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Pedro Sena Nunes & Ana Rita Barata
DIRECÇÃO ARTÍSTICA

Pedro Sena Nunes & Ana Rita Barata
ARTISTIC DIRECTION 

InShadow
Tal como o Universo se expande 
a grande velocidade, também 
o Festival InShadow se estende e 
propaga a cada edição, colocando 
em perspectiva os valores materiais 
e simbólicos, associados à 
representação presencial, mecânica 
e imagética do corpo.

Desde os níveis mais profundos, sob 
os nossos pés, até às propostas com 
origens mais longínquas, tudo o que 
é proposto na programação do 
Festival InShadow faz parte de um 
mundo de articulações curatoriais 
entre performance (corpo/
movimento) e cinema (imagem/
movimento).

O Festival InShadow baseia-se no 
modo analógico/digital de inscrição, 
projecção, difusão e apreensão da 
imagem do corpo e propõe uma 
significação expandida a outras 
linguagens artísticas. 

Os núcleos de 
programação celebram passagens 
evidentes de sinais imagético/
corporais para sinais de luz, e, 
posteriormente, para sinais bit, marca 
a transição da modernidade para a 
contemporaneidade.

Just as the Universe expands at 
great speed, also InShadow Festival 
extends and spreads in each edition, 
putting in perspective the material 
and symbolic values related to 
mechanic, imagery and presentable 
representation of the body.

From the deepest levels under our 
feet to the proposals with more 
remote origins, everything that 
is offered in InShadow Festival 
programme is part of a world of 
curatorship relations between 
performance (body-movement) and 
cinema (image-movement).

InShadow Festival relies on the 
analogic/digital mode of inscription, 
projection, dissemination and 
apprehension of the body’s image and 
proposes an expanded sense to other 
artistic languages.

The programme cores celebrate 
the obvious passages from imagistic/
bodily signals to light signals, and 
further on to bit signals, announcing 
the transition from modern to 
contemporary times. 

InShadow is a communitarian artistic 
project, of multidisciplinary research, 
transformative and emancipative from 
landscapes that balance between the 
real, the natural, the geometric and 
the excessive, which would never be 
accomplished without the generosity 
of its intervenient. 

InShadow é um projecto artístico 
comunitário, de pesquisa 
interdisciplinar, transformador e 
emancipador, partindo de paisagens 
que oscilam entre o real, o natural, 
o geométrico e o desmedido, o 
qual nunca seria viável sem a 
generosidade de cada um dos seus 
intervenientes.

O arco destas conexões visa 
o estabelecimento de pontes 
narrativas, indiscutíveis enquanto 
experiências. 

É uma escrita sem fim. 

Arquitectar um festival é 
desenvolver um sistema de 
correlações e correspondências 
que permitem investigar as 
nossas trajectórias de forma a 
compreendermos as nossas 
origens, que é provavelmente a 
melhor forma de projectar 
o nosso futuro.

The arc of these connections aims 
the establishment of narrative 
bridges, irrefutable as experiences. 

It’s a never endless writing. 

Devising a festival is to develop a 
correlative and corresponding system 
that allows to research our trajectory 
so we can understand our origins, 
which is probably the best way to 
project our future.

Tudo muda com 
o processo da 
experiência, somos 
experimentadores, 
chegamos 
(re)animados a 
um outro lugar.

Everything change 
with the experiment 
process. We are 
experimenters that 
arrive (re)animated 
to another place.

InShadow | 3 2 | InShadow 





ESPECTÁCULOS 
PERFORMANCES 

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Este ano InShadow apresenta performances de companhias e artistas emergentes, 
tais como Howool Baek - artista seleccionada em 2012 no Aerowaves Priority List 
- e criadores consagrados, como a coreógrafa alemã Silke Z. / Resistdance, de 
regresso ao palco do Teatro São Luiz. InShadow apresenta ainda dois espectáculos 
no âmbito do projecto de cooperação europeia Unlimited Access, Ring the 
Changes +, de Chisato Minamimura e Nick Rothwell / body>data>space, e Rins, 
um desafio da Vo’Arte com a colaboração conjunta dos coreógrafos Mickaella 
Dantas e Peter Michael Dietz.
De Espanha duas companhias com trabalho muito distinto, Erre que Erre apresenta 
um solo que celebra o corpo em oposição ao virtual e Best of You, de La Intruza 
Danza, uma fusão explosiva de música e dança.

This year, InShadow presents performances of emerging companies and artists, 
such as the 2012’s Aerowaves Priority List selected artist Howool Baek, and to 
consecrated creators, like the German choreographer Silke Z. / Resistdance who 
returns to São Luiz’s stage. This year’s programme will present two performances 
within the European Project Unlimited Access – Ring the Changes +, from Chisato 
Minamimura and Nick Rothwell/body>data>space, and Rins, a Vo’Arte challenge 
to the choreographers Mickaella Dantas and Peter Michael Dietz.
From Spain, two very distinguished companies, Erre que Erre, present a solo which 
celebrates the body opposing the virtual, and The Best of You, from La Intruza 
Danza, an explosive fusion of music and dance.

Conhecemo-nos a nós próprios, mais ou menos. Mas como é que os 
outros nos vêem? Não vêem apenas uma pequena parte de quem 
somos realmente? Em NOTHING for 60min, Howool Baek e Matthias 
Erian procuram responder a estas perguntas através de uma engenhosa 
combinação de dança e vídeo. Ao chamar a atenção para os detalhes 
de um corpo que dança – uma mão, um cotovelo, os dedos – e filmando 
estes detalhes, processando-os ao vivo, é gerado um jogo emocionante 
de reconhecimento e de alienação. Ao espectador é dado todas as 
oportunidades necessárias para procurar o seu próprio significado nas 
imagens bizarras e espectaculares que um corpo em movimento pode 
produzir.

We know ourselves, more or less. But how do others see us? Isn’t it so that 
they see only a small part of who we really are? In NOTHING for 60min, 
Howool Baek and Matthias Erian search for an answer to those questions 
via an ingenious combination of dance and video. By drawing attention to 
the details of a dancing body – a hand, an elbow, the fingers – and by filming 
these details and processing them live, an exciting play of recognition and 
alienation is generated. The spectator is given every opportunity to seek 
his or her own meaning in the spectacular, bizarre images that a moving 
body can produce.

Howool Baek, coreógrafa sul-coreana, sediada em Berlim, trabalha 
principalmente em espaços limitados, criando movimentos poéticos e 
delicados. Recentemente, o seu foco é a expressão corporal mínima sem rosto. 
Matthias Erian estudou multimédia e música electrónica na Music University, 
Viena. Como compositor e intérprete de música electroacústica, criou 
instalações, obras o-tone e design de som para produções de cinema, dança, 
teatro e, ainda, conceitos de múltiplos canais. 

Howool Baek, a young Korean choreographer, based in Berlin, who mainly 
works in a limited space, creates delicate, poetic movements. Recently her focus 
is minimal body expression without face. Matthias Erian studied computer 
music and electronic media at the Music University, Vienna. As electro-acoustic 
composer and performer, he created installations, o-tone and sound design for 
film, dance and theatre productions, and multi-channel concepts.

28 NOV Sexta Friday
  
TEATRO DO BAIRRO
Estreia Nacional National Premiere 

Howool Baek 
& Matthias Erian
Coreia do Sul & Eslovénia
South Corea & Slovenia  

55’ | 2012 

NOTHING 
for 60min

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo & Intérprete
Coreographer & Interpreter 
Mario G. Sáez
Dramaturgia | Dramaturgy
Kyu Choi
Desenho de Luz | Ligh Design   
Jae-sung Lee
Edição/Composição 
Editing/Composition
Matthias Erian
Co-produção | Co-production
AsiaNow , En Knap

Apoio da Embaixada da Áustria
Support of the Austria Embassy
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A arte urbana oscila entre arte e vandalismo. É uma afirmação sem 
restrições, onde os criadores anónimos podem expressar-se sem se 
preocuparem com as tendências comerciais ou em serem politicamente 
correctos. Anonymous manifesta uma fusão suave entre o real e o surreal, 
entre o quotidiano e o etéreo, e funde estas duas realidades numa só. 
Este tipo de criação, assim como a arte urbana, nunca pode ser acabada 
nem definida.

