreographic Fellowships. Her work has been funded
by the Jerome Foundation and the Trust for Mutual
Understanding, among others. In 1992, Marta received a
New York Dance & Performance Award (a "Bessie") for
her dance VITAL SIGNS, and in 1995 was the first
recipient of a Dancing in the Streets award as "a fearless
explorer of all manner of unconventional sites,
integrating art into everyday life”. Her site-specific
choreography has led naturally to work in video and
film. In 1981, she made YOU LITTLE WILD HEART,
a half-hour video dance for PBS, followed in 1989 by a
second work for television entitled MOUNTAINVIEW,
made in collaboration with filmmaker John Sayles. Since
2005, she has self-produced several short films which 
have been screened nationally and internationally. 
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Dedadas animadas interagem com bailarinos neste filme 
de animação/acção real sobre o desejo, consciência e
identidade. Passado entre sombras subtis e evocativas, os
intérpretes revelam temas implícitos de morte e nascimento
e o acto de possuir a identidade de alguém é desvendado
somente para o encontrarmos renovado em locais
absolutamente inesperados. 

Animated fingerprints interact with dancers in this live
action/animated dance film about desire, consciousness and
identity. Set amongst subtle, evocative shadows, the dancers
reveal the underlying themes of death, rebirth and the act of
having one’s identity become unravelled only to find it
renewed in unexpected places.  

Paul Neudorf detém vários anos de experiência 
em realização, produção, filmagem e edição de filmes. 
O seu mais recente filme – Strands – financiado pelo
Bravo!FACT e National Film Board of Canada, foi
nomeado como vencedor da categoria de ‘narrativa
experimental’ no 58th Columbus International Film +
Video Festival, e tem sido exibido internacionalmente.
Paul edita vídeos para vários clientes, desde novos
grupos musicais, realizadores independentes a cursos

universitários. Nos anos lectivos 2007-2009 leccionou Vídeo a jovens num programa
inovador de Educação em Novos Vídeo e Media na Segal Centre’s Academy for Performing
Arts. Desde Setembro de 2010 tem participado no programa de Edição de Filme da
workstudy de Filme Digital e Media no Banff Centre for the Arts. No passado ano editou
vídeos e assistiu editores em projectos como o Banff Mountain Film Festival, programa
Women in the Director’s Chair, instalações artísticas de vídeo, spots publicitários 
e apoio a filmes de longa-metragem a estrear em salas de cinema. 

Paul Neudorf has several years experience directing, producing, shooting and editing video.
His most recent film, Strands, supported by Bravo!FACT and the National Film Board of
Canada, was awarded 1st place in the ‘experimental narrative’ category at the 58th Columbus
International Film + Video Festival, and is screening internationally. He edits video for
various clients, from new music ensembles, independent filmmakers to university programs.
From 2007-2009 Paul taught Video to youth in an innovative New Video and Media
Education Program for youth at the Segal Centre’s Academy for Performing Arts. Since
September 2010, he has been participating in the Digital Film and Media program’s video
editing work-study at the Banff Centre for the Arts. For one year he is editing video 
and assisting editors on projects such as the Banff Mountain Film Festival, Women in the
Director’s Chair program, video art installations, publicity spots and assisting on feature 
films scheduled for theatrical release.

STRANDS
2010 CANADÁ 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Paul Neudorf
Animação Animation
Thea Pratt
Intérpretação Interpreters
Marc Boivin, Clara Furey, Jonathan Turcotte
Câmara Camera
Glauco Bermudéz
Som Sound
Gabriel Dharmoo
Edição Editing
Paul Neudorf
Produção Executiva Executive Production
Jason Gondziola, Paul Neudorf
Produção Producer
mtset productions
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PEEP SHOW
2003 CANADÁ 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Robert Deleskie
Intérpretação Interpreters
David Danzon, Sylvie Bouchard
Câmara Camera
Steve Mrkobrada
Som Sound
Lance Neveu
Edição Editing
Robert Deleskie
Produção Executiva Executive Production
Kate Kung
Produtor Producer
One Plus Film

Põe-se uma moeda e o visor abre-se, mas isto não é um
peep show habitual. Um casal entra numa cabine de peep
show para assistir a um absurdo e fora do vulgar ritual 
de cortejo, onde as primeiras tentativas de toque dos
performers levam a um crescendo jogo competitivo 
de ‘estaladas’. O jogo sofre uma viragem quando uma 
mão atravessa a fronteira para uma zona erógena…

Drop in a coin, the slot goes up, but this is no ordinary 
peep show. A couple enters a peep-show booth to watch 
an absurd and unusual courtship ritual unfold, where the
performers' first tentative touches lead to an increasingly
competitive game of “slaps”. The game takes a serious turn
when a hand crosses the line into an erogenous zone…

O realizador de Toronto Robert DeLeskie
é licenciado em Produção Cinematográfica 
pela Universidade de York, assim como no curso de
Estudos em Media da Universidade de Concórdia.
Em 2005, Robert foi seleccionado para participar no
Laboratório de Talento do Festival Internacional de
Cinema de Toronto, um programa desenvolvido para
providenciar formação especializada a promissores
jovens realizadores. Robert realizou várias curtas-
metragens que foram apresentadas em festivais e 
na televisão em todo o mundo, incluindo Makeup
(2001), Peep Show (2003), e A Day at the Office
(2006). Realizou também anúncios publicitários 
e promos para televisão.

Toronto-based filmmaker Robert DeLeskie is 
a graduate of York University’s Film Production
Program, as well as Concórdia University’s graduate
program in Media Studies. In 2005, Robert was
selected to participate in the Toronto International
Film Festival’s Talent Lab, a program designed to
provide advanced training to promising emerging
filmmakers. Robert has directed numerous short
films that have played at festival and on TV around
the world, including Makeup (2001), Peep Show
(2003), and A Day at the Office (2006). He also
directed TV commercials and promos.
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Os indivíduos em Story Case surgem-nos e é no decorrer
do tempo que os vamos documentando até eles se tornarem
personagens. Fotografar essas pessoas faz com que passem 
a protagonistas e se criem todas as condições para que 
uma historia se abra aos olhos de quem observa. 
Esta ambivalência documental e ficcional caracteriza 
o campo de investigação e de explorações deste 
projecto que reúne a dança e a fotografia. 

Individuals come out in Story Case and it is exactly in that
lapse of time that we document information about them,
until they turn to be characters. Photographing these
people allows them to become protagonists and to create
the conditions for a story to be brought to life in the eyes
of the observers. This documental and fictional ambivalence
defines the field of investigation and explorations of this
project, which brings dance and photography together.

Realizador e Professor, Filipe Martins nasceu em Paredes.
Estudou Física mas acabou por se dedicar ao Cinema, área que
desenvolve desde 1998. Fez um bacharelato em Cinema e Vídeo 
na (ESAP), licenciou-se em Arte e Comunicação, ramo audiovisual
(ESAP), e conclui o mestrado em Ciências da Comunicação 
em 2005 (Universidade Nova de Lisboa). Tem realizado diversos
trabalhos de ficção em cinema, vídeos e vídeo-dança em associação
com o Balletteatro do Porto. Lecciona há vários anos na ESAP, 
na ESMAE e no Balletteatro. 

Director and Professor, Filipe Martins was born in Paredes. 
He studied Physics but became devoted to Cinema ever since
1998, when he starts developing this interest. He took a degree 
in Cinema and Video at ESAP and a degree in Art and
Communication, audiovisual branch at the same School. 
He finished a master in Communication Sciences in 2005 at
Universidade Nova de Lisboa. He has directed numerous fiction
films, videos and video-dance works in association with Oporto’s
Balleteatro. Since years he has been teaching at ESAP, ESMAE 
and Balleteatro. 

STORY CASE 
2009  PORTUGAL

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Filipe Martins
Intérpretação Interpreters
Pedro Rosa e Joana Castro
Câmara Camera
Filipe Martins 
Som Sound
Filipe Martins
Edição Editing
Filipe Martins 
Produção Production
Filipe Martins / Balleteatro
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Após várias entrevistas a polícias (PSPs e GNRs), na edição
apenas foram seleccionados planos prévios a essas entrevistas.
São imagens de agentes da autoridade movimentando-se
frente à câmara, numa coreografia dirigida pela voz do artista.
Com humor e usando o poder que uma câmara num mundo
fascinado pela imagem dá, subverte-se o sentido quotidiano
do poder – invertendo-o – e capturam-se retratos de
individualidades por trás do institucional uniforme. 

The edition of this video selected the plans prior to several
interviews given by some policemen (PSP and GNR). These
are images of law officers moving in front of a camera, in a
choreography directed by the voice of the artist. With humor
and using the power given to the camera in an image(s)
fascinated world, the everyday’s meaning of power is subverted
–reversed indeed – surprisingly collecting portraits of 
the individuals behind the institutional uniform. 

Nascido em Lisboa em 1977, Rui Mourão, estudou Cnema
no CECC, em Barcelona e Artes Visuais na Maumaus, 
Lisboa e na Malmö Art Academy, Suécia. Foi seleccionado 
para Jovens Criadores (vídeo), LOOP – Vídeo Art Festival,
Barcelona e Anteciparte. Fez colaborações artísticas para 
Coco Fusco e Erwin Wurm. Das suas exposições destaca:
Videoarbeiten / 2005 – 2010, Rosalux, Berlim; Anteciparte;
Museu do Oriente, Lisboa; Por Bem, Palácio Nacional de
Sintra; Coup d’Art, CAPC, Coimbra;At/By/For/Into/Around
The House, Pav. 28, Lisboa e Koh-i-noor, Copenhaga; Liquid
Room, National Center for Contemporary Arts, Moscovo; 
A Vida Segue a Um, Sala do Veado, MNHN, Lisboa; Private
Office, Espaço Avenida, Lisboa; After Urban, Monkey Town,
Nova Iorque; Tudo Menos a Palavra?, Inst. Camões, Lisboa.

(Lisbon, 1977), Rui Mourão, Studied cinema at the CECC, Barcelona; visual arts in
Maumaus, Lisbon and the Malmö Art Academy, Sweden. He was selected for Young Artists
(video), LOOP - Video Art Festival, Barcelona and Anteciparte. He has also collaborated
artistically with Coco Fusco and Erwin Wurm. His worth to be highlighted presentations
include: Videoarbeiten / 2005 - 2010, Rosalux, Berlin; Anteciparte; Orient Museum, Lisbon;
Por Bem, Palácio Nacional de Sintra; Coup d'Art, CAPC, Coimbra; At/By/For/Into/
Around The House, Pav. 28, Lisbon and Koh-i-noor, Copenhagen; Liquid Room, National
Center for Contemporary Arts, Moscow; A Vida Segue a Um, Sala do Veado, MNHN, Lisbon;
Private Office, Espaço Avenida, Lisbon; After Urban, Monkey Town, New York; Tudo Menos
a Palavra?, Inst. Camões, Lisbon.

S/TÍTULO 
2005 PORTUGAL  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Rui Mourão
Intérpretação Interpreters
PSP e GNR
Câmara Camera
Rui Mourão
Som Sound
Rui Mourão
Edição Editing
Rui Mourão
Produção Production
Rui Mourão
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Este vídeo vai buscar inspiração ao poema de William Blake
The book of Urizen e aos desenhos que acompanham 
toda a sua obra escrita. As cenas mostram o nascimento 
de Urizen, uma personagem mítica criada por Blake em
representação da racionalidade, das regras e de tudo 
o que se opõe à fantasia e aos sentimentos.

The video is inspired by William Blake’s poem “The book
of Urizen” and by the drawings that accompany his texts 
in general. The scenes show the birth of Urizen, a mythical
character invented by Blake, who represents the rationality,
the rules and everything that opposes the fantasy and 
the feelings.

Antonio Giacomin e Francesca
Debelli trabalham juntos desde o seu
primeiro vídeo-dança Morel, produzido
em 2004. No mesmo ano rodaram
danSneg, vídeo apontado para a selecção
dos 10 melhores vídeo-dança italianos pelo
Prix Italia 2005. Antonio Giacomin
concebe e realiza os vídeos e Francesca
Debelli interpreta-os, como bailarina 
e coreógrafa formada na Accademia
Nazionale di Danza in Rome.

Antonio Giacomin and Francesca
Debelli works together since their first
dance video performance Morel, produced
in 2004. The same year they shooted
danSneg, which was selected in the 10 best
italian video dance at Prix Italia in 2005.
Antonio Giacomin is a video-designer 
and Francesca Debelli is a dancer and
choreographer graduated from Accademia
Nazionale di Danza in Rome.

URIZEN
2009  ITÁLIA

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Antonio Giacomin, Francesca Debelli
Intérpretação Interpreters
Francesca Debelli
Câmara Camera
Antonio Giacomin
Som Sound
Pop Toxique
Edição Editing
Francesca Debelli
Produção Production
Fluido.it
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Cinética é um momento nas vidas de quatro pessoas, 
as quais desvendam o que lhes sucede através dos seus
corpos e dança, evocando o subconsciente de cada um. 
Esta curta-metragem mostra, através de um corpo feminino,
a ambiguidade entre o mundo real e o imaginário; onde 
os personagens deambulam, habitam, buscam, dançam,
lutam ou brincam, sem que dissociem a dimensão da
experiência real da sonhada. 

Cinética is a moment in the lives of four characters. The
characters show what happens to them through their bodies
and dance, evoking the subconscious mind which is in 
each one of them. This short film shows through a feminine
body the ambiguity between a real and an imaginary world
where the characters ramble, inhabit, looks for, dance, fight
or play, without separating the truly  lived dimension 
from the dreamed one.

CINÉTICA
2009 ESPANHA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realizador Director
Ana Cembrero Coca
Intérpretes Interpreters
Ana Cembrero Coca, Antia Díaz Otero, 
Sara Sampelayo Fernandez, 
Emmanuelle Vincent
Câmara Camera
Jorge Piquer Rodriguez
Som Sound
Jorge Piquer Rodriguez, Nil Ramos
Edição Editing
Ana Cembrero Coca
Produção Production
La Ignorancia
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Realizadora, coreógrafa e bailarina, Ana Cembrero Coca nasceu em Valência (Espanha)
em 1983. Estudou durante sete anos em Valência com a coreógrafa Juana Castellblanque,
com quem criou as suas primeiras peças cénicas. Prosseguiu a sua formação realizando 
cursos com diferentes companhias e coreógrafos em Espanha e na Europa. No ano de 2000
ingressou na Faculdade de Belas Artes de San Carlos, em Valência, especializando-se em
cinema e áudio visuais. Em 2005 mudou-se para Bruxelas, onde insistiu na sua formação 
em Belas Artes na Nationale Supérieure School de Arts Visuals e The Cambre School, bem
como em Dança por diversas escolas de Bruxelas. Termina em 2007 o curso de Belas Artes
na Universidade Politécnica de Valência. 

Director, choreographer and dancer Ana Cembrero Coca was born in Valency (Spain) in 1983. She studied in Valency for seven years with
the choreographer Juana Castellblanque with whom she created her first scenic pieces. Later on she continued her formation following
courses with different companies and choreographers in Spain and Europe. In 2000 she began university studying at the Fine Arts Faculty of
San Carlos, in Valency specializing in cinema and audio-visuals. In 2005 she moved to Brussels where she continued her formation in Fine
Arts at Nationale Supérieure School de Arts Visuals, The Cambre School and her Dance formation in different schools in Brussels. In 2007 
she graduated in Fine Arts at the Polytechnic University of Valency.
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Vídeo-dança integrado da selecção do Circuito 
Videodanza, Mercosur realizado por ocasião da criação de
Configuración I: la Casa (directores: Mariana Marchesano,
Natalia Viroga), uma obra inspirada pela literatura do autor
Uruguaio Mário Levrero, projecto de LA CASA Company.

Video-dance that integrates the selection of Circuito
Videodanza Mercosur brought about on the occasion 
of the Configuración I: la Casa creation (directors: 
Mariana Marchesano, Natalia Viroga), a work inspired 
by the Uruguayan author Mário Levrero’s literature, 
a project by LA CASA Company.

Juan Ignacio Fernández (1981) é realizador
audiovisual e parte da companhia uruguaia criada
em 2006 LA CASA, composta por artistas com
interesses artísticos diversificados tais como dança,
teatro, música, ciência, arquitectura, desenho,
design de moda, fotografia e cinema. O objectivo
desta companhia passa por procurar a integração
entre as artes visuais e performativas de palco 
em espaços alternativos. LA CASA é gerida pela
coreógrafa Mariana Marchesano (1979) e pela
coreógrafa e actriz Patricia Mallarini (1977).

Juan Ignacio Fernández (1981) is an
audiovisual director and he is part of the
Uruguayan company LA CASA, born in 2006,
composed by artists interested in different artistic
areas such as dance, theatre, music, science,
architecture, drawings, costume design,
photography, and cinema. Its aim is to search 
for integration between stage and visual arts in
alternative spaces. LA CASA is directed by the
choreographer Mariana Marchesano (1979), 
and the choreographer and actress Patricia
Mallarini (1977).

TODO EL
TIEMPO
2007 URUGUAI 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Juan Ignacio Fernández
Interpretação Interpreters
Nicolás Parrillo, Mariana Marchesano 
Câmara Camera
Juan Ignacio Fernández
Som Sound
Nicolás Parrillo, Juan Ignacio Fernández
Edição Editing
Juan Ignacio Fernández
Produção Production
LA CASA
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MÚLTIPLE
2009 ESPANHA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Marcos Davi
Intérpretação Interpreters
Glaub Silva
Câmara Camera
Marcos Davi
Som Sound
Marcos Davi
Edição Editing
Marcos Davi
Produção Production
Quart Creixent

Céu, mar e terra compostos simetricamente, criam o espaço.
Amplidão. O horizonte é o limite (sem limite). Fuga e
detenção. Sobre a terra: um corpo que atravessa numa
sequência iterativa, brincando no tempo e no espaço,
sobrepondo-se a si mesmo como um eco coreográfico.

Sky, sea and earth symmetrically disposed, create a space.
Amplitude. The horizon is the limit (without limits). To be
free and to be confined. Over the land: a body gets through
in a repeated interactive sequence, it plays in time and in
space, overlapping itself as a choreographic echo. 

Realizador multimédia brasileiro, 
Marco Davi vive em Barcelona desde 1998.
Os seus interesses estão dispersos pela criação
digital, inovação cibernética, vídeo, música e
artes performativas, particularmente dança
contemporânea e vídeo-dança.

Brazilian multimedia director, 
Marco Davi lives in Barcelona since 1998. 
He focuses his interests on  internet
innovation, digital creations, video, music 
and stage arts, in particular contemporary
dance and video-dance creations. 
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A expressão como metáfora. Ao propor um contraponto
aos recursos tecnológicos, utilizados em excesso pelo (e
no) corpo e expostos, muitas vezes, de maneira impositiva
dentro da política de consumo, Mãos procura a força da
simplicidade. No diálogo entre fotografia, corpo e música,
a precisão, em movimento, apresenta-se como recurso 
e instrumento estético, como um reconhecimento 
e uma opção.

Expression as a metaphor. Proposing a counterpoint 
for technologic expedients, used excessively by (and on)
the body and often presented as compulsory within
consumption policies, Mãos (Hands) searches for
the strength of simplicity. In the dialogue between
photography, body and music, the precision in movement
is a valuable resource and aesthetic instrument, 
a merit able option to be recognized.  

Criadora transdisciplinar, Lilyen Vass interessa-se pela dinâmica do
movimento e expressão corporal, tendo o corpo como argumento
para dialogar com as diferentes áreas do conhecimento. Teve sua
formação em teatro e dança, com pós-graduação em concepção
coreográfica, actuando hoje também como orientadora corporal.
Foi contemplada pelo edital do Empac 2009-2010 com o projecto
vídeo-dança Perto Demais Se Enxerga De Menos. Foi premiada
pelo vídeo-dança agora em exibição no InShadow Festival – Mãos,
no Festival Gisele Tápias em 2008 e, em 2007, pela monografia 
A ética do corpo idoso: reflexões em busca de um corpo
autónomo e criativo, no concurso do Banco Real.

Trans-disciplinary creator, Lilyen Vass pays interest to the 
dynamic of the movement and bodily expression, and uses body 
as the primary argument in the dialogue amid the different areas 
of knowledge. She has formation in theatre and dance, a post-
graduation in choreographic conception and nowadays works 
as a body guider. Her video-dance project Perto Demais se
Enxerga De Menos (Too Close You See Too Little) was part of the
Empac 2009-2010 publication. She was awarded with the video-
dance prize at the Festival Gisela Tápias in 2008 for her video in
exhibition at the InShadow Festival - Mãos (Hands). She was also
awarded for her monography The ederly body ethics: reflexions 
in search of an autonomous and creative body at the Banco 
Real competition.

MÃOS
2010 BRASIL 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Lilyen Vass
Intérpretação Interpreters
Carmen Valdez, Lilyen Vass
Câmara Camera
Theo Dubeux
Som Sound
Rafael Zacher
Edição Editing
Theo Dubeux
Produção Production
Lilyen Vass
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POLET
2009 CANADÁ 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Kevin Calero
Intérpretação Interpreters
Gilles Polet
Câmara Camera
Kevin Calero
Som Sound
Kevin Calero
Edição Editing
Kevin Calero
Direção Artistica Art Direction
Andrew Ly
Produção Producer
Trusst Club

Este é um vídeo sobre a exploração visual dos papéis dos
géneros através de uma performance por Gilles Polet, com
figurinos de Adrew Ly.

This is a video about visual exploration of gender roles
through a performance by Gilles Polet, in garments by
Andrew Ly.

Kevin Calero nascido em 1987. Acima de 
tudo, um sonhador. Faz malabarismo entre 
a realização de vídeos e o término da sua
licenciatura em Estudos da Comunicação 
na Concordia University. Aspira realizar um
anúncio para um perfume de renome antes 
do momento de encontro com a morte.

Kevin Calero born in 1987. A dreamer above 
all. Juggles video making and completing 
a bachelor in Communication Studies at
Concordia University. He hopes to have 
directed a major perfume commercial before
meeting his death.
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Tango de Soledad é um solo de dança coreografado por 
Billy Cowie e interpretado por Amy Hollingsworth. 
A dança funda-se na composição de Cowie Tango No 3
para Violoncelo e Piano (tocada por Wei-Tsen Lin) e no seu
poema Tango de Soledad, desenvolvendo-se sobre desenhos
da autoria de Silke Mansholt especialmente concebidos para
o efeito. O facto deste vídeo ser filmado por câmara de mão
e não contar com qualquer edição dá ao espectador a
sensação de estar em presença do espaço de acção do
bailarino, quiçá uma sombra do parceiro desaparecido 
ao qual o poema alude. 

Tango de Soledad is a dance solo choreographed by Billy
Cowie and danced by Amy Hollingsworth. The dance is
based around Cowie’s Tango No 3 for Cello and Piano
(played by Wei-Tsen Lin) and his poem Tango de Soledad
and is performed against specially constructed drawings by
Silke Mansholt. The use of hand held camera and absence
of editing gives the viewer the impression of being a
presence in the dancer’s space, perhaps a shadow of the
missing partner hinted at in the poem.

Billy Cowie coreografa desde há 25 anos a sua companhia Divas Dance Theatre, mas
também Intoto, Transitions, Extemporary Dance, High Spin, etc. A par de espectáculos para
apresentação, realizou diversos vídeo-dança galardoados tais como Beethoven in Love,
Motion Control e Anarchic Variations. Em 2006, Routledge publicou um livro sobre o
conjunto do seu trabalho intitulado Anarchic Dance. Recentemente, Billy tem concentrado 
a sua criatividade numa série de vanguardistas instalações de dança estereoscópicas que
imprimem no espectador a impressão de partilhar o espaço com os bailarinos - In the Flesh,
The Revery Alone, Tango de Soledad e Ghosts in the Machine.

Billy Cowie has been choreographing for the past 25 years mostly for his company Divas
Dance Theatre but also for Intoto, Transitions, Extemporary Dance, High Spin, etc. As well 
as live work he has also made a number of award winning dance films including Beethoven
in Love, Motion Control and Anarchic Variations. A book about this body of work was
published in 2006 by Routledge entitled Anarchic Dance. More recently he has focused 
on a series of cutting edge stereoscopic dance installations that give the viewer the impression
they are sharing the space with actual dancers – In the Flesh, The Revery Alone, Tango 
de Soledad and Ghosts in the Machine.