Urban art balances between art and vandalism. It’s an unfettered statement, 
in which the anonymous creators can express themselves without caring 
about commercial trends or being politically correct. Anonymous expresses 
a gentle fusion between the real and surreal, between the quotidian and the 
ethereal, and merges these dual realities into one. This kind of creation, as 
with street art, can never be finished or defined.

29 NOV Sábado Saturday

TEATRO DO BAIRRO
Estreia Nacional National Premiere

Malgorzata Mielech 
Polónia  Poland  

25’ | 2014 

Anonymous

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo & Intérprete 
Coreographer & Interpreter
Malgorzata Mielech
Música | Music
Anna Suda
Mapping | Mapping 
Olga Warabida
Produção | Production
Lukasz Koput
Co-produtores | Co-producers
Malgorzata Mielech, Anna Suda,
Olga Warabida

Apoio da Embaixada da República da Polónia
Support of the Republic of Poland Embassy 

Malgorzata Mielech é uma artista freelancer polaca. É bailarina, coreógrafa, 
professora, criadora e investigadora, co-fundadora da DanceLab, uma 
companhia de dança independente, onde é coreógrafa, e de outros projectos 
interdisciplinares e andou em digressão internacional com o repertório da 
DanceLab. De 2007 a 2012, foi a solista no Polish Dance Theatre. Trabalhou com 
coreógrafos como: Ohad Naharin, Yossi Berg, J. Przybyłowicz, G. Bjoernsgaard, 
S. Jaresand, entre outros. 

Malgorzata Mielech is a Polish freelance artist. Dancer, choreographer, teacher, 
researcher and founder of DanceLab, an independent dance company, where she 
is the choreographic creator and of other interdisciplinary projects and toured 
with DanceLab’s repertory worldwide. From 2007 to 2012, was a soloist in the 
Polish Dance Theatre. Worked with choreographers: Ohad Naharin, Yossi Berg, J. 
Przybyłowicz, G. Bjoernsgaard, S. Jaresand and others.

Partimos sempre de um ponto mesmo que não saibamos aonde 
queremos chegar, de alguma forma carregamos esse registo de origem 
quase sempre. Os rins, a força vital, a potência da natureza, foram 
alguns dos nossos pontos de partida. Algo não tanto esotérico, mas 
activo, executador. Executem essa chegada, executem. Partimos de um 
ponto e no percurso carregamos esse registo de origem. A potência 
da natureza vitalizada pela força dos rins. Este projecto é um desafio 
Vo’Arte iniciado nos Encontros InArte 2014 no âmbito do projecto de 
cooperação europeia Unlimited Access. A arte é profícua, há lugar para 
todos se afirmarem e intervirem na criação contemporânea. 

We always start from a spot, even when we don´t know where we want to go, 
somehow, almost always, we carry that origin registry. The kidneys, the vital 
force, the nature power, were some of the starting points. Something not 
so esoteric but more active and executable. Execute that arrival, execute it.
We started from a spot and in the way, we carry that origin registry. The 
power of nature, vitalized by the strength of the kidneys. This project it’s 
a Vo’Arte’s challenge began in the InArte Encounters 2014, within the 
European cooperation project Unlimited Access. Art is prolific, there is place 
for all people to assert themselves and intervene in contemporary creation.

Mickaella Dantas (BR/PT) é bailarina-intérprete, actua na Dança 
Contemporânea e Dança Inclusiva. Trabalhou com coreógrafos e companhias 
nacionais e internacionais como Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, Claire 
Cunningham (UK), Grupo Dançando com a Diferença e Candoco.
Actualmente participa do PEPCC 2013/2014 (Programa de Estudos, Pesquisa e 
Composição Coreográfica) do Forum Dança. 

Mickaella Dantas is a dancer-interpreter in Contemporary and Inclusive dance. 
Worked with national and international choreographers and companies, as Clara 
Andermatt, Paulo Ribeiro, Claire Cunningha, Grupo Dançando com a Diferença 
e Candoco. She is now student of PEPCC 2013/2014 (Studies, research and 
choreographic composition program) at Forum Dança.

29 NOV Sábado Saturday 
TEATRO DO BAIRRO
Estreia Absoluta Absolute Premiere 

Mickaella Dantas & 
Peter Michael Dietz 
Portugal  Portugal  

20’ | 2014 

Rins

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo | Coreographer 
Mickaella Dantas 
Orientação | Orientation
Peter Michael Dietz 
Intérpretes | Interpreters   
Joana Gomes, Mariana Rodrigues
Design de Luz | Light Design 
João Cachulo
Co-produção | Co-production
Vo’Arte / CiM

Rins, um Projecto no âmbito do Unlimited Access
Rins, a Project within the Unlimited Access
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Stop Watching! é uma versátil, frívola, politicamente incorrecta, divertida e 
aventureira experiência de imagem e dança, uma paixão transfronteiriça. 
Vivemos num tempo de capacetes de ciclismo, proibição do fumo, normas 
da UE e censura nos livros infantis, tempo onde a utilização de termos 
depreciativos não devem ser usada. Seguimos um sistema de navegação 
confusa e contraditória através do politicamente correcto, perdendo 
a responsabilidade pelas nossas vidas e a nossa própria vivacidade na 
complexa selva de regulamentos. Com Stop Watching!, Silke Z./resistdance 
apelam à alegria da diversão, da auto-satisfação e auto-responsabilidade.

Stop Watching! is a versatile, frivolous, political incorrect and beyond 
all measure playful and venturesome dance and image experience, a 
physical passionate border crossing. We live in a time of cycle helmets, 
smoking bans, EU standards and children’s book censorship, a time where 
terms disparaging one group in some way or another are not to be used. 
We follow a confusing and contradictory navigation system through 
political correctness, losing the responsibility for our own lives and our 
own vividness in the complex jungle of regulations.  With Stop Watching!, 
Silke Z./resistdance appeal to the joy of playing, self-enjoyment and self-
responsibility!

Silke Z. estudou dança na EDDC, Arnhem/Düsseldorf e na Moving On Center, 
S. Francisco. Co-fundadora da resistdance e do Studio 11. Em 2011, co-fundou a 
studiotrade. As suas produções receberam vários prémios e foram nomeados, 
entre outros, para o Theatre Award Der Faust e Isadora Duncan DA (S. 
Francisco). Actualmente é directora artística da série de dança/performance 
WIE LEBEN GEHT!. Em Março de 2014, publicou um livro com os resultados 
da UNTER UNS!.

Silke Z. studied Dance at EDDC, Arnhem/Düsseldorf and at Moving On Center, 
S. Francisco. Cofounder of resistdance and Studio 11. In 2011, she co-founded 
Studiotrade. Her productions received several awards and were nominated, 
among others, for German Theatre Award Der Faust and Isadora Duncan DA (S. 
Francisco). Currently artistic director of the dance/performance series WIE LEBEN 
GEHT!. In March 2014, she published a book with the results of UNTER UNS!.

Apoio do Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
Support of Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

3 DEZ Quarta Wendnesday

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
Estreia Nacional National Premiere 

Silke Z./resistdance 
Alemanha  Germany  

72’ | 2013 

Stop 
Watching! 