TANGO DE
SOLEDAD
2010 REINO UNIDO 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Billy Cowie
Intérpretação Interpreters
Amy Hollingsworth
Câmara Camera
Billy Cowie
Som Sound
Silke Mansholt
Edição Editing
Billy Cowie
Produção Production
Victoria Melody/ Billy Cowie
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JACKIE 
& JUDY
2010 E.U.A. 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Phil Harder
Intérpretação Interpreters
Rosane Chamecki, Andrea Lerner
Câmara Camera
Theo Stanley
Som Sound
Noel Kupersmith
Edição Editing
Patrick Pierson
Produção Executiva Executive Producer
Tanja Meding 
Production Company
Pano Pra Manga

Uma ode à obra PAS DE DEUX de Norman McLaren,
com música de Kupersmith. 

An ode to Norman McLaren's PAS DE DEUX with music
by Noel Kupersmith.

Ao longo da sua carreira, Phil Harder realizou 
mais de 150 videoclips, diversas curtas-metragens 
e projectos comerciais. O seu talento para design
visual e faculdade de desenvolvimento de complexas
narrativas tornaram-no num dos mais respeitados
realizadores de vídeos de música da actualidade.
JACKIE & JUDY nasce da colaboração com as
coreógrafas e realizadoras brasileiras Rosane
Chamecki e Andrea Lerner, hoje sediadas em Nova
Iorque. A equipa encontra-se neste momento em
pós-produção de outros dois projectos de curta-
metragem: THE COLLECTION e THE LINE.   

Over the course of his carrer, Phil Harder has
directed over 150 music videos, numerous short
films and commercial projects. His knack for visual
design and strong narrative has made him one of the
most widely respected directors in music video
today. JACKIE & JUDY is a collaboration with 
NY based Brazilian choreographer and filmmakers
Rosane Chamecki and Andrea Lerner. The team 
is currently in postproduction of two more shorts:
THE COLLECTION and THE LINE.
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Hannah explora a ambição e os sonhos de Hannah
Dempsey, uma jovem dançarina e atleta. O filme é a
celebração da moção, da energia e elegância do movimento
humano, evocando o poder da adrenalina da jovem Hannah.
Este filme reflecte sobre a ligação entre arte e o desporto
dando ênfase à relação atleta-dançarina.

Hannah explores the ambition and dreams of Hannah
Dempsey, a young dancer and athlete. The film is a
celebration of motion, energy and elegance of human
movement, evoking the power of adrenaline in the young
Hannah. It makes the connection between art and sport
with emphasis on the athlete-dancer relationship.

Sérgio Cruz é um artista e realizador Português que reside e
trabalha em Londres. Estudou Som e Imagem em Portugal e na
Holanda. Com o objectivo de combinar o interesse pelo Cinema,
performance e artes plásticas, concluiu dois mestrados em Londres,
o primeiro em Belas Artes na Central Martins e o segundo em
Vídeo Dança (Dance for the Screen) na London Contemporary
Dance School. A sua prática artística tornou-se, desde então, apenas
devota ao vídeo/filme com artes performativas como meio para
articular o gesto. O seu trabalho é regularmente apresentado em
canais televisivos, museus e galerias e em diversos festivais de
cinema e de vídeo-arte, no circuito nacional e internacional.

Sérgio Cruz is a Portuguese artist and filmmaker who lives and
works in London. He initially studied Sound and Image in
Portugal and Holland. With the objective of combining his interest
in cinema, performance and fine arts, he undertook two master
degrees in London, the first in Fine Arts at Central Saint Martins
and the second in "Dance for the Screen" at the London
Contemporary Dance School. His art practice has become since
then solely devoted to film/video with performance arts as a
medium to articulate gesture. Sergio’s films have won several
awards and have been internationally broadcast on television, 
film festivals and art galleries

HANNAH
2010 PORTUGAL 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Sérgio Cruz
Intérpretação Interpreters
Hannah Dempsey
Câmara Camera
Dominik Rippl, Tom Ellis e Sérgio Cruz
Assistente de Câmara Camera Assistant
Bruno Ramos
Música Music
Roberto Crippa 
Captação de Som Sound Capture
Duncan Whitley
Som Sound
Sérgio Cruz
Coordenação de Produção 
Production Coordinator
Carl Simmonds
Direcção de Produção Production Director
Vicky Bloor
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PRÓTESES
PARA FERIDAS
EMOCIONAIS 
2009 PORTUGAL 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Bruno Canas
Intérpretação Interpreters
Raquel Nicolitti
Câmara Camera
Bruno Canas
Som Sound
Bruno Canas
Edição Editing
Bruno Canas 
Produção Executive Executive Production
Bruno Canas
Produtora Producer
Andorinha Eléctrica

“Pinto no meu rosto as maçãs, 
As amarelas, as vermelhas e as podres.
Calço os sapatos de tacão e passeio mensagens
Afundadas no meu corpo, minha paisagem.”

“In my face I paint the apples,
Yellow, red and rotten.
I put on my heel shoes and wander messages
Sunken in my body, my landscape.”

Bruno Canas é licenciado em Design e trabalha em
vídeo desde 2000. Nos seus trabalhos vídeo cruza
habitualmente o universo do design, da multimédia, do 
3D e da ilustração. A par da vídeo-arte e do cinema, tem
desenvolvido regularmente trabalhos para teatro e televisão.
Colabora com produtoras na área do vídeo, realizando
filmes publicitários e promocionais para new media e
televisão. Destacam-se entre os trabalhos mais inovadores
CRIME, uma instalação multimédia interactiva e o 
mini-série MÁ ONDA, primeira SCI-FI portuguesa
premiada internacionalmente no INPUT TV.

Bruno Canas took his degree in Design and works in
video since 2000. In his video works he usually links the
design, multimedia, 3D and illustration spheres. As well 
as art-videos and cinema, he has developed theatre and
television works. He collaborates with production
companies in the video area, making advertising and
promoting spots for the new media and television, too.
Amongst his works, two deserve to be stressed out for
their innovative aspect: CRIME, an interactive multimedia
installation and the mini-series MÁ ONDA, the first
Portuguese SCI-FI internationally awarded in the 
INPUT TV.
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Dois companheiros embarcam numa jornada de aventuras
rumo a uma montanha arborizada, expressa através 
de dança b-boying. Os dois indivíduos previamente 
perdidos, encontram um novo júbilo e força na unidade
recentemente descoberta.

Two new-found companions embark on a journey
adventuring up a wooded mountain, expressed through 
b-boying based dance. The two previously lost individuals
take new found jubilance and strength in completing the
unity they have found.

Wilkie Branson é um b-boy de autodidacta 
de Bristol, Inglaterra. Começou a dançar 
em 2001, seguindo um caminho que ignora os
limites que dissecam formas de arte e estilos de
dança, trabalhando bastante o filme, texto e o
paradigma expressivo da forma B-boy. Muito do
trabalho que fez foi realizado com a Champloo
Dance Company, explorando esta expressiva
caminhada em b-boying, predominantemente
através de filmes site-specific. Mais recentemente
foi convidado a realizar a White Caps, uma
longa-metragem em tempo real que sobre a
expressiva criação b-boying da Bristol Old Vic.

Wilkie Branson He is a self trained b-boy 
from Bristol, England. Having started dancing in
2001 he has followed a pathway which ignores
boundaries that dissect art-forms and dance
styles, working extensively with film, text and the
expressive paradigm of the B-boy form. Much of
the work he has done has been with Champloo
Dance Company, exploring this expressive
avenue in b-boying, predominantly through 
site specific film works. Most recently he were
commissioned to produce White Caps, a full
length live/film expressive b-boying work for 
the Bristol Old Vic. 

STRONGER
2010 REINO UNIDO 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Wilkie Branson
Intérpretação Interpreters
Wilkie Branson, Joel Daniel
Câmara Camera
Rob Saunders
Som Sound
Phil King
Edição Editing
Wilkie Branson
Produção Executiva Executive Production
Wilkie Branson
Produtor Producer
Champloo Dance Company
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CONTRA 
2009 ESPANHA  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Vincent Gisbert Soler
Intérpretação Interpreters
Vincent Gisbert Soler
Câmara Camera
Vincent Gisbert Soler
Som Sound
Vincent Gisbert Soler
Edição Editing
Vincent Gisbert Soler
Produção Production
Vincent Gisbert Soler

Contra é uma reflexão sobre a fragilidade do Homem
contemporâneo no seu ambiente presente, mapeando a
perda de consciência que resulta da união do nosso espírito
ao materialismo, a perceptível realidade dos sentidos. Usar,
transformar, manipular, destruir; acções que podem gerar
comportamentos dominados por interesses individualistas 
e imediatos. Impomos sem consideração, distraindo-nos 
das consequências negativas que isso trará para o nosso
ambiente e para nós mesmos.

Contra is a reflection on the fragility of contemporary man
in his present environment, charting the loss of conscience
that results in the moment of bonding our spirit to things
material, the perceived reality of the senses. Use, transform,
create, manipulate, destroy; actions that can form behaviors
governed only by individual and immediate interests. Then
we impose without respect, distracting ourselves from the
negative consequences on our environment and ourselves.

Vicent Gisbert Soler, nascido no ano de
1976 na cidade de Ontinyent, vive e trabalha
em Valência. Está presentemente envolvido
em projectos de audiovisual que se servem
do movimento e do espaço como elementos
base da criação. Participou com os seus
trabalhos em plurais festivais nacionais 
e internacionais.

Vicent Gisbert Soler, born in 1976 at the
city of Ontinyent, lives and works in Valencia. 
At the moment he is quite implicated in
audiovisual projects using the movement 
and the space like basic factors of creation.
With his works, he participated in different
national and international festivals.
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Entre Temps explora o que motiva a aproximação de duas
pessoas quando tudo o resto delas se afasta. Narra a história
dessa exploração, a história de um homem e de uma
mulher.  

Entre Temps explores what brings together two people that
everything else keeps apart. It narrates the story of this
exploration, the story of a man and a woman.

Licenciado pela Ecole Nationale des Arts Décoratifs,
Benjamin Silvestre trabalha como realizador. A sua obra
explora o corpo e os gestos como linguagem e criação 
de uma narrativa. Realizou diversos filmes e vídeos
experimentais e narrativos, bem como um conjunto de
documentários dedicados a Coreógrafos e ao vídeo-dança.
Presentemente desenvolve, enquanto realizador, uma série de
filmes históricos sobre a Idade Média Francesa; encontrando-
se também em processo de escrita de um novo vídeo-dança
sobre o Diário de Kafka. 

Graduated at the Ecole Nationale des Arts Décoratifs,
Benjamin Silvestre works as filmmaker. His work explores
the body and his gesture as language and way of narration. 
He made several experimental and narrative films and videos, 
a series of documentaries on Choreographers and dance films.
He currently works on a series of historical films about French
Middle Age and writes a new dance film about Kafka’s Diary.

ENTRE TEMPS
2009 FRANÇA

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Benjamin Silvestre
Intérpretação Interpreters
Héla Fattoumi, Eric Lamoreux 
Câmara Camera
Eric Heinrich
Som Sound
François Narboni, Dana Farzenehpour
Edição Editing
Benjamin Silvestre
Produção Executiva Executive Production
Gildas Leroux
Produtor Producer
Heure d’été Productions / La Compagnie
des Indes

72



SESSÃO DE COMPETIÇÃO #4  

1O DEZ | JARDIM DE INVERNO | 22H00
1O DEC | WINTER GARDEN | 10 P.M.

SUBLEVADOS
2009 E.U.A. 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Martin & Facundo Lombard
Intérpretação Interpreters
Martin & Facundo Lombard, 
Fernando Otero
Câmara Camera
Hernan Valle
Som Sound
Martin & Facundo Lombard, 
Fernando Otero
Edição Editing
Martin & Facundo Lombard
Produção Executiva Executive Production
Martin & Facundo Lombard
Produtor Producer
Dreamers

Os Gémeos Lombard dirigem um olhar para o interior,
partilhando como exprimem as emoções através do
sapateado com o compositor de Tango contemporâneo
Fernando Otero. 

The Lombard Twins give an inside look into how they
express their emotions through tap dancing with
contemporary Tango composer Fernando Otero.

Martin & Facundo Lombard são artistas/ bailarinos/
sonhadores mundialmente reconhecidos. Começaram
a dançar aos 7 anos de idade, inspirados por Michael
Jackson. Com 21, mudaram-se para Nova Iorque, onde
actuaram em conjunto com James Brown, e com Mambo
King Tito Puente, com quem apresentaram o seu primeiro
espectáculo de Sapateado. Escreveram, realizaram,
produziram e compuseram a música para o Espectáculo
Teatral autobiográfico DREAMERS e são criadores do
Concerto de Dança LOMBARD PLAY PIAZZOLA.
Realizaram duas curtas-metragens e um vídeo dança.
Desenvolveram a dança FREE EXPRESSION (de livre
expressão), fundado em conteúdos emocionais. FREE
EXPRESSION é a sua filosofia de Vida e de produção
Artística. Amor, Paz & Arte.

Martin & Facundo Lombard are world-renowned
artists/performers/dreamers. They started dancing at the
age of 7 inspired by Michael Jackson. At the age of 21,
they moved to New York City, where they performed
with James Brown and Mambo King Tito Puente with
whom they did their first Tap Dance appearance. They
wrote, directed, produced and composed the music for
the autobiographical Theatrical Show DREAMERS 
and created the Dance Concert LOMBARD PLAY
PIAZZOLLA. In cinema directed two short-films and 
a video-dance. Through the years they developed their
FREE EXPRESSION way of dance based on emotional
content.. FREE EXPRESSION is also their philosophy
in Art and Life. Love, Peace & Art.
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WRISTS é um trabalho em curso, com palavras declamadas
por John Berger e interpretação de Maria Muñoz. 
Foi fotografado na Catalunha e editado por Margaret
Williams em Londres.

WRISTS is a work in progress, performed by 
Maria Muñoz to words spoken by John Berger. It was
photographed in Catalonia and edited by Margaret 
Williams in London.

Margaret Williams é autora de diversos filmes
dramáticos musicais vencedores de prémios, cuja essência
é caracterizada por uma visão criativa particular.
VETERANS, co-criado e executado com a participação
dos veteranos dos Estados Unidos de Los Angeles e
periferia, foi premiado com o Premi Internacional no
VideoDansa em Barcelona. Realizou também outros
vídeo-dança como OUTSIDE IN (coreografado por
Victoria Marks e interpretado por CandoCo); MEN ‘
os 20 minutos mais impressionantes e revitalizantes da
televisão de há anos’ (Time Out) e CUBA, um vídeo-
dança filmado em Havana. Realizou as séries TIGHTS
CAMERA ACTION! e DANCE4FILM para o Channel
4 e concluiu recentemente a filmagem em multi-câmara
dos ballets de Wayne McGregor para a Real Opera
House LIMEN e CHROMA. 

Margaret Williams has made many award-winning arts
and music-drama films with an individual creative vision
at the heart of all her films.  VETERANS performed and
co-created with US Veterans in and around Los Angeles
won the Premi Internacional at VideoDansa in
Barcelona.  Other dance films include OUTSIDE IN
(chor. Victoria Marks and performed by CandoCo);
MEN ‘the most impressive and uplifting 20 minutes of
television in years’ (Time Out) and YOU CUBA, a dance
film made in Havana.  She directed the series TIGHTS
CAMERA ACTION! and DANCE4FILM for Channel
4 and has recently completed the multi-camera filming
of Wayne McGregor’s ballets LIMEN and CHROMA
for Royal Opera House. 

WRISTS
2009 ESPANHA, REINO UNIDO  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Margaret Williams
Intérpretação Interpreters
Maria Muñoz
Câmara Camera
Margaret Williams
Som Sound
Bach / Albinoni
Edição Editing
Margaret Williams
Produção Production
Mal Pelo / MJW Productions
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SCRAP LIFE
2006 SUÉCIA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
SU-EN
Intérpretação Interpreters
Lee Berwick, Caroline Lundblad, 
Anna Bralkowska, Lina Palmgren, 
Iryina Anufryleva, Varuneé
Câmara Camera
Rickard Sporrong
Som Sound
Lee Berwic/ Digidub
Edição Editing
Rickard Sporrong
Produção Production
Rrong Production, Sveriges Television

Este filme é um hino glamoroso ao processo de reciclagem
e ao ciclo da vida. Tem lugar num terreiro pejado de lixo.
Absurdo, pleno de um subtil sentido de humor e belas
imagens da lixeira, somos confrontados com trabalhadores e
bailarinas em co-actuação neste cabaret de desperdícios.
Pequenos bebés, pedaços de peças indesejadas, nascem,
crescem e mais tarde atingem a completa maturidade,
desabrochando em rainhas de desperdícios. Também tu
deves lembrar-te de reciclar o teu lixo! 

This film is a glamorous praise to the recycling process and
the cycle of life. It takes place at a Scrap yard. Absurd, full of
subtle humor and beautiful images from the scrap yard, we
see the workers and the dancers co-starring in this Scrap
cabaret. Small scrap babies are born, getting older and later
reach full bloom as a scrap queen. Remember to recycle
your garbage, you too!

SU-EN é bailarina, coreógrafa e artista de butoh 
da Suécia. Dirige a SU-EN Butoh Company, a qual
estende a sua área de actuação diversos universos. 
SU-EN foi aprendiz, durante por 5 anos, de Yoko
Ashikawa e do grupo Tomoe Shizune & Hakutobo,
no Japão. Detentora de licença nattori obtida na 
Yoh Izumo School of Jiuta-mai (dança tradicional
japonesa), firma as raízes do seu trabalho na influência
performativa e artística do butoh. SU-EN está a
desenvolver o seu método de investigação corporal
como abordagem artística.

SU-EN is a dancer, choreographer and butoh artist
from Sweden. She is the head of SU-EN Butoh
Company which operates in different constellations.
SU-EN was an apprentice of Yoko Ashikawa of the
Tomoe Shizune & Hakutobo group in Japan for 5
years. SU-EN holds a nattori licence in Yoh Izumo
School of Jiuta-mai (traditional Japanese dance). 
With firm roots in the butoh work and influence
performance and action art, SU-EN is developing 
her body research method and artistic approach.
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Fora Dentro é um filme experimental de dança composto 
de uma equipa mínima: uma piscina seca, uma mulher 
e uma laranja. Apoiado por IV. Deutscher Videotanzpreis
(Prémio de Vídeo-Dança Alemão) e filmado em Stadtbad
Oderberger Strasse, Berlim.

Fora Dentro is an experimental dance film with minimal
cast: a dehydrated swimming pool, a woman and an 
orange. Funded by IV. Deutscher Videotanzpreis 
(German Videodance Award), filmed at Stadtbad
Oderberger Strasse, Berlin.

Wiebke Pöpel é uma realizadora e artista de vídeo
Berlinense. Os seus filmes incluem vídeo-dança,
curtas- metragens e documentários, apresentados 
em festivais de cinema internacionais e na televisão.
O seu filme FORA DENTRO (2004) foi premiado
com o Deutscher Videotanzpreis (Förderpreis); 
o seu último filme CIRCULATURA (2009), 
uma colaboração com a coreógrafa Mirella
Weingarten, conquistou o prémio PEARL'09. Para
além de projectos pessoais e encomendas, Wiebke
tem trabalhado como assistente de câmara, editora e
artista de animação em regime freelance desde 2001.
Por motivos profissionais e de estudo, Wiebke viveu
vários anos no estrangeiro, em países como o Brasil,
Escócia, Países Baixos e Portugal. 

Wiebke Pöpel is a Berlin-based filmmaker and
video artist. Her films include dance films, short 
films and documentaries, and have been shown on
international film festivals and on television. Her
dance film FORA DENTRO (2004) was awarded
with Deutscher Videotanzpreis (Förderpreis); her
latest film, CIRCULATURA (2009), in cooperation
with choreographer Mirella Weingarten, was awarded
with the PEARL'09 Award. Apart from personal
projects and commissions, Wiebke has been working
freelance since 2001 as camera woman, editor and
animation artist. For work and studies, Wiebke has
spent several years abroad, in Brazil, Scotland,
Portugal and the Netherlands. 

FORA 
DENTRO
2004  ALEMANHA  

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Wiebke Pöpel
Intérpretação Interpreters
Nicole Andree
Câmara Camera
Wiebke Pöpel
Som Sound
Wiebke Pöpel
Edição Editing
Wiebke Pöpel
Produção Production
Wiebke Pöpel
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A SOFT PLACE
TO FALL 
2006 ESPANHA 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Philip Szporer, Marlene Millar
Intérpretação Interpreters
Peter Trosztmer, Catherine Lipscombe  
Coreografia Choreography
Thea Patterson
Câmara Camera
Mark Morgenstern
Som Sound Composer
Mike Feuerstack
Mixer
René Portillo
Edição Editing
Dexter X
Produção Executiva Executive Production
Philip Szporer & Marlene Millar
Bravo!FACT
Produtora Producer
MOUVEMENT PERPÉTUEL

A Soft Place to Fall investiga o relacionamento em mudança
de um casal. A sua dança conta a história apaixonada de um
homem e de uma mulher; o humor e perigo da
vulnerabilidade que resulta do envolvimento de dois seres
que se aproximam a estados de obsessão e determinação. De
cores saturadas, a estética suporta a jocosidade na dança,
bem como as qualidades cáusticas, ternas e pungentes de
um relacionamento. 

A Soft Place to Fall investigates a couple’s shifting
relationship. Their dance tells the passionate story of a man
and a woman and the humour and peril of becoming
vulnerable to each other as the two move through states of
obsessiveness and determination. Colour saturated, the
aesthetic supports the playfulness in the dance as well as the
caustic, tender and poignant qualities of the relationship.

Em 2001, Marlène Millar e Philip Szporer fundaram 
a produtora sediada em Montreal Mouvement Perpétuel,
especializada em documentários artísticos. Com a missão 
de explorar as infinitas possibilidades da dança em filme e
partilhar as histórias de artistas de excepção, a Mouvement
Perpétuel produziu já Moments in Motion; Raising the Bar:
The Fresh Voices Project; Byron Chief Moon: Grey Horse
Rider, bem como as curtas-metragens experimentais de
dança The Hunt; A Soft Place to Fall; Butte; The Greater 
The Weight; 40 and Falling. Quarantine, com 48’de duração,
é a sua última produção, datando do final de 2009.

In 2001, Marlène Millar and Philip Szporer founded
Mouvement Perpétuel, a Montreal-based film production
company that specializes in arts documentaries. With a
mandate to explore the endless possibilities of dance on 
film and share the stories of exceptional artists, Mouvement
Perpétuel has gone on to produce Moments in Motion;
Raising the Bar: The Fresh Voices Project; Byron Chief
Moon: Grey Horse Rider, as well as the experimental dance
shorts The Hunt; A Soft Place to Fall; Butte; The Greater 
The Weight; 40 and Falling. Quarantaine, a 48-minute film,
was released in late 2009.
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SESSÃO DE COMPETIÇÃO #4  

1O DEZ | JARDIM DE INVERNO | 22H00
1O DEC | WINTER GARDEN | 10 P.M.

Duas mulheres solitárias na cidade de São Paulo. 
A espera por algo ou alguém, torna-se um jogo de
encontros e desencontros, inspirado no universo do 
cineasta Wong Kar Wai.

Two solitary women in San Paolo. The waiting for
something or someone become a playing game of
agreements and disagreements, inspired by the universe 
of the director Wong Kar Wai.

Daniel Augusto é director de dança, cinema e televisão. 
Já dirigiu três espectáculos para sua Companhia Vitrola
Quântica, mais de trezentos programas de televisão exibidos
no Brasil e no exterior, curtas-metragens de ficção e
documentários de longa-metragem. 

Daniel Augusto is a dance, cinema and television director.
He has already directed three shows for his Company Vitrola
Quântica, more than three hundred television programs
screened in Brazil and outside the country, fiction short films
for cinema and feature length documentaries.