Ficha Artística | Artistic Credits

Direcção Artística | Artistic Director
Silke Z.
Conceito | Concept
Silke Z., André Zimmermann, 
Dominik Siebel , Alexandra Dederichs 
Realizador | Director 
Dominik Siebel , André Zimmermann 
Dramaturgo | Dramaturgy
Alexandra Dederichs
Compositor | Soundcomposition
Anne Chahine Pandoras 
Direcção Técnica & Desenho Cena e Luz
Technical Direction & Light and Stage Design

Ansgar Kluge 
Operador de Caixa | Box Operator
Dennis Kuypers 
Bailarinos | Dancers
António Cabrita, Snædís Lilja Ingadóttir, 
Lisa Kirsch, Francesco Pedone,
Caroline Simon
Assistente de Direcção Artística 
Assistance Artistic Direction
Philipp Schaus
Gestão de Produção
Production Managment
Tinna Grétarsdóttir 
Gestão de Produção do Filme
Film Production Managment
Kerstin Halt 
Assistente Gestão de Produção do Filme
Assistance Film Production Managment
Marie-Therese Antony 
Gestão, Relações Públicas & Comunicação
Managment, Public relation & Communication

mechtild tellmann kulturmanagement 

©

HOOGERMAN é uma dança inspirada na obra do artista digital Han 
Hoogerbrugge. Uma obra que procura encarnar o trabalho de animação 
digital do artista e adaptar a uma linguagem de performance. Se 
Hoogerbrugge é a digitalização de um homem com as suas obsessões, 
ansiedades e medos, Hoogerman pretende ser a re-conversão do mundo 
virtual em algo orgânico, em torno do corpo. Se a nossa realidade está a 
mudar de um mundo real que consiste em átomos para um mundo virtual 
feito de bits, com esta obra é pretende-se reflectir sobre esta dualidade 
e como os nossos avatares virtuais reflectem quem somos na realidade.

HOOGERMAN is a dance inspired by the work of digital artist Han 
Hoogerbrugge. A piece that seeks to embody the digital animation work 
by that artist adapting the language of performance. If Hoogerbrugge is the 
digitalization of a man with his obsessions, anxieties and fears, Hoogerman 
aims to be the re-conversion of the virtual world into something organic, 
around the body. If our reality is shifting from a real world consisting of 
atoms to a computer world made of bits, with this piece we reflect on this 
dual reality and how our virtual avatars reflect who we are in reality. 

Mario Garcia Sáez (1973, Murcia). Licenciou-se em Psicologia da Educação 
pela UNED. Diploma em Ballet Clássico pelo Royal Conservatory of Madrid. 
Mestrado em Administração de Empresas e Instituições Culturais, UB. Membro 
co-fundador, coreógrafo e bailarino do grupo Erre que Erre, ganhou vários 
prémios de coreografia, produção teatral e vídeo-dança. A companhia trabalha 
com Danat Dansa, Barcelona, La Fura dels Baus entre outras. 

Mario Garcia Sáez (1973, Murcia). Degree in Educational Psychology from the 
UNED. Diploma in Classical Ballet by the Royal Conservatory of Madrid. Master 
in Business Administration and Cultural Institutions, UB. Member co-founder, 
choreographer and performer of the group Erre que Erre, won several awards for 
choreography, stage productions and movies made dance. The company works 
with Danat Dansa, Barcelona, La Fura dels Baus and other..

5 DEZ Sexta Friday

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
Estreia Nacional National Premiere 

Mario G. Sáez /
Erre que Erre Danza
Espanha  Spain  

48’ | 2012 

HOOGERMAN

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo | Coreographer 
Mario G. Sáez
Director Assistente | Assistant Director
Ángeles Angulo
Luz | Lighting  
Carles Rigual
Programação | Programming
Román Torre
Styling | Styling
Kike Palma
Produção | Production
Erre que Erre Danza

Apoio do Gobierno de España – Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte – Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Musica
Support of Gobierno de España – Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte – Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Musica

©
 R

ic
ar

do
 S

al
as

 

 10 | InShadow ESPECTÁCULOS 
ESPECTÁCULOS  InShadow | 11

©
  M

ey
er

_O
rig

in
al

 



Performance digital criada pela coreógrafa surda Chisato Minamimura 
em colaboração com o artista digital, Nick Rothwell e body>data>space, 
pioneiros no Digital, integrando as tecnologias digitais de hoje para a 
exploração da sua coreografia de som visual. Os algoritmos codificados 
de Nick são uma resposta criativa à pontuação matemática do espaço 
e movimento da Chisato. O trabalho que vão experienciar é um diálogo 
entre o som produzido pelos movimentos dos bailarinos e a reprodução 
em efeitos visuais digitais. O resultado é uma agradável exploração de 
som visual, o resultado de uma colaboração única entre bailarinos e 
artistas digitais, de sensibilidades audíveis e não audíveis.

Digital performance created by deaf dance artist Chisato Minamimura 
in collaboration with software artist Nick Rothwell and digital pioneers 
body>data>space, integrating today’s digital technologies to her exploration 
of ‘visual sound’ choreography. Nick’s coding algorithms are a creative 
response to Chisato’s mathematical score of space and movement. The 
work you will experience is a dialogue between the sound produced by the 
dancers’ movements and generative digital visuals. The result is a playful 
exploration of visual sound, the result of a unique collaboration between 
dance and digital artists, hearing and non-hearing sensibilities.

Chisato Minamimura, é uma artista surda sediada em Londres e membro 
fundador da CandoCo. Enquanto coréografa surda, é fascinada pela 
possibilidade de ver o som e envolver o público surdo e não surdo numa 
experiência visual e de sensações. Nick Rothwell, associado de longa data à 
body>data>space, é um arquictecto de software, programador e designer de 
som internacionalmente reconhecido. Recentes colaborações incluem Wayne 
McGregor|Random Dance e Shobana Jeyasingh Dance Company.

Chisato Minamimura is a London based deaf dance artist and a former member 
of CandoCo. As a deaf choreographer, she’s fascinated by the possibility of seeing 
sound and engaging hearing and non-hearing audiences in a shared visual and 
sense experience. Nick Rothwell a long term associate of body>data>space, is 
an internationally renowned software architect, programmer and sound designer. 
Recent collaborations include Wayne McGregor|Random Dance and Shobana 
Jeyasingh Dance Company

6 DEZ Sábado Saturday

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
Estreia Nacional National Premiere

Chisato Minamimura 
& Nick Rothwell 
Reino Unido & Japão
U. Kingdom & Japan 

30’ | 2014 

Ring the 
Changes +

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo | Coreographer
Chisato Minamimura
Artes Digitais | Digital Artist
Nick Rothwell (body>data>space)
Produtores Artísticos | Creative Producers 
body>data>space
Intérpretes | Interpreters
Nathan Goodman, Carlotta Piubel, 
Patricia Zafra
Direcção | Direction
Ghislaine Boddington
Mentores | Mentors
Luke Pell, John Wilson
Designer Luz | Light Designer
Jamie Platt
Director de Projecto | Project Manager
Marie Proffit
Director de Produção | Manager Production
Anita Andall
Fotografia e Vídeo | Photographer and Video
Roswitha Chesher
Apoio Técnico | Technical Support 
Lee Curran’
Professor de Voz | Voice Trainer 
Guy Dartnell

Apoiado pelo Unlimited, que celebra o trabalho de artistas 
com deficiência, a partir de financiamento público da 
Lotaria Nacional através do Arts Council England e 
Creative Scotland

Supported by Unlimited, celebrating the work of disabled 
artists, using public funding by the National Lottery throu-
gh Arts Council England and Creative Scotland

LA INTRUSA é uma companhia de criação artística contemporânea formada 
em 1996 por Virginia García e Damián Muñoz, criadores e directores 
artísticos. Criam, dirigem e produzem projectos performativos e audiovisuais. 
Apresentam as suas criações por diferentes teatros e festivais espanhóis 
e internacionais. Realizam ainda criações para palco encomendadas por 
companhias espanholas e internacionais.

A sala queima lentamente à sua volta, todos os seus pequenos confortos 
queimados, estavam encharcados e, novamente, explodiu tudo em 
chamas. Teriam agarrado qualquer oportunidade disponível para voltar 
à normalidade. Uma peça de música e dança, onde três artistas viajam 
por um pauta de tensões acumuladas, enquanto procuram, com boas 
intenções, por descanso.