BOSSA 
CHINESA
2009 BRASIL 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Daniel Augusto
Intérpretação Interpreters
Cia. Vitrola Quântica
Câmara Camera
Daniel Augusto
Som Sound
INSTITUTO
Edição Editing
Daniel Augusto, Julia Abs 
Produção Production
Cia. Vitrola Quântica
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ESPAÇO 
NÃO LINEAR 
2010 PORTUGAL 

FICHA ARTÍSTICA CAST

Realização Director
Diogo Valente
Interpretação Interpreters
Inês Negrão, Carolina Vidal
Câmara Camera
Diogo Valente
Som Sound
Trifonic 
Edição Editing
Diogo Valente
Produção Production
Diogo Valente

O espaço e o corpo trabalhados como temas separados. 
O espaço não limita o corpo e, como tal, o corpo não 
está limitado ao espaço em que se insere. Nada é estático,
nada é linear. O corpo ou o seu movimento, quando
potencialmente limitado, altera o espaço. Quando existe
mais do que um corpo num mesmo espaço surge 
o conflito.

Space and Body worked as separated subjects. The space
doesn’t limit the body and as a result the body is not limited
by the space it fits in. Nothing is static, nothing is linear.
The body or his movement, when potentially limited,
distorts the space. When more than a body exists in the
same space, a conflict arises.

Com 32 anos de idade Diogo Valente, licenciou-
se em Novas Tecnologias da Comunicação pela
Universidade de Aveiro em 2001. Um dos sócios
fundadores e responsável pela direcção criativa 
e gestão de projectos na Dreamlab, desde 2001,
estúdio de desenvolvimento e consultoria em
multimédia e comunicação. Especializado na
supervisão e gestão de projectos nas áreas de 
vídeo, 3D e animação.

32 years old, Diogo Valente got his Degree in
New Communication Technologies at the Aveiro
University in 2001. He’s one of the founder
associates of the Dreamlab Project, a studio 
that works on development and consultation in
multimedia and communication, in which he is
responsible for the creative direction and project
management (accounting managing video, 
3d and animation projects) ever since 2001. 
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Workshops

O festival InShadow organiza um workshop de cinco dias orientado por Sérgio Cruz (Reino Unido/
Portugal), sobre a temática do Vídeo-Dança – Choreography Meets Video: Making-up and Making-of,
componente teórica e prática, com uma apresentação final dos resultados na sessão de encerramento.

Propomos também um workshop orientado por Peter Sparling, coreógrafo, performer e professor 
na Universidade de Michigan (E.U.A.) com duração de um dia sob o tema: Fundamental Relationships 
of Camera and Body: A Screendancer’s Guide. 

Apresentamos também dois workshops de curta duração, orientados pelas coreógrafas convidadas 
do festival, Su Wen-Shi (Taiwan) e Silke Z. (Alemanha), sobre os seus métodos de trabalho.

O InShadow desafia ainda Os Espacialistas a orientarem dois Laboratórios Práticos de Arte Contemporânea,
espaço de reabilitação artística da vida, onde são transmitidas e exercitadas práticas múltiplas 
e multidisciplinares de arte contemporânea.

InShadow Festival organizes a five-day theoretical and practical workshop tutored by Sérgio Cruz 
(United Kingdom/Portugal) under the theme of  Video-Dance – Choreography Meets Video: Making-up and
Making-of, which will be concluded with a presentation of the works achieved at the Festival’s closure session. 

We also offer a whole day workshop by Peter Sparling, choreographer, performer and teacher 
at the Michigan University (U.S.A.) under the theme: Fundamental Relationships of Camera and Body: 
A Screendancer’s Guide.

In addition, two short workshops on dance and the dancers’ creative processes will be held by 
Su Wen-Chi (Taiwan) and Silke Z. (Germany).

Finally, InShadow challenges Os Espacialistas to give two Practical Laboratories of Contemporary Art, 
spaces of artistic rehabilitation of life, where several multi-disciplinary practices of contemporary art 
will be transmitted and exercised. 
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Workshop de cinco dias sobre a temática do vídeo-dança,
componente teórica e prática, que irá anteceder o início 
do Festival e terá uma apresentação final dos resultados 
na sessão de encerramento. O workshop vídeo-dança 
visa tratar um tema ou o cruzamento de vários, a partir 
da sua investigação até à narrativa, passando pela
interpretação e produção.  

A five day workshop about the theory and practice 
of Screen Dance, which will anticipate the beginning 
of the festival. It will have a final presentation at the closing
of the Festival. The Video-Dance Workshop focuses on 
a theme or several in connection, from its research to the
narrative and also making an incursion into interpretation
and production.

Sérgio Cruz nasceu em Vila Nova de Famalicão, em 1977. Vive e trabalha entre Portugal 
e Inglaterra como artista audiovisual/realizador. Licenciou-se em Som e Imagem na Escola
das Artes da UCP do Porto, realizando estudos de Design de Som na Universidade HKU,
Holanda. Desde então colabora frequentemente como sonoplasta e filma vários espectáculos
de coreógrafos portugueses. Com o objectivo de conjugar o interesse pelo cinema,
performance e artes plásticas, conclui dois mestrados em Londres, o primeiro em Artes
Plásticas na Central Saint Martins e o segundo em Dance for the Screen na London
Contemporary Dance School. Desde então tem dedicado a sua prática artística à exploração
do movimento humano através de uma abordagem cinematográfica.O seu trabalho é
regularmente apresentado em canais televisivos (como o Channel 4), museus e galerias (mais
recentemente na exposição colectiva Figuring Landscapes na Tate Modern), e em diversos
festivais de cinema e de vídeo-arte, no circuito nacional e internacional. Já foi distinguido
com vários prémios, destacando-se The Red Mansion Art Prize 2007; Novo Talento FNAC,
Festival Indielisboa e melhor filme português sobre arte no festival Temp D`Images. 

Sérgio Cruz was born in Vila Nova de Famalicão, 1977. Lives and works between Portugal
and England, as a visual artist/director. He has a degree in Sound and Image at Art School of
Oporto University and studied Sound Design at HKU University in Holland. Ever since he
collaborates frequently as a sound designer and films several performances from Portuguese
choreographers. Aiming to combine his interest in cinema, performance and Fine Arts he
concluded two masters in London, the first being in Fine Arts at Central Saint Martins and
the second in Dance for the Screen at London Contemporary Dance School. Since then he 
has been dedicated to the exploration of the human movement through a cinematographic
approach. His work is regularly presented in TV channels (Channel 4), museums and galleries
(more recently at the exhibition Figuring Landscapes, Tate Modern) and in several national 
and international cinema and video art festivals. He has been awarded several times, such 
as The Red Mansion Art Prize 2007; FNAC New Talent, Indielisboa Festival and Best
Portuguese Art Film at Temp D` Images Festival.

SÉRGIO CRUZ
Realizador de Exótica
CHOREOGRAPHY
MEETS VIDEO:
MAKING-UP
AND 
MAKING-OF

PORTUGAL
3 A 6 DEZ, SEXTA A SEGUNDA
SALA DE ENSAIOS
DAS 10H00 ÀS 18H00

PORTUGAL
3 TO 6 DEC, 
FRIDAY TO MONDAY
REHARSAL ROOM
10 A.M. TO 6 P.M.

83



INSHADOW
2.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
7 A 11 DEZEMBRO 2O1O

Workshop na área da dança que aborda o processo criativo
da artista (com componente prática). Partilha da sua
experiência coreográfica e experimentação física de
narrativas e emotividades. Direccionado a bailarinos
profissionais. O workshop baseia-se nos exercícios corporais
diários de Su Wen-Chi. Através da prática de diferentes
formas de respirar, ela desenvolve uma série de movimentos
que são uma mistura de auto massagem, yoga, chi-qong e
técnica de dança contemporânea. Este workshop abre a
porta a todos os participantes que queiram descobrir a
expressão original e única da dança de Wen-Chi.

Workshop in dance that adresses the artist’s Creative process
(with a practical component). Sharing of the choreographer’s
experience and physical experimentation of narratives and
emotions. Workshop directed to professional dancers. The
workshop is based on the daily body exercises of Wen-Chi.
Through practicing different ways of breathing, she develops
a series of movements mixed of self-massage, yoga, chi-qong
and contemporary dance technic. This workshop opens the
door for all participants to discover the unique dance
expression of Wen-Chi.

Workshop curto na área da dança que aborda o processo
criativo da artista (com componente prática). Partilha da sua
experiência coreográfica e experimentação física de
narrativas e emotividades com bailarinos profissionais.

Short workshop on dance that adresses the artist’s Creative
process (with a practical component). The choreographer
will share her experience and narratives will be physically
and emotionally experimented with professional and semi-
professional dancers.

SU WEN-CHI
DANCE WITH
SU WEN-CHI

TAIWAN
9 DEZ, QUINTA-FEIRA 
JARDIM DE INVERNO
DAS 14H30 ÀS 16H30

TAIWAN
9 DEC, THURSDAY 
WINTER GARDEN
2,30 P.M TO 4,30 P.M.
FREE ADMISSION

SILKE Z.
DANCE WITH
SILKE Z.
ALEMANHA
10 DEZ, SEXTA 
JARDIM DE INVERNO
DAS 14H30 ÀS 16H30
ENTRADA LIVRE 

GERMANY
10 DEC, FRIDAY
WINTER GARDEN
2,30 P.M TO 4,30 P.M.
FREE ADMISSION

84



INSHADOW
2.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
7 A 11 DEZEMBRO 2O1O

Workshop de um dia sobre a temática do vídeo-dança
eminentemente prático, que condensa muito do que 
Peter Sparling ensina nas primeiras sessões do seu curso 
de Screendance na Universidade de Michigan.
Explorar-se-ão as possibilidades da câmara em relação com
o sujeito (a câmara sensual) e efeitos de edição na própria
câmara, exercícios básicos de movimento com câmaras de
mão e composição, a pares e para a câmara, de variações
sobre um tema, filmando e desempenhando movimentos.

“Hands-on” one day workshop on Video Dance that
compresses on one day much of what Peter Sparling 
teaches during the first few sessions of his Screendance
course at University of Michigan.
We will explore the possibilities of camera in relationship 
to subject (the sensual camera) and in-camera editing
effects, basic movement exercises with cameras in hand 
and compose variations for camera on a theme, taking 
turns with camera and performing movement. 

Peter Sparling é actualmente professor de dança na University of Michigan e um activo
coreógrafo independente, bailarino, escritor, conferencista e videasta. Ex-membro das
companhias de Jose Limon e Martha Graham, Sparling tem viajado por todo o mundo
enquanto bailarino, professor convidado e coreógrafo para companhias e escolas em Inglaterra,
Portugal, Taiwan, México, Costa Rica, e Canadá. Os seus trabalhos têm sido seleccionados 
para vários festivais de vídeo-dança e Babel foi exibido em 2007 no New York Dance on
Camera Festival. Activo em projectos interdisciplinares, colaborou com compositores, cientistas,
arquitectos, poetas e artistas visuais. Vencedor do Governor's Michigan Artist e premiado pelos
NEA e ArtServe Michigan, Sparling continua a desenvolver novos trabalhos em colaboração
nos Estados Unidos e no estrangeiro.

Peter Sparling is presently Thurnau Professor of Dance at University of Michigan and an
active independent choreographer, performer, writer, lecturer and video artist. A former
member of the companies of Jose Limon and Martha Graham, Sparling has traveled the world
as dancer and also as guest teacher and choreographer for companies and schools in England,
Portugal, Taiwan, Mexico, Costa Rica, and Canada. His screendances have appeared in Dance
on Camera Festivals, and Babel was screened as part of the 2007 New York Dance on Camera
Festival. Active in interdisciplinary projects, he has worked with composers, scientists,
architects, poets and visual artists. A recipient of the Governor's Michigan Artist Award and
grants from NEA and ArtServe Michigan, he continues to develop new collaborative works 
in the US and abroad.

PETER 
SPARLING
FUNDAMENTAL
RELATIONSHIPS
OF CAMERA
AND BODY: A
SCREENDANCER’S
GUIDE
E.U.A. 
8 DEZ, QUARTA 
JARDIM DE INVERNO
DAS 10H00 ÀS 17H30

U.S.A.
8 DEC, WEDNESDAY
WINTER GARDEN
10 A.M TO 5,30 P.M.
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Dois laboratórios idênticos sobre a temática da arte
contemporânea. São espaços de Reabilitação Artística 
da Vida, onde são transmitidas e exercitadas práticas
múltiplas e multidisciplinares de arte contemporânea. 
Aqui relacionam-se e adequam-se diversas modalidades
artísticas modernas e contemporâneas como a fotografia, 
o vídeo, o cinema, a arquitectura, a dança, a pintura, 
a escultura, a performance e a instalação, à vida 
quotidiana humana.

Two identical laboratories on contemporary art. The
laboratories are spaces of life’s artistic rehabilitation, where
multiple and multidisciplinary practices of contemporary
art are promoted.  Modern and contemporary artistic
modalities such as photography, video, cinema, architecture,
dance, painting, sculpture, performance and installation 
are thus related and adequate to daily life. 

OS 
ESPACIALISTAS
LABORATÓRIOS
PRÁTICOS DE
ARTE CONTEM-
PORÂNEA
PORTUGAL
9 DEZ, QUINTA
11 DEZ, SÁBADO
JARDIM DE INVERNO
DAS 10H00 ÀS 13H00

PORTUGAL
9 DEC, THURSDAY
11 DEC, SATURDAY
WINTER GARDEN
10 A.M TO 1 P.M.

86



INSHADOW
2.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
7 A 11 DEZEMBRO 2O1O

Instalações 
Installations

As instalações Step by Step de José Carlos Neves (Portugal), Os Espacialistas no Teatro – A Espessura da
Visão de Os Espacialistas (Portugal), Abrir a Boca com um Suspiro do colectivo Projecto Arruinado (Portugal)
e RGB 1.0 de Paula Rainha & Pedro Sadio (Portugal), estarão presentes durante o festival em diferentes
espaços alternativos do Teatro. São projectos de natureza interactiva e tecnológica onde se convida o
espectador a intervir directamente na obra e a transformar o presente. Organizámos uma visita guiada 
com o público a cada instalação, uma oportunidade de dialogar com os artistas em torno das suas obras.

The installations Step by Step, by José Carlos Neves (Portugal), Os Espacialistas no Teatro – A Espessura 
da Visão by Os Espacialistas (Portugal), Abrir a Boca com um Suspiro by the collective Projecto Arruinado
(Portugal) will occupy several alternative spaces in the theatre during all the Festival. These are interactive
and technological projects that invite the viewer to interact and to transform the present moment. 
We will provide our audience with the possibility of having a guided tour to each installation, 
that’s as well an occasion for the audience to have a talk with the artists about their works.  

87



INSHADOW
2.º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
7 A 11 DEZEMBRO 2O1O

Um teatro, do ponto vista arquitectónico, é por natureza mais do que 
um espaço de representação é também um dispositivo da visão e de
intensificação imaginária de todos os sentidos humanos. É por excelência 
o lugar da construção e da troca de toda a espécie de olhares. 
Consciencializar de que modo o acto de ver se constitui, antes de tudo,
como circunstância espacial com qualidades físicas e atmosferas próprias;
consciencializar os níveis de espessura material do olhar e perceber como 
o espaço lhe pode equivaler; pensar o olhar privado através da construção 
de um grande e precário dispositivo da visão colectivo são os objectivos 
da intervenção espacialista a construir na zona dos camarotes do São Luiz
Teatro Municipal. Os Espacialistas propõem-se intensificar este tipo de
olhar através da construção de uma grande cortina ‘em ouro’, tornada 
numa máscara habitada, capaz de unificar toda a faixa central de camarotes 
e acentuar a atmosfera dourada da grande sala do teatro. Esta grande máscara
dourada será acedida a partir de cada camarote por um pequeno e estreito
corredor, que ligará a porta que lhe dá acesso a um pequeno orifício, que
permitirá ao seu utilizador espreitar para o interior do teatro sem ser visto 
e consciencializar a espessura de uma máscara e a profundidade (espacial) 
do acto de ver enquanto a habita.

From an architectural point of view, a theatre is by nature more than an
acting space, it is a vision device which imaginarily intensifies all human
senses. It is scenery of all sorts of looks exchange and configuration. We
propose to endure the consciousness on how perception is above all a spatial
circumstance that has its own physical qualities and ambiences, bring to
conscience the thickness levels of look and understand how space relates to
these. The goal of our spacialist intervention at São Luiz Teatro Municipal 
is to think the individual look through the construction of a great and
precarious collective vision device. This sort of look is intensified by the
erection of a great ‘gold’ curtain turned to be as inhabited mask that unifies
all the central boxes area, accentuating the golden atmosphere of the theatre
hall.  The golden mask will be accessed from each box through a narrow
corridor, that links its door to a small hole from which the user is allowed 
to pick into the theatre interior without being seen and this way, while
inhabiting it, comprehend the thickness of a mask and the looking act
(spatial) profundity.

OS 
ESPACIALISTAS
NO TEATRO –
A ESPESSURA
DA VISÃO
OS 
ESPACIALISTAS

PORTUGAL 
SALA PRINCIPAL
ÀS 21H00 
M/12

PORTUGAL
MAIN AUDITORIUM
9 P.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Direcção Artística, Realização e Fotografia
Artistic Direction, Realization and Photography 
Joana Bergano e Tiago Cerqueira
Interpretação Interpreter
Joana Bergano
Edição Editing
Hélder Cardoso e Tiago Cerqueira
Pós-Produção, Implementação Técnica,
Hardware e Objectos Cénicos Interactivos
Post-Production, Technical Implementation,
Hardware and Interactive Scenic Objects
Hélder Cardoso
Desenho do Som Sound Design 
Tiago Cerqueira
Programação Software Software Programming 
Rui Madeira
Ilustração Illustration
Pedro Gil
Patrocínios Sponsors
C. M. Moura, Cooperativa Agrícola de
Moura e Barrancos, Junta de Freguesia S.
João Baptista.

Esta instalação teve o especial apoio da ACCCA
– Companhia Clara Andermatt
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Será literalmente pé-ante-pé que o espectador, ao interagir com esta 
peça, deixará o papel de comum espectador. A habitual passividade 
dará lugar ao percorrer do interface disposto em forma de passadeira.
A cada um dos módulos do interface corresponde uma ‘cortina’ na
projecção que, à pressão sobre o respectivo módulo, deixa a descoberto 
um fragmento nítido da performance que o espectador leva a cabo. 
Os conteúdos projectados consistem num jogo de duplicados e ruído 
que são produzidos sobre o vídeo, captado em tempo real, do espaço 
onde se encontra o ‘espectador/performer’. A crucial componente sonora do
projecto está a cargo do músico João Trindade. Este músico desenvolveu um
conjunto de composições relativamente curtas, uma para cada módulo do
interface, que farão do ‘espectador/performer’ um compositor que escolhe
com os pés quais os acordes e ritmos da banda sonora da sua perfomance.
Step by Step é uma peça que visa reunir, num único sujeito, a experiência
estética do espectador aos movimentos criativos de um performer.

The spectator will literally step by step walk free from his usual passive role. 
This common attitude will be lead to a whole new dimension, in which he 
will find a runner presented has an interface to his disposal. To each of the eight
modules that compose the interface, corresponds a ‘curtain’ at the projection
which, triggered by the pressure the spectator induces, will show a clear fragment
of the performance he carries out. The screened contents consist on a game of
duplicates and noise, that are produced on the live video, captured in real time, of
the place where the spectator/performer stands. The essential sound component
of the project is owed to the musician João Trindade. João developed a set of 8
relatively short compositions, one f each module of the interface, that will turn
the spectator/performer into a composer, chosing with his feet which will be
the chords and rithms of his/her performance’s soundtrack. Step by Step aims 
to gather in a single individual, the aesthetical experience of the spectator 
and the creative movements of a performer. 

STEP BY STEP
JOSÉ CARLOS
NEVES

PORTUGAL
FOYER PISO -2
DAS 14H00 ÀS 00H00
M/12

PORTUGAL
FOYER LEVEL -2
2 P.M. TO 12 A.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Concepção e Instalação 
Concept & Installation 
José Carlos Neves
Construção Sonora 
Sound Construction 
João Trindade

José Carlos Neves é licenciado em Design de Comunicação e mestre em Sistemas de Comunicação Multimédia,
área em que desenvolveu tese relativa ao cruzamento da arte com corpo e tecnologia. Autor de um extenso número
de projectos de design, dedicou-se nos últimos anos ao ensino universitário. Coordena disciplinas de formação
tecnológica na Escola de Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação (ULHT) onde também lecciona nas
áreas do Design e Artes Digitais em Lisboa. O foco do seu trabalho de investigação está em projectos artísticos
dedicados à relação entre mente e ruído e na integração de tecnologia aplicada à interacção. 

José Carlos Neves has a degree in Comunication Design and a Master in Multimedia Comunication Systems, where he developed a thesis
concerning the connection between art, body and technology. Creator of a wide range of design projects, he devoted himself to university
teaching during the last few years. He manages subjects related to Technological Formation at the Comunication, Arts and Information
Technologies’ School (Escola de Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação - ULHT), where he also teaches  Design and Digital Arts. 
His research project  focuses on the relationship between mind and noise in the context of technology integrated with interaction. 

João Trindade natural de Lisboa, concluiu o curso de Guitarra Clássica do Conservatório Nacional e a licenciatura
em Som e Imagem na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (Instituto Politécnico de Leiria). 
É actualmente professor de guitarra. Frequentando também o Mestrado de Produção e Criação em Artes
Tecnológicas na Escola de Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação (ULHT) em Lisboa. Tem tido 
como base de trabalho os ‘sons esquecidos’ que derivam do processo de aceleração social e tecnológica.

João Trindade born in Lisbon, concluded  the course in classical guitar at the National Conservatory, he has a Degree in Sound and Image
completed at School of Arts and Design in Caldas da Rainha of the Polytechnic Institute of Leiria. Professor of Guitar, he currently attends 
the Master of Production and Creation in Technological Arts at the School of Communication, Arts and Information Technology (ULHT). 
His work has been based on the "forgotten sounds" that derive from the process of social and technological acceleration.
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Explorando os princípios básicos da composição da luz, princípios que
sustentam muitos dos sistemas da nossa tecnologia, esta instalação provoca 
o espectador para interagir, criando a curiosidade por um fenómeno que 
é tão natural e simultaneamente tão fascinante como o princípio da adição 
da cor. A luz branca que se revela efectivamente como uma adição de três
cores: vermelho, azul e verde, ou seja, o sistema RGB. 
Esta instalação é constituída por um suporte rígido onde se cria um universo
em que se desafia o espectador a participar e a reagir e onde este último se
torna, ele próprio, um elemento projectado a cores. Aqui, o espectador passa 
a performer também, consciente ou inconscientemente, integrando
sinergicamente este processo e fenómeno da física. RGB 1.0 é, no fundo, 
a ciência em prol da arte para trazer um novo olhar, uma nova perspectiva 
do mundo, que pode existir, por casualidade, na nossa própria sombra…   

Exploring the basics of light physics and principles that support most 
of our technological systems, this installation sets out to provoke the viewer,
in order to make him interact, by creating a certain curiosity around a
phenomenon, both very natural and deeply fascinating, as the principle 
of colours addition. White light that reveals itself as a combination of 
three colours: red, blue and green, or else, the RGB system. 
This installation is based on a hard support on which an independent
universe is created; a universe which challenges the observer to participate
and react and where he/she turns into an element projected in colour. 
Here the viewer becomes a performer as well, conscious or unconsciously,
synergistically integrating this process and phenomenon of the physics.
RGB 1.0 is in fact science that sustains art so that we can experiment a 
new way of seeing, a new perspective about the world and this, accidentally,
can exist even in our own shadow…

RGB 1.0
PAULA RAINHA
& PEDRO SADIO
PORTUGAL
ESCADAS DE ACESSO FOYER
JARDIM DE INVERNO
DAS 14H00 ÀS 00H00
M/12

PORTUGAL
WINTER GARDE’S FOYER LADDER
2 P.M. TO 12 A.M.
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Concepção e Instalação Concept and Installation 
Paula Rainha e Pedro Sadio

Este espectáculo tem o apoio técnico da omnicel

Paula Rainha nasceu em Lisboa, mas viveu grande parte da sua vida entre Macau, Bélgica, Barcelona e Londres. É licenciada
em Arquitectura, mas o interesse pessoal levou-a a concluir um mestrado em Iluminação em Londres na Bartlett School -
UCL. Em Londres onde permaneceu cinco anos, teve a oportunidade de colaborar com empresas conceituadas de consultoria
de iluminação e para diversos clientes como designer de luz.Explorando a luz nas suas mais diversas facetas e aplicações, 
esta experiência contribuiu para uma postura mais abrangente onde foi possível desde uma abordagem mais técnica a outras
com um carácter mais artístico e experimental. Foi neste contexto que surgiu a oportunidade de participar no Festival
SwitchedOnLondon 2007, com a iluminação do navio HMS Belfast. Em 2008 o London Festival of Architecture acolhia a
instalação de luz e som Aural Glimpse, com os Uncommon Denominators, grupo artístico multidisciplinar de que faz parte.