The room burned slowly around them, all their small comforts had burnt, 
they were soaked and had burst into flame again. They would have taken 
any available opportunity to get back to normality. A piece of music and 
dance, where three artists journey go through a score of accumulated 
tensions, while searching with good intentions, for respite.

LA INTRUSA is a contemporary artistic creation company formed in 1996 by 
Virginia Garcia and Damian Muñoz, creators and art directors.  It creates, direct 
and produces performative and audiovisuals projects and present their creations 
through various Spanish and international theaters and festivals. They also create 
performances commissioned by national and international companies.

7 DEZ Domingo Sunday

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

La Intrusa Danza
Espanha  Spain  

5’ | 2012 

Best of You 

Ficha Artística | Artistic Credits

Criação & Direcção
Creation & Direction 
Virginia García, Damián Muñoz
Dramaturgia | Drmaturgy
Virginia García
Intrepertação | Interpretation    
Virginia García, Damián Muñoz, 
Clara Peya
Música ao vivo | Live Music 
Jordi Berch / La Intrusa
Espaço Cénico | Scenic Space
Roc Ibàñez
Produção & Manager  
Producer & Manager
Cane (n. canela)
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DOCUMENTÁRIO 
DOCUMENTARY 

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Secção competitiva dedicada à exibição de documentários sobre processos de 
criação artística, entre outras visões. Um retrato de um coreógrafo consagrado, 
uma visão sobre um projecto social numa prisão, uma história intensa entre uma 
professora de dança e os seus alunos, diversos testemunhos sobre o que é a dança, 
e a experiência geracional entre intérpretes e bailarinos que relatam a sua relação 
com o corpo e a cidade. 
InShadow apresenta em 4 sessões, 11 filmes provenientes de 10 países. 

Competitive section dedicated to the exhibition of documentaries about processes 
of artistic creation, in the midst of other visions. A portrait of a consecrated 
choreographer, a vision about a social project in a prison, an intense story between 
a dance teacher and his students, various testimonies about what dance is all about, 
and the generational experience between interpreters and dancers, who tell their 
relationship with their bodies and the city, In this edition, 
InShadow presents 4 sessions,  11 films from 9 countries.

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Linnea Lindh, Gry Raaby

Coreógrafo | Choreographer
Linnea Lindh, Gry Raaby 

Intérpretes | Interpreters 
Simon Beyer-Pedersen, Jytte Kjøbek, 
Jens Luis Valeur Jaques

Câmara & Imagem | Camera & Image
Ali Abassi

Edição | Editing
Linnea Lindh, Gry Raaby, Henrik Nielsen

Produção | Production
Linnea Lindh, Gry Raaby
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A Dance in Honor of You é um retrato de três bailarinos realizado em 
honra de Viggo, Ingrid e Bjørn. Os realizadores nunca os conheceram 
nem sabem quem são, mas com a ajuda dos seus amigos e imagens 
das suas coisas favoritas, realizaram um vídeo-dança sobre eles. 
Focados em capturar e criar uma identidade livre de pressupostos e 
preconceitos relativamente ao que se ouve e vê, mas sem realmente 
conhecer, retrataram três pessoas da forma que pensavam que elas 
eram com a pouca informação que lhes foi dada!

A Dance in Honor of You is three dancer portraits made in honor of 
Viggo, Ingrid and Bjørn. We have never met them and we don’t know 
who they are, but with some help from their friends and pictures of 
their favorite things, we made a dance film about them. With a focus 
on how you can capture and create an identity out of assumptions and 
prejudices from what you hear and see, but without really knowing, 
we’ve depicted three people as to how we think they are from what little 
information we’ve been given!

Linnea Lindh & Gry Raaby
Dinamarca Denmark

10’ | 2012

A Dance
in Honor
of You

28 NOV Sexta Friday
18H | 6PM 

TEATRO DO BAIRRO 

LINNEA LINDH | GRY RAABY
www.linnealindh.com

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE  DOCUMENTÁRIO #1  InShadow | 15
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Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director

Douglas Rosenberg

Coreógrafo | Choreographer
Sally Gross 

Intérpretes | Interpreters 
Nora Brand, Carol Carlson, 
Lisa Garza, Shira Grayson, Erin Hood, 
Melissa Holland, Henry Holmes,
Kat Lieder, Cory Linsmeyer,
Angela Richardson, Jackie Thelan,  
Maxfield Wollam-Fisher

Música | Music
Tim Russell, Maxfield Wollam-Fisher,
Carol Carlson, Lisa Garza

Câmara & Imagem | Camera & Image
Jason Bahling

Edição | Editing
Jason Bahling
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Documentário sobre a educação e vida da reconhecida bailarina Nova 
Iorquina, Sally Gross. Há mais de 50 anos que faz peças que por vezes 
interagem com música ao vivo e artes visuais. Este documentário 
segue a sra. Gross enquanto trabalha com um grupo de alunos para 
criar um projecto de site-specific dentro de uma exposição da artista 
Leo Villareal. O filme inclui interacções íntimas entre Gross e os seus 
alunos, bem como lembranças da sua vida na dança. Através da 
quietude de Gross, cujo trabalho é tanto minimalista como humanista, 
o filme oferece um vislumbre sobre o valor do ensino, orientação e 
presença no processo criativo.

A documentary about the teaching and performing life of the renowned 
New York dance artist, Sally Gross. For over 50 years, has been 
making dances that often interact with live music and visual arts. This 
documentary follows Ms. Gross as she works with a group of students 
to create a site-specific project within an exhibition by the artist Leo 
Villareal. The film includes intimate interactions between Ms. Gross and 
her students as well as recollections of her life in dance. Through the 
quietude of Ms. Gross, whose work is both minimalist and humanist, the 
film offers a glimpse at the value of teaching, mentoring and presence 
within the creative process.

Douglas Rosenberg 
EUA USA

44’ | 2014

Here Now 
With Sally 
Gross

28 NOV Sexta Friday
18H | 6PM

TEATRO DO BAIRRO 

DOUGLAS ROSENBERG
www.dvpg.net

Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director

Michael Maurissens

Coreógrafo | Choreographer
Sidi Larbi Cherkaoui 

Intérpretes | Interpreters 
Eastman Company

Câmara & Imagem | Camera & Image
Michael Maurissens

Edição | Editing
Michael Maurissens

Produção | Production
Michael Maurissens

Produtor | Producer
Michael Maurissens
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Retrato do coreógrafo e director da companhia Sidi Larbi Cherkaoui, 
filmado na Antuérpia, em Fevereiro de 2013. Oferece uma perspectiva 
singular na experimentação em dança contemporânea e a sua prática, 
apresentando o trabalho do coreógrafo internacional Sidi Larbi 
Cherkaoui, fundindo artes performativas e estética cinematográfica.

Portrait of choreographer and company director Sidi Larbi Cherkaoui, 
shot in Antwerp in February 2013. It offers a singular perspective on 
experiencing contemporary dance and its practice and presents the 
work of international choreographer Sidi Larbi Cherkaoui, merging 
performing arts and cinematic aesthetics.

Michael Maurissens 
Alemanha & Bélgica
Germany & Belgium

23’ | 2013 

Sidi Larbi 
Cherkaoui

28 NOV Sexta Friday
18H | 6PM

TEATRO DO BAIRRO

MICHAEL MAURISSENS
www.miflo.com
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Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director

Giulietta Verdon-Roe

Coreógrafo | Choreographer
Jordan Lennie, Joseph Mercier 

Música | Music
Giulietta Verdon-Roe 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Giulietta Verdon-Roe

Edição | Editing
Giulietta Verdon-Roe

Produção | Production
Giulietta Verdon-Roe

Produtor | Producer
Panic Lab (dance)
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Joseph Mercier e Jordan Lennie, ambos bailarinos profissionais, 
realizam uma luta MMA para a música original “A Sagração da 
Primavera” de Igor Stravinksy no 100º Aniversário da estreia da 
performance em Paris, 1913.