Paula Rainha was born in Lisbon. She lived great part of her life between Macau, Belgium, Barcelona and London. She is an architect, but a personal
interest took her to conclude a MSc on Light & Lighting in London at the Bartlett School – UCL. In London where she stayed 5 years, she worked
with several lighting practices and clients as a lighting designer. Exploring light in the most faceted ways and applications, this experience contributed 
to a multidisciplinary mind-set where a technical or more artistic and experimental approaches were possible. In this context she participated in the
Light Festival SwitchedOnLondon 2007, where she illuminated the HMS Belfast ship. In 2008 at the London Festival of Architecture with the
Uncommon Denominators, a multidisciplinary artistic group that Paula is part of, they presented the light & sound installation Aural Glimpse.

Pedro Sadio nasceu em 1978 em Lisboa. Estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Desde 
sempre, a sua vontade de comunicar levou-o a procurar novos desafios em diversas áreas como o design gráfico, a fotografia e
cenografia. Esta diversidade de experiências levou-o à produção gráfica e de eventos, destacando-se o trabalho como produtor na
experimentadesign em 2009, ou a participação num projecto colectivo do LisboaPhoto em 2005. Actualmente trabalha na produção
da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010. O seu interesse pela luz vem da preocupação constante ao nível profissional mas também
na capacidade de poder ser uma fonte de ideias que permite desenvolver projectos multidisciplinares cruzando arquitectos, artistas 
e designers, tentando potenciar ao máximo cada uma das áreas com vista a criar algo que suscite sempre uma reacção nas pessoas.

Pedro Sadio was Born in 1978 in Lisbon. He studied Communication Design at Lisbon’s Faculty of Fine Arts. His wish of communicating led him 
to search for new challenges in different fields: graphic design, advertisement castings, production and photography. This diversity of experiences took
him to be involved in Graphics and Events Production, where he worked as a Producer in several events and agencies. He is currently a producer for 
the Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010. His interest in light came from a constant professional concern but as well from the capacity that light has 
of being a generator of ideas, which allows the development of  multidisciplinary projects between architects, artists and designers; this potentiates 
to its maximum each area to create something that causes always a reaction on people. 
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Abrir a boca com um suspiro é um sistema interactivo
composto por 5 quadros diferentes para que o público possa
interagir directamente com eles. Este projecto pretende,
assim, despertar a sensibilidade e criatividade do espectador
através do diálogo interactivo com a obra. O público 
é chamado a participar não apenas através de uma
interacção tipo ‘causa-efeito’ mas através da atribuição 
de uma significação a essa intervenção que se materializa
numa nova componente expressiva audiovisual que 
irá alterar a composição dos vídeos.

Abrir a boca com um suspiro (Open the mouth with a breath)
is an interactive system composed by 5 different frames so
that the audience may interact directly with them. This
project pretends, in this way, to awake the members of the
audience’s sensibility and creativity through an interactive
dialogue with the work. The audience is called to
participate not only with a cause-effect interaction but also
in giving a meaning to this intervention, which becomes
real through a new audiovisual expressive component
which will alter the videos composition.

A 2ª série de Projecto Arruinado, colaboração artística entre Joana
Bergano, Tiago Cerqueira, Hélder Cardoso e Rui Madeira, teve como
propósito a criação de um objecto artístico site-specific em formato de
vídeo instalação interactiva, a partir da pesquisa interdisciplinar em torno 
dos corpos e da imagem. Através da ocupação das antigas instalações 
do Convento do Carmo, em Moura, conjugou-se a investigação e
experimentação física, visual e tecnológica com a estrutura arquitectónica
do mesmo, para a criação de uma obra fragmentada em cinco quadros 
de vídeo interactivo inspirados nos universos de Anne Sexton, Íris Chang,
Alfonsina Storni, Francesca Woodman, Sarah Kane e Kay Sage.

The 2nd series of the Projecto Arruinado, artistic collaboration amongst
Joana Bergamo, Tiago Cerqueira, Hélder Cardoso and Rui Madeira, had 
the purpose the creation of a site-specific artistic object in a video
interactive installation format, based on a interdisciplinary research around
bodies and image.  Through the observation of the installations previously
held in Convento do Carmo, in Moura, the investigation and the physical
experimentation, both visual and technological, matched the architectural
structure of the building in order to create a work fragmented in 5
interactive video frames inspired by universes of Anne Sexton, Íris Chang,
Alfonsina Storni, Francesca Woodman, Sarah Kane and Kay Sage.

ABRIR A 
BOCA COM 
UM SUSPIRO
PROJECTO 
ARRUINADO

PORTUGAL
SALA DE ENSAIOS
DAS 18H00 ÀS 00H00 
M/12

PORTUGAL
REHEARSEAL ROOM
6 P.M. TO 12 A.M. 
AGE RATING 12

FICHA ARTÍSTICA CAST

Direcção Artística, Realização e Fotografia
Artistic Direction, Realization and Photography 
Joana Bergano e Tiago Cerqueira
Interpretação Interpreter
Joana Bergano
Edição Editing
Hélder Cardoso e Tiago Cerqueira
Pós-Produção, Implementação Técnica,
Hardware e Objectos Cénicos Interactivos
Post-Production, Technical Implementation,
Hardware and Interactive Scenic Objects
Hélder Cardoso
Desenho do Som Sound Design 
Tiago Cerqueira
Programação Software Software Programming 
Rui Madeira
Ilustração Illustration
Pedro Gil
Patrocínios Sponsors
C. M. Moura, Cooperativa Agrícola de
Moura e Barrancos, Junta de Freguesia S.
João Baptista.

Esta instalação teve o especial apoio da ACCCA
– Companhia Clara Andermatt
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Masterclasses

Convite especial a Daniel Tércio, professor da Faculdade Motricidade Humana / Universidade 
Técnica de Lisboa e investigador no Instituto de Etnomusicologia, para partilhar a sua visão da relação
entre a performance e tecnologia, intitulado Artes Performativas e “Enchanted Technologies”.

Peter Sparling, coreógrafo, performer e professor da Universidade de Michigan (E.U.A.), apresenta 
a masterclass New Adventures in Video: A Survey of the Uses of Video Technology for the Choreographer. 

Virgílio Ferreira, fotógrafo e professor, revela e exibe fotografias exclusivas e partilha o seu processo de
criação que esteve na origem da exposição Uncanny Places, presente no Módulo - Centro Difusor de Arte.

Special invitation to Daniel Tércio, teacher at the School of Human Kinetics/Lisbon Technical
University and investigator at the Institute of Ethnomusicology, to share his vision upon the connection
between performance and technology, in a master class entitled Performing Arts and “Enchanted Technologies”.

Peter Sparling choreographer, performer and teacher at the Michigan University (U.S.A.), will join us for
a peculiar masterclass on New Adventures in Video: A Survey of the Uses of Video Technology for the Choreographer. 

Virgílio Ferreira, photographer and teacher, reveals exclusive photographs and render the creative
process that gave birth to the exhibition Uncanny Places, held at Módulo – Centro Difusor de Arte. 
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Daniel Tércio estudou Filosofia (UL), Artes
Plásticas (ESBAL) e História da Arte (UNL) 
e realizou o Doutoramento em Motricidade
Humana-Dança na FMH. É autor de obras 
de ficção e tem participado em projectos
performativos e de formação artística, numa
perspectiva transdisciplinar. Actualmente, 
é Professor na Faculdade de Motricidade
Humana e investigador no INET-MD.

Daniel Tércio studied Philosophy, Fine Arts & History of Art and finished
his PhD in Human Movement – Dance at FMH (Faculdade de Motricidade
Humana). He is a fiction author and has participated in several performances
& artistic workshops with a multidisciplinary approach. He is a Professor 
at FMH and a researcher at INET-MD.

DANIEL 
TÉRCIO
ARTES 
PERFORMATIVAS
E “ENCHANTED
TECHNOLOGIES”

PORTUGAL
10 DEZ, SEXTA 
JARDIM DE INVERNO
DAS 18H00 ÀS 19H30

PORTUGAL
10 DEC, FRIDAY 
WINTER GARDEN
6 P.M. TO 7.30 P.M.

Peter Sparling é actualmente professor de dança
na University of Michigan e um activo coreógrafo
independente, bailarino, escritor, conferencista e
videasta. Ex-membro das companhias de Jose
Limon e Martha Graham, Sparling tem viajado
por todo o mundo enquanto bailarino, professor
convidado e coreógrafo para companhias e escolas
em Inglaterra, Portugal, Taiwan, México, Costa
Rica, e Canadá. Os seus trabalhos têm sido

seleccionados para vários festivais de Vídeo Dança e Babel foi exibido 
em 2007 no New York Dance on Camera Festival. Activo em projectos
interdisciplinares, colaborou com compositores, cientistas, arquitectos, 
poetas e artistas visuais. Vencedor do Governor's Michigan Artist e premiado
pelos NEA e ArtServe Michigan, Sparling continua a desenvolver novos
trabalhos em colaboração nos Estados Unidos e no estrangeiro.

Peter Sparling is presently Thurnau Professor of Dance at University 
of Michigan and an active independent choreographer, performer, writer,
lecturer and video artist. A former member of the companies of Jose Limon
and Martha Graham, Sparling has traveled the world as dancer and also 
as guest teacher and choreographer for companies and schools in England,
Portugal, Taiwan, Mexico, Costa Rica, and Canada. His screendances have
appeared in Dance on Camera Festivals, and "Babel" was screened as part 
of the 2007 New York Dance on Camera Festival. Active in interdisciplinary
projects, he has worked with composers, scientists, architects, poets and
visual artists. A recipient of the Governor's Michigan Artist Award and 
grants from NEA and ArtServe Michigan, he continues to develop new
collaborative works in the US and abroad.

PETER 
SPARLING
NEW 
ADVENTURES
IN VIDEO: 
A SURVEY 
OF THE USES 
OF VIDEO
TECHNOLOGY
FOR THE 
CHOREOGRAPHER

E.U.A.
7 DEZ, TERÇA
JARDIM DE INVERNO
DAS 18H00 ÀS 19H30

U.S.A
7 DEC, TUESDAY
WINTER GARDEN
6 P.M. TO 7.30 P.M.
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Virgílio Ferreira nasceu no Porto em 1970. 
O seu trabalho conhece vasta difusão pela Europa,
Médio Oriente, Estados Unidos da América e
Sudoeste Asiático. Desde 1993, ano em que se
estreia em colectivas e individualmente, expõe
regularmente em numerosos festivais, museus e
encontros, consagrando-se enquanto fotógrafo 
e assumindo um papel preponderante na criação
fotográfica contemporânea. Desde 1998 tem

vindo a publicar em forma de livro os projectos que realiza. De entre as
diversas publicações editadas, destacam-se três monografias: 2008, Daily
Pilgrims, edição de autor; 2003 Nós e os outros, edição Centro Português de
Fotografia; 2002 Rainbow, Colecção Arte Contemporânea Portuguesa, edição
Mimesis. É igualmente de salientar a periodicidade, ao longo dos últimos 
três anos, com que participa em publicações internacionais, revistas, 
Photo-Art Blogs e webzines. Representado em várias colecções Públicas 
e Privadas, incluindo Hahnemuhle Anniversary Collection, Alemanha; the
Southeast Museum of Photography, USA; Colecção Nacional de Fotografia,
CPF/MC; Lodz Art Center, Polónia e Universidade de Coimbra.

Virgílio Ferreira was born at Oporto in 1970.He has regularly published 
his projects in book. Among these, three monographs should be highlighted:
2008, Daily Pilgrims, author’s edition; 2003, We and the others, published
by Portuguese Centre of Photography; 2002, Rainbow published by
Mimesis. His work has also been in the last three years regularly focused 
by international magazines, Photo Art Blogs and webzines.Virgílio's work 
is held in public collections including the Hahnemuhle Anniversary
Collection, Germany ; the Southeast Museum of Photography, USA; 
the National Collection of Photography, Portugal; Lodz Art Center, 
Poland and the University of Coimbra, Portugal.