Joseph Mercier and Jordan Lennie, both professional dancers, perform 
a full contact MMA fight to the original soundtrack Igor Stravinksy’s Rite 
of Spring on its 100th Birthday of being originally performed, in Paris 
1913.

Giulietta Verdon-Roe 
Reino Unido United Kingdom

5’ | 2013

The Rite
of Spring

28 NOV Sexta Friday
22H | 10PM

TEATRO DO BAIRRO

GIULIETTA VERDON-ROE
www.giuliettaverdon-roe.com

Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director

Denis Sneguire, Philippe Chevallier

Coreógrafo | Choreographer
Thierry Thieû Niang

Intérpretes | Interpreters 
Seniors of Marseilles: 
Dancing People

Música | Music
Stravinsky - The Rite of Spring 
Purcell - Didon et Enné 
D. Darc - La Taille de mon âme 
Original Scores by Manu Armstrong, 
Christophe de Pinho

Câmara & Imagem | Camera & Image
Sylvain Verdet, Philippe Chevallier, 
Denis Sneguirev, Christophe de Pinho

Edição | Editing
Philippe Chevallier, Denis Sneguirev

Produção | Production
Bel Air Media

Produtor | Producer
Bel Air Media
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Como é que 20 homens e mulheres reformados de Marselha 
se encontram em Paris no mais prestigiante teatro de dança 
contemporânea? Enfermeiras, donas de casa, professores e médicos, 
com idades entre os 60 e 87 anos e sem experiência em dança, 
interpretam a obra prima de Stranvisky “A Sagração da Primavera”. 
O resultado de 7 anos de colaboração com o coreógrafo Thierry 
Thieû Niang, foi um espectáculo aclamado por toda a França. Como 
é que este projecto enriquece a vida dos seus paricipantes, os liberta, 
desperta a sua esperança e injecta um pouco de “Primavera” no seu 
Outono? O filme segue a culminação desta extraordinária viagem 
humana.

How did 20 retired man and women from Marseille find themselves 
in Paris most prestigious contemporary dance theatre? Nurses, 
housewives, teachers and doctors, aged between 60-87 years old 
and without any dance experience, perform Stravinsky’s masterpiece 
The Rite of Spring. The fruit of 7 years collaboration with the ground 
breaking choreographer, Thierry Thieû Niang, the show has been 
acclaimed throughout France. How did this project enrich the lives of 
the participants, liberating them, rekindling their hope in themselves 
and injecting a little ‘spring’ into their autumn? The film follows the 
culmination of this extraordinary human journey.

Denis Sneguirev
& Philippe Chevallier 
França France

52’ | 2013

Autumn’s 
Spring

28 NOV Sexta Friday
22H | 10PM

TEATRO DO BAIRRO

DENIS SNEGUIREV | PHILIPPE CHEVALLIER
www.voarte.com
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Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director

Sofia Afonso, Nelson de Castro

Coreógrafo | Choreographer
Pedro Rosa 

Intérpretes | Interpreters 
Alcina, Anabela, Andreia, Aurora, 
Daniel, Natividade, Patrícia, Sónia

Música | Music 
Flávio Rodrigues 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Sofia Afonso, Nelson de Castro

Edição | Editing
Andreia Faria, Nelson de Castro

Produção | Production
Ballet Contemporâneo do Norte

Pós-Produção Áudio
Audio Post-Production
Hugo Fernandes
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Um grupo de mulheres do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz 
do Bispo é desafiado a quebrar a rotina. Com o Ballet Contemporâneo 
do Norte irão criar um objecto artístico e experimentar a dança 
contemporânea. Um trabalho intenso de partilha que culminará com 
a apresentação de uma performance, fora dos muros da prisão, em 
Santa Maria da Feira. Para além da descoberta da dança, partilham-se 
histórias de vida e esperanças.

A group of women from the Prison of Santa Cruz do Bispo are challenged 
to break the routine. With the Ballet Contemporâneo do Norte they will 
create an artistic object and try the contemporary dance. An intense 
work of sharing that will end with the day of the presentation of a 
performance out from the walls of the prison in Santa Maria da Feira. 
Along with the discovery of the dance, they will share stories of life and 
hopes.

Sofia Afonso
& Nelson de Castro 
Portugal Portugal

50’ | 2014

A Construção

29 NOV Sábado Saturday
22H | 10PM

TEATRO DO BAIRRO 

SOFIA AFONSO | NELSON DE CASTRO
http://vimeo.com/sofiafonso | http://vimeo.com/nelsoncastro

Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director
Karen Pearlman

Coreógrafo | Choreographer
Kate Champion, Martin Del Amo, Miranda 
Wheen, Katerina Rajch, Naomi Hibberd, 
Thea Xanthopoulos, Vicki Van Hout, Richard 
James Allen, Frances Rings, Emma Saunders, 
Graeme Watson, Jadze, Eva Fernandez 
Adan,  Julie-Anne Long, Paul Cordeiro, Tammi 
Gissell, Samuel Lucas Allen, Nikki Heywood, 
Imogen Cranna 
Intérpretes | Interpreters 
Kate Champion, Martin Del Amo, Miranda 
Wheen, Katerina Rajch, Naomi Hibberd, 
Thea Xanthopoulos, Vicki Van Hout, Richard 
James Allen, Frances Rings, Emma Saunders, 
Graeme Watson, Eva Fernandez Adan, Julie-
Anne Long, Paul Cordeiro, Tammi Gissell, 
Samuel Lucas Allen, Nikki Heywood, Imogen 
Cranna, Jadzea Allen, Kay Armstrong, Jodie 
McNeilly, Garry Lester, Solon Ulbrich, Karen 
Kerkhoven, Karen Pearlman

Câmara & Imagem | Camera & Image
Nicola Daley

Edição | Editing
Karen Pearlman

Produção | Production
The Physical TV Company

Produtor | Producer
Richard James Allen

©
 E

hr
an

 E
dw

ar
ds

 

Karen Pearlman é co-directora da multi premiada e vencedora 
TV Company, autora da “Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit” 
(Focal Press) e professora de produção audiovisual na Universidade 
Macquarie. Antes de iniciar em realização, edição e estudos em 
cinema, teve uma carreira internacional extraordinária enquanto 
bailarina, coréografa e directora artística.

Karen Pearlman is co-director of the multi-award-winning Physical 
TV Company, author of “Cutting Rhythms: Shaping the Film Edit” 
(Focal Press), and lecturer in Screen Production at Macquarie 
University. Before taking up filmmaking, editing and film studies, Karen 
had an extraordinary international career as a professional dancer, 
choreographer and artistic director.

Karen Pearlman 
Austrália Australia

27’ | 2013

The Dancer
from The Dance

29 NOV Sábado Saturday
18H | 6PM

TEATRO DO BAIRRO

KAREN PEARLMAN
www.physicaltv.com.au
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Sérgio Cruz

Coreógrafo | Choreographer
Tamarin Stott 

Intérpretes | Interpreters 
Junior de Oliveira Souza, 
Fernanda de Oliveira

Câmara & Imagem | Camera & Image
Sérgio Cruz

Edição | Editing
Sérgio Cruz, Miguel Pinho

Produção | Production
Sérgio Cruz Films

Produtor | Producer
Sérgio Cruz Films
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Dueto utiliza elementos de documentário criativo para explorar o tema 
do deslocamento cultural na procura de uma progressão na carreira 
em dança. O filme é a celebração do movimento, destacando a beleza 
e a elegância do ballet clássico.

Dueto uses elements of creative documentary filmmaking to explore the 
theme of cultural displacement in the pursuit of a career progression in 
dance. The film is celebration of movement highlighting the beauty and 
elegance of the classical ballet.

Sérgio Cruz 
Reino Unido United Kingdom

3’ | 2014

Dueto

29 NOV Sábado Saturday
18H | 6PM

TEATRO DO BAIRRO

SÉRGIO CRUZ
www.sergiocruzfilms.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Hella Immler

Coreógrafo | Choreographer
Hella Immler 

Intérpretes | Interpreters 
10 old people between 60 and 80 
years from St. Gallen/CH

Câmara & Imagem | Camera & Image
Constantin Georgescu, 
Kristian Breitenbach

Edição | Editing
Constantin Georgescu

Produção | Production
Hella Immler

Produtor | Producer
Rotes Velo Tanzkompanie
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A bailarina profissional Hella Immler, documentou o seu trabalho 
num filme onde lidera um grupo entusiasta de baliarinos séniores. No 
filme vemos os corpos de idosos dos 60 aos 80 anos a falarem na sua 
linguagem pura e honesta. Torna-se claro que a dança na sua vertente 
artística e de criatividade não tem limites de idade. O documentário 
mostra uma visão desse trabalho por meio de entrevistas para o mundo 
destas pessoas que nunca perderam o seu amor pelo movimento e 
têm a coragem de satisfazer as suas necessidades mesmo com a sua 
idade avançada.

The professional dancer Hella Immler has documented her work in a 
film in which she leads a group of senior dance enthusiasts. Here one 
sees the bodies of the between 60-80 year old people speak in their 
language pure & honest. It becomes clear that dance in its artistry and 
creativity knows no age boundaries. Her Documentary gives insight of 
this work through interviews into the world of these people who have 
never lost their love of movement and have the courage to fulfill their 
needs at their advanced age.

Hella Immler 
Suiça Switzerland

40’ | 2013

Dance in the 
Golden Age

29 NOV Sábado Saturday
22H | 10PM

TEATRO DO BAIRRO

HELLA IMMLER
rotesvelo.wix.com/tanzkompanie
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

João Viana

Intérpretes | Interpreters 
Mutar Djebaté, Fatu Djebaté,
Mamadu Baio

Música | Music
Pedro Carneiro 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Mário Miranda

Edição | Editing
Edgar Feldman

Produção | Production
João Viana

Produtor | Producer
Papaveronoir Filmes
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Mutar, que lutou na guerra, está de volta à Guiné. Na sua bagagem ele 
traz objectos estranhos. Fatu, sua filha, aproveita a ausência de Mutar 
para abrir a sua mala. Pouco tempo depois, Idrissa, namorado de Fatu, 
encontra Mutar com uma mão suja de sangue e Fatu morta. É então 
que Idrissa pega no tambor.

Mutar, who fought in the war, is back to Guinea. In his luggage he 
brings strange objects. Fatu, his daughter, takes the opportunity of 
Mutar’s absence to open his bag. Shortly afterwards, Fatu’s boyfriend 
Idrissa finds Mutar with his hand filled with blood and Fatu’s dead. It is 
then that Idrissa picks up a drum.

João Viana 
Portugal Portugal

15’ | 2013

Tabatô

28 NOV Sexta Friday
22H | 10PM

TEATRO DO BAIRRO

JOÃO VIANA
www.papaveronoir.com

Ficha Artística | Artistic Credits
Realizador | Director
Ríonach Ní Néill & Joe Lee

Coreógrafo | Choreographer
Ríonach Ní Néill 

Intérpretes | Interpreters
Ensemble - May Behan, Paddy Behan, 
Michelle Cahill, Catherine Campion, 
Susan Deery, Eithne Doyle, Patti Doyle, 
Marie Curtin, Teresa Fleming, Geraldine Guy, 
Robe Jackson, Sylvia Keegan, Marian Kelly, 
Pauline Kelly, Brendan Lyons, 
Ríonach Ní Néill, Mari Nolan, Valerie Owens, 
Patricia Phelan, Jim Reddington, 
Rebecca Reilly, Mary Robinson, Marie Rose, 

Doris Weldon, Sylvia Whelan

Música & Som | Music & Sound
Morgan Cooke, Peter Browne, Brian 
McCarthy Big Sound, Ary Barrosso, Colm 
Mac an Iomaire, Irving Berlin, Sidney 
Lippman/Sylvia Dee Music Performance, 
Paddy Behan, Brendan Lyons 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Michael Doyle (DOP), Daniel St Ledger

Edição | Editing
Joe Lee

Produção | Production
Ríonach Ní Néill, Joe Lee

Produtor | Producer
Ciotóg

Co-produção | Co-producer
Ríonach Ní Néill, Joe Lee
financed by the Arts Council of Ireland
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The Area apresenta os membros do Macushla Dance Club para os 
séniores, do interior da cidade de Dublin, e captura as suas relações 
íntimas com a vizinhança em constante mudança. Divertido e 
comovente – os seus amores, perdas e celebrações são contadas 
através do prisma da dança. O passado mistura-se com o presente, 
enquanto um cais de descarga de uma loja torna-se, uma vez mais, 
num salão de baile, um parque de estacionamento hospeda um 
jogo de cartas de cozinha e homens a cantar para manequins numa 
abandonada doca pós-industrial. As suas danças são um graffiti 
efémero. “Nós estamos aqui! Isto é nosso!”

The Area features members of the Macushla Dance Club for the +50s, 
from Dublin’s inner city, and captures their intimate relationships with 
their ever-changing Dublin neighborhood. Funny and poignant - their 
loves, losses, struggles and celebrations are recounted through the 
prism of dance. Past and present merge, as a department store loading 
bay once again becomes a ballroom, a carpark hosts a kitchen card 
game, and men serenade tailors dummies in an abandoned post-
industrial dockland. Their dances are an ephemeral graffiti. ‘We were 
here! This is ours!’

Ríonach Ní Néill & Joe Lee 
Irlanda Ireland

25’ | 2013

The Area

29 NOV Sábado Saturday
22H | 10PM

TEATRO DO BAIRRO

RÍONACH NÍ NÉILL | JOE LEE
www.ciotog.ie



VÍDEO-DANÇA
VIDEO DANCE 

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Uma das secções de maior relevância do Festival, pelas múltiplas nacionalidades 
e perspectivas que convoca, soma em seis edições mais de 300 filmes em 
competição.
Com 280 candidaturas apresentadas na edição de 2014, a selecção de vídeos em 
competição é uma secção de especial importância no âmbito do Festival. Este ano 
são apresentados 46 filmes provenientes de 25 países do Mundo – Alemanha, 
Bélgica, Brasil, Canadá, China, Chipre, Dinamarca, E.U.A., Eslováquia, Espanha, 
Finlândia, França, Irlanda, Israel, Itália, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Reino 
Unido, Rússia, Suécia, Suíça, Taiwan e Turquia. 
Destacam-se os realizadores consagrados de vídeo-dança: Marites Carino, Maia 
Sørensen, Raquel Claudino, Johan Planefeldt, Steve Woods, Maria Salgado 
Gispert, entre outros. Este ano o Presidente do Júri Oficial Sessões Competição 
será a professora e crítica de dança Maria José Fazenda, o director artístico e 
professor Leonel Brum e a coreógrafa Silke Z. 