VIRGÍLIO 
FERREIRA
UNCANNY
PLACES

PORTUGAL
11 DEZ, SÁBADO
JARDIM DE INVERNO
DAS 14H30 ÀS 16H00

PORTUGAL
11 DEC, SATURDAY
WINTER GARDEN
2.30 P.M. TO 4 P.M.
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Exposição Exhibition
InShadow este ano estabelece uma parceria com o Módulo – Centro Difusor de Arte na divulgação 

da obra do fotógrafo Virgílio Ferreira, que explora diversas técnicas do registo fotográfico, com a 
exposição Uncanny Places.

This year, the Festival sets a partnership with Módulo – Centro Difusor de Arte to disclose the most
recent work from the photographer Virgílio Ferreira that explores multiple techniques of photographic
register, entitled Uncanny Places. 
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Júri Oficial Official Jury

PETER 
SPARLING 
PRESIDENTE 
PRESIDENT

Peter Sparling é actualmente professor 
de dança na University of Michigan e um
activo coreógrafo independente, bailarino,
escritor, conferencista e videasta. Ex-membro
das companhias de Jose Limon e Martha
Graham, Sparling tem viajado por todo 
o mundo enquanto bailarino, professor
convidado e coreógrafo para companhias 
e escolas em Inglaterra, Portugal, Taiwan,
México, Costa Rica, e Canadá. Os seus
trabalhos têm sido seleccionados para vários
festivais de vídeo-dança e Babel foi exibido
em 2007 no New York Dance on 
Camera Festival. Activo em projectos
interdisciplinares, colaborou com
compositores, cientistas, arquitectos, poetas 
e artistas visuais. Vencedor do Governor's
Michigan Artist e premiado pelos NEA 
e ArtServe Michigan, Sparling continua a
desenvolver novos trabalhos em colaboração
nos Estados Unidos e no estrangeiro.

Peter Sparling is presently professor of Dance
at University of Michigan and an active
independent choreographer, performer,
writer, lecturer and video artist. A former
member of the companies of Jose Limon
and Martha Graham, Sparling has traveled
the world as dancer and also as guest teacher
and choreographer for companies and
schools in England, Portugal, Taiwan,
Mexico, Costa Rica, and Canada. His
screendances have appeared in Dance on
Camera Festivals, and "Babel" was screened
as part of the 2007 New York Dance on
Camera Festival. Active in interdisciplinary
projects, he has worked with composers,
scientists, architects, poets and visual artists. 
A recipient of the Governor's Michigan
Artist Award and grants from NEA and
ArtServe Michigan, he continues to develop
new collaborative works in the US 
and abroad. 

MIGUEL 
CLARA 
VASCONCELOS 
Nasceu em Lisboa em 1971 e viveu em 
Vila do Conde até final da década de 80.
Tendo passado por Espanha e França, reside
actualmente em Lisboa. Mestre em Arte 
e Novas Tecnologias pela Escola Superior 
de Arquitectura y Belas Artes da 
Universidad Europea de Madrid, tem
formação superior em Economia, Línguas 
e Literaturas Clássicas, Teatro, Cinema 
e Dança Contemporânea. Em 1997, 
fundou a associação cultural Teatro Não,
inicialmente ligada às artes performativas 
e mais recentemente ao audiovisual. Após
vários anos a trabalhar em teatro e dança
contemporânea, enveredou pelo cinema 
e fundou em 2006, a produtora Andar
Filmes. De 2005 a 2010, realizou quatro
curtas-metragens. No seu trabalho artístico
aborda os aspectos violentos, os assuntos
tabus e as psicoses da sociedade contemporânea.

He was born in Lisbon in 1971 and lived 
in Vila do Conde until the end of 1980.
During his studies and professional activity,
he has gone through Spain and France, but
he nowadays lives in Lisbon. Miguel has
degrees in Economy, Classical Languages 
and Literature, Cinema and Contemporary
Dance and a master in Arts and New
Technologies by Escola Superior de
Arquitectura y Belas Artes da Universidad
Europea de Madrid. In 1997, he founded the
cultural association Teatro Não (No theatre),
initially devoted to Performing Arts and
more recently to Audiovisual. After several
years working in theatre and contemporary
dance, he engages into cinema and in 2006
founds Andar Filmes producer.  He has
directed four short films between 2005 
and 2010. Through his artistic work he
approaches violence, taboo themes 
and contemporary society’s psychosis. 

PAULA
VARANDA

Mestre em Coreografia e Artes Performativas
pela Middlesex Univeristy de Londres,
escreve crítica de dança para o jornal Público
e tem colaborado com outros editores e
projectos (Obscena, Animated, Alkantara e
Daniel Tércio). Desde 2008 dirige o dansul,
projecto para a comunidade no Alentejo.
Durante o ano 2010/2011 lecciona na
cadeira de mestrado Atelier de Novas
Tecnologias, como professora adjunta 
da Escola Superior de Dança.

She has a master degree in Choreography
and Performing Arts by the Middlesex
University of London. Paula Varanda writes
dance critiques to Jornal Público, and she has
collaborated with other editors and projects
such as Obscena, Animated, Alkantara and
Daniel Tércio. Since 2008 she directs dansul,
a project for Alentejo community. During
the present school year, she teaches as an
assistant professor the discipline New
Technologies at Superior School of Dance.
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ANA 
MARTINS  
Ana Martins nasceu em 1990 na cidade 
do Porto. Frequentou a Escola Artística
Soares dos Reis, onde terminou o curso de
Comunicação Audiovisual – Especialização
Vídeo em 2007. No mesmo ano participou
no Festival de Cinema Village Xpress com a
curta-metragem Quimera. Ingressa na Escola
Superior de Teatro e Cinema, no curso de
Cinema, onde realiza a curta-metragem
Matéria Pretensiosa e o documentário
Isolados, seleccionado para a 11ª Edição 
do Tbilisi International Film Festival.
Em 2010 realiza Solitude em Primavera, um
dos segmentos do musical Fugir, no âmbito
da cadeira de Oficina da Criação, estreado
em Julho na Cinemateca Portuguesa.

Ana Martins was born in the 22nd January
1990 at Porto. She attended Escola Artística
Soares dos Reis where she completed the
Audiovisual Communication, Video
Specialization course in 2007. At that same
year, she participated in the Cinema Festival
Village Xpress with a short-film called
Quimera (Chimera). Then she studies
Cinema at Escola Superior de Teatro e
Cinema, where she directs the short-film
Matéria Pretensiosa (Pretentious Matter) and
the documentary Isolados (Isolated), selected
for the 11th Edition of Tbilisi International
Film Festival. In 2010 she directs Solitude
em Primavera, a part of the Musical Fugir, 
in the context of the university subject
Creation Workshop, which is premiered 
in July at the Portuguese Film 
Collection House.

CATARINA
FÉLIX 
Formada pela Escola de Dança do
Conservatório Nacional, do Atelier-Rudra
Béjart Lausanne e da Faculdade de
Motricidade Humana. Bailarina freelancer,
trabalhou, no ano 2010, com O Bando, a
Companhia Inestética, a Kamu Suna Ballet
Company. Apaixonada por dança e teatro é
animadora da Candeia, membro da Marar. 

She was formed at the School of Dance, 
in the National Conservatory of Atelier
Rudra Bejart Lausanne, and Faculdade de
Motricidade Humana. As Freelance dancer
she worked in 2010 with Teatro O Bando,
Companhia Inestética and the Kamu Suna
Ballet Company. She’s passionate about
dance and theater, and is animator of
Candeia and member of Marar.

CONCEIÇÃO
ABREU 
Conceição Abreu nasceu em 1961, em
Portugal onde hoje vive e trabalha. Em 1981
completou o Bacharelato do Curso de
Design de Interiores e Equipamento Geral
na Escola IADE. Em 1998 alargou o seu
campo de pesquisa às artes plásticas e conclui
os estudos eompletos de Pintura na escola
Ar.Co., completando na mesma escola, o
Projecto Individual de Pintura. Em 2010,
finaliza a Licenciatura em Dança da Escola
Superior de Dança. Em 2008, foi-lhe
atribuído o Prémio de Aquisição de
Fotografia no contexto da 1ª Bienal
Internacional do Montijo e, na mesma
Bienal, a Menção Honrosa de Vídeo.

Conceição Abreu was born in 1961, in
Portugal, where she lives and works.
In 1981 she completed the bachelor of
Interior Design at IADE Creative University.
In 1998 she enlarges her research to the Fine
Arts and concludes the Complete Painting
Studies at Ar.Co. School, fulfilling her
individual project of painting at the same
school in 2000. In the present year, she
finishes a degree in Dance at the Dance
Superior School. In 2008, she won the prize
Acquisition of Photography; in the context
of the 1st International Bienal do Montijo 
as well as the Video Honorable Mention.

Júri Escola School Jury
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JOSÉ 
OLIVEIRA 
Músico autodidacta, artista plástico e
programador de novos mídia Licenciado 
em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas
Artes Universidade de Lisboa, tem o curso
de especialização profissional em Artes
Digitais e New Media pela RESTART,
desenvolve também projectos interactivos 
de som e imagem para performance e
instalações, onde o corpo humano tem
especial destaque. Como músico tem
desenvolvido trabalho para teatro, dança 
e performance. Membro fundador dos 
ALFA ARROBA e CABAZ. Músico
interveniente no projecto Música nos
Hospitais (APMHIS).

He’s a self-taught musician, artist and New
Media developer. He’s got a degree from the
Faculty of Fine Arts, University of Lisbon, a
specialization course in Digital Arts and
New Media by RESTART. He also
developed interactive projects for sound and
picture performance and installation,where
the human body has a special focus.As a
musician has developed work for theater,
dance and performance.He’s a founding
member of ALFA ARROBA and CABAZ.
He’s also a musician in the project Music in
Hospitals, by APMHIS.

MARTA 
ANDRINO 
Nasceu em Lisboa em 1987, onde vive e
trabalha. Licenciada em marketing, estudou
teatro no Brasil. Actriz e performer, tem
formação artística em várias áreas/técnicas,
como Cinema, Teatro Musical, Máscara,
Meisner, entre outras. A sua experiência
profissional passa, essencialmente, 
pela televisão.

She was born in Lisbon in 1987, where 
she lives and works. She studied marketing,
and theatre in Brasil. Actress and performer,
her artistic formation is related to several
areas and techniques, such as Cinema,
Musical Theatre, Meisner, among others. 
Her professional experience is essentially
based on television.

Júri Escola School Jury
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Equipa Voarte Team voarte

Programação e Direcção Artística Program and Artistic Direction
Ana Rita Barata, Pedro Sena Nunes 
Assistente de Direcção Direction Assistant 
Ângela Arroja Serrado 
Produção Production
Clara Antunes, Simona Barranca 
Apoio à Produção Production Support 
Pedro Milheiro, Clara Venuto 
Comunicação Communication
Raquel Lima 
Coordenação de Artistas Artists Coordination 
Simona Barranca 
Gestão de Cópias Copies Organization 
Sean Morris 
Colaboradores Collaborators
Raffaele Rotiroti, Daniele Leonardi, Joana Mealha, 
Ana Rita Inácio, Marcos Morais Sarmento, Ana Serra
Apoio à Tradução Translation Support 
Clara Antunes, Paula Rainha, Raquel Lima, Simona Barranca
Actividades Pedagógicas Pedagogical Activities
Clara Antunes 
Extensões InShadow InShadow Extensions
Pedro Sena Nunes, Ângela Arroja Serrado 
Design Gráfico Graphic Design 
Catarina Lee
Transportes Logistic
Mário Tira Picos 
Edição Spot Publicitário e Trailer Spot and Trailer Editor
Laura de la Rica
Voz Spot Publicitário Spot’s Voice 
Luís Gaspar 
Gravação Spot Publicitário Spot’s recording
Som de Lisboa
Leitura do Festival InShadow Festival InShadow reading 
Sara Évora Ferreira, J. C. Jerónimo 
Fotografia Photography
Cláudio Ferreira 
Vídeo Vídeo
Marcos Morais Sarmento, Mário Ventura
Consultor Tecnológico Tecnology Consultor 
Pedro Gomes 
Equipa GAU GAU Team 
Ivo Matos, Miguel Martins, Pedro Gomes, Ricardo Dias
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