One of the most relevant sections of the Festival, sums up six editions with over 
300 films in competition, due to the different nationalities and perspectives that 
are reunited in the festival.
With about 280 applications presented for this year’s edition, the video dance 
competition is an especially important section in the Festival. This year, 46 films from 
25 countries will be screened - Germany, Belgium, Brazil, Canada, China, Cyprus, 
Denmark, U.S.A., Slovakia, Spain, Finland, France, Ireland, Israel, Italy, The Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, United Kingdom, Russia, Sweden, Switzerland, Taiwan and 
Turkey. 
We highlight the consecrated video dance directors: Marites Carino, Maia Sørensen, 
Raquel Claudino, Johan Planefeldt, Steve Woods, Maria Salgado Gispert, 
amongst others. This year, the President of the Official Jury of the Competition 
Sessions is the professor and dance critic Maria José Fazenda, the artistic director 
and teacher Leonel Brum and the choreographer Silke Z.
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Marites Carino

Coreógrafo | Choreographer
Emmanuelle Lê Phan, 
Elon Höglund (Tentacle Tribe) 

Intérpretes | Interpreters 
Emmanuelle Lê Phan, Elon Höglund

Música e Som | Music & Sound
Andrés Vial 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Manuel Roumer

Edição | Editing
Kara Blake, Marites Carino

Produção | Production
Marites Carino

Produtor | Producer
Video Signatures
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Como duas moléculas afectando-se mutuamente no espaço sem saber 
e cruzando caminhos brevemente, como dois estranhos, bailarinos 
de hip-hop conceptual colidem e partilham efémeros momentos 
de sincronia íntima. Sugados para dentro de um túnel temporal 
coreográfico, os espectadores lentamente percebem coisas que 
nem sempre são como aparentam. Realizado pela cineasta Marites 
Carino, este curto site-specific de dança para o ecrã, que confunde 
subliminarmente os espectadores, é coreografado pelo grupo de 
dança de hip-hop conceptual Tentacle Tribe (Emmanuelle Lê Phan 
e Elon Höglund) e definido como partitura original pelo compositor 
Andrés Vial.

Like two molecules unknowingly affecting one another in space and 
briefly crossing paths, like two strangers, conceptual hip-hop dancers 
collide and share fleeting moments of intimate synchronicity. Sucked 
into a choreographic time warp, viewers slowly realize things are not 
always as they seem. Directed by filmmaker Marites Carino, this site-
specific dance-for-screen short, which subliminally perplexes viewers, 
is choreographed by conceptual hip-hop dance group Tentacle Tribe 
(Emmanuelle Lê Phan and Elon Höglund) and set to an original score 
by composer Andrés Vial. 

Marite Carino 
Canadá Canada

9’ | 2014

Vanishing 
Points

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MARITES CARINO
www.facebook.com/vanishingpointsdancefilm
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director
Maia Elisabeth Sørensen

Coreógrafo | Choreographer
Sigurd Johan Heide 

Intérpretes | Interpreters
Patrick Andreas Lindegaard, Abel Dyrløv, 
Albertine Hougaard Gliese, Amalie 
Therese Peronard, Anne Greve, Daniel Milo 
Ventzel, Dina Fie Lorentzen, Lukas David 
Sonne Lunøe, Marco Paulse, Mark Hougaard 
Meihlen, Markus Johann Bryn, Marthe 
Christin Nesheim-Olsen, Pernille Hougaard 
Pedersen, Signe Elisabeth Thorheim, Thea 
Åretun Svensson, Sigurd Johan Heid

Música e Som | Music & Sound
Ragnhild Furebotten, Toke Gelardi 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Kristoffer Engholm Aabo

Edição | Editing
Maia Elisabeth Sørensen

Produção | Production
Maia Elisabeth Sørensen, 

Sofie Luise Mønster
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Um rapaz anda pela sua escola tendo visões dos seus colegas de 
turma a começarem a dançar nos corredores, escadarias, sobre das 
mesas, nos lavabos e eventualmente ficam feridos pela sua alegria da 
dança.

A boy walks through his school seeing visions of his classmates start 
dancing in hallways, staircases, under the tables, and in the restrooms 
and eventually gets smitten by their joy of dance.

Maia Elisabeth Sørensen 
Dinamarca Denmark

5’ | 2014

Danced Off 
the Ground

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MAIA ELISABETH SØRENSEN
maiasorensen.weebly.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Marianne M. Kim, Cheng-Chieh Yu

Coreógrafo | Choreographer
Cheng-Chieh Yu 

Intérpretes | Interpreters 
Guangdong Modern Dance Company

Música e Som | Music & Sound
Christian Fredrickson 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Marianne M. Kim

Edição | Editing
Marianne M. Kim

Produção | Production
Raymond Wong, Siu Fai Pun

Produtor | Producer
Guangdong Modern Dance Company
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O filme segue um jovem bailarino chinês que desempenha o papel de 
objector de consciência. Ele move-se através do pedreste e abstracto 
para deliberar sobre a questão  “lutar ou não lutar”. A coreografia 
utiliza imagens icónicas e movimentos de artes marciais bem como 
combina dança pós-moderna e a cultura das artes marciais de “Ba 
Gua Zhang”. Com uma energia em espiral, sempre em mudança, entre 
peças espaciais e alterações físicas, a coreografia desconstrói as 
expressões exteriores de luta da arte marcial.

The film follows a young Chinese dancer performing the role of 
conscientious objector. He moves through the pedestrian and the 
abstract to deliberate the question “to fight or not to fight.” The 
choreography utilizes iconic images and gestures of martiality as well 
as combining postmodern dance and the martial arts culture of “Ba 
Gua Zhang.” With spiraling energy, everchanging spatial interplays 
and physical exchanges, the choreography deconstructs the external 
martial art expressions of fighting.

Marianne M. Kim
& Cheng-Chieh Yu 
China China

10’ | 2012 

Martiality, 
Not Fighting

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MARIANNE M. KIM | CHENG-CHIEH YU
www.mariannekim.com

Apoio da Danish Arts Foundation e da Embaixada da Dinamarca 
Support of the Danish Arts Foundation and Denmark Embassy
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Laura Arend

Coreógrafo | Choreographer
Laura Arend

Intérpretes | Interpreters 
Dorry Aben, Laura Arend, Reut Shaibe

Música e Som | Music & Sound
Eyal Dadon

Câmara & Imagem | Camera & Image
Udi Danon, Eran Paz

Edição | Editing
Eran Paz

Produção | Production
Laura Arend

Produtor | Producer
Laboration Art Company
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Um momento de deslumbre, sempre me questionei porque as pessoas 
têm tanto medo de estar sós. Mas por muito tempo, as mulheres 
consideraram que o melhor seria fugir. Bolos, vestidos, anéis, DJ, 
luas-de-mel, flores, convites, smokings… É este o cenário em que nos 
devemos sentir seguras, certo?

A moment of astonishment, I’ve always wondered why people are so 
scared of being alone. But for ages, women found the best way of 
running away from it. Cakes, dresses, rings, DJ, honeymoons, flowers, 
invitations, tuxedos… This is the frame we should feel secure in, right?

Laura Arend 
França France

10’ | 2012 

83 Snakes

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

LAURA AREND
laborationartcompany.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Harry Koushos

Coreógrafo | Choreographer
Harry Koushos 

Intérpretes | Interpreters 
Irene Andronikou

Música e Som | Music & Sound
Harmonies Poetiques, Religeuses 
S.173-9, Franz Liszt 

Câmara & Imagem | Camera & Image
Nicolas Antoniou

Edição | Editing
Nicolas Antoniou, Harry Koushos

Produção | Production
Harry Koushos

Produtor | Producer
Harry Koushos 
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O que tento fazer é direccionar o espectador para uma criação 
consciente. Uma criação consciente é quando a mente se foca num 
cenário possível. Portanto, na prática, o meu esforço é criar as bases 
que irão providenciar o estímulo para estes possíveis cenários para 
a ‘Intervenção’ para direccionar o espectador a tornar-se o criador.

What I am trying to do is to direct the spectator into a conscious creation. 
A conscious creation is when the mind focuses on a possible scenario. 
So, practically, my effort is to create the bases, which will provide the 
trigger for these possible scenarios in order for the ‘Intervention’ to 
direct the spectator into becoming the creator.

Harry Koushos
Chipre Cyprus

3’ | 2013 

State
of Mind II

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

HARRY KOUSHOS
www.www.harrykoushos.com.com
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Jasmijn Schrofer

Coreógrafo | Choreographer
Jasmijn Schrofer, Helena Volkov, 
Kim Loing 

Intérpretes | Interpreters 
Kim Loing, Helena Volkov

Música e Som | Music & Sound
Job Michel

Câmara & Imagem | Camera & Image
Jeroen Kiers

Edição | Editing
Jesse Manschot

Produção | Production
Isha van Moort

Produtor | Producer
Jasmijn Schrofer films
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Quando a filha se liberta da mãe, consegue espaço para se redescobrir. 

When the daughter breaks free from her mother, she gets space to 
rediscover herself.

Jasmin Schrofer
Holanda The Netherlands

7’ | 2013

Unfold

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

JASMIN SCHROFER

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Chaja Hertog & Nir Nadler

Coreógrafo | Choreographer
Aitana Cordero

Intérpretes | Interpreters 
Manuel Fernández, Nuevo Amaranta, 
Velarde, Takashi Iwaoka, Raquel Madrid 
David Puig, Felix Arjona, Conejero Juan 
,Luis Matilla, Eugenio Rivas Herencia

Música e Som | Music & Sound
Sasha Agranov, Yuval Reuven,
Giori Politi

Câmara & Imagem | Camera & Image
Diderik Evers

Edição | Editing
Nir Nadler

Produção | Production
Floor Onrust

Produtor | Producer
Family Affair Films
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Um fenómeno anormal ocorre num olival quando uma das árvores de 
repente sacode os seus ramos rapidamente, evocando, assim, uma 
revolta. À medida que o protesto natural se eleva, um esquadrão da 
polícia reune-se pela paisagem e procura reprimir a rebelião. Este 
filme é inspirado no antigo trabalho da colheita da azeitona, que 
engloba tanto o cultivo como a agressão ao mesmo tempo.

An abnormal phenomenon occurs in an olive grove as one of the trees 
suddenly shakes its branches rapidly, thereby evoking an uprising. As 
the natural protest rises, a police squad rallies through the landscape 
and seeks to suppress the rebellion. This film is inspired by the ancient 
labour of olive harvest, which encompasses both cultivation and 
aggression at the same time.

Chaja Hertog & Nir Nadler
Holanda The Netherlands

10’ | 2013 

Harvest

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

CHAJA HERTOG | NIR NADLER
www.hertognadler.comvimeo.com/jasmijnschrofer
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director
António Da Silva

Intérpretes | Interpreters 
Angelo Neto, Antonio Onio, Bráulio Bandeira, 
Bruno Alexandre Uka, Celso Jumpe, Claudio 
Filipe Vieira, Daniel Pinheiro, Dário Pacheco, 
Flávio Rodrigues, Filipe Baracho, Filipe Viegas, 
Gonçalo Beira, Ivo Serra, Luiz Antunes, Luis 
Guerra, Luka Mpasi, Martim Pedroso, Miguel 
Bonneville, Miguel Flor, Miguel Pereira, Nuno 
Gil, Nuno Labau, Nuno Silva, Paulo Guerreiro, 
Pedro Cunha, Pedro Nunez, Pedro Santiago 
Cal, Rafael Alvarez, Renato Pires, Sergio Diogo 
Matias, Tiago Fonseca, Tiago Marques, Victor 

Hugo Pontes, Vitor Viegas

Música | Music 
Requiem – Mozart

Design de Som | Sound Design 
António Da Silva

Câmara & Imagem | Camera & Image
Antonio Da Silva

Edição | Editing
Antonio Da Silva

Assistente de Edição | Editing Assistant
Miguel Pho

Apoio | Support
Calouste Gulbenkian Foundation, 
Queer Lisboa
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Trinta e cinco bailarinos portugueses despem-se em frente da 
câmara. Tornam-se objecto de desejo através de uma performance 
provocativa e sensual. Disciplinas de dança eclética ajudam o filme a 
explorar uma visão exibicionista da nudez masculina. O filme é uma 
afirmação sobre o estado financeiro actual de Portugal e a falta de 
fundos para apoiar iniciativas artísticas. Os artistas não têm medo 
de desafiar o pensamento geral sobre a nudez masculina e mostrar o 
potencial da criatividade portuguesa nas artes performativas.

Thirty-five Portuguese dancers undress in front of the camera. They 
become the object of desire with a sensual provocative performance. 
Eclectic dance disciplines help this film to explore an exhibitionist 
view of the male nude. This is a statement about the current financial 
situation in Portugal and the lack of funding to support artistic initiatives.
These artists are not afraid to challenge the general thinking about 
male nudity and they showcase the potential of creative Portuguese 
performance arts.

António Da Silva
Portugal Portugal

5’ | 2014 

Dancers

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

ANTÓNIO DA SILVA
antoniodasilvafilms.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Raquel Claudino

Coreógrafo | Choreographer
Raquel Claudino

Intérpretes | Interpreters 
Marianna Mouaimi, Eileih Muir, Emily 
Thompson-Smith, Joana Borges, 
Laura Póvoa, Rita Rosa, 
Kimberley Ribeiro

Música e Som | Music & Sound
Pop Santeiro Sound, Hue Jah Fink,  
Joe Zeitlin

Câmara & Imagem | Camera & Image
Fillippo Maria

Edição | Editing
Enrique Escamilla

Produção | Production
Joana Raio

Produtor | Producer
Joana Raio
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Abraçados numa dança de revolta, Sing The Sand Into Pearls conta a 
história de três mulheres que escapam a uma sociedade egocêntrica 
e celebram a genuinidade num ritual escondido. Raquel Claudino 
estreia num filme de dança contemporânea, explorando a beleza crua 
dos artistas numa cidade carregada de história e misticismo. Filmado 
em Lisboa, uma metrópole com falhas, a jornada é narrada através de 
uma dança delicada que nos traz a uma esfera paralela. Um projecto 
experimental onde os artistas internacionais colaboram com o director 
para criar uma subtil mas no entanto ousada história.

Embraced in a dance of rebellion, Sing The Sand Into Pearls tells the 
story of three women who escape from a self-centered society and 
celebrate genuinity in a hideaway ritual. Raquel Claudino debuts in a 
contemporary dance film, exploring the raw beauty of the performers 
across a city charged with history and mysticism. Set in Lisbon, a 
metropolis with flaws, they narrate their journey through a delicate 
dance that brings us all to a parallel sphere. An experimental project 
where international artists collaborate with the director to create a 
subtle but nonetheless daring story.

Raquel Claudino
Reino Unido & Portugal
United Kingdom & Portugal

13’ | 2013 

Sing
The Sand 
Into Pearls

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

RAQUEL CLAUDINO
www.singthesandintopearls.com
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Ricardo Ferreira

Coreógrafo | Choreographer
António Tavares

Intérpretes | Interpreters 
António Tavares

Música e Som | Music & Sound
Carlos Barreto

Câmara & Imagem | Camera & Image
Ricardo Ferreira

Edição | Editing
Ricardo Ferreira

Produção | Production
Lemba-Lemba Produções

Produtor | Producer
Ricardo Ferreira
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A coreografia e a música constroem-se em tempos e espaços 
distintos. A construção do elemento de ligação casual possível é a 
Travessa do Fala-Só em Lisboa. António Tavares, Carlos Barreto e 
Ricardo Ferreira, constroem e desconstroem uma memória que leva 
o espectador a subir e descer o elevador da Glória, até atravessar a 
travessa do silêncio e se estatelar na sarjeta.

The two creations, the choreographic and musical, build-up in distinct 
times and spaces. The construction of the only possible element for 
causal connection is the Travessa Fala-Só in Lisbon. António Tavares, 
Carlos Barreto and Ricardo Ferreira, in the process of construction and 
deconstruction of a common physical memory which takes the viewer 
up and down the Glória funicular, up through the platter of silence and 
sprawling in the gutter.

Ricardo Ferreira
Portugal Portugal

5’ | 2013 

Fala - Só

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

RICARDO FERREIRA
www.voarte.com www.youtube.com/user/nespinespinespinespi

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Sasha Pirogova

Coreógrafo | Choreographer
Sasha Pirogova

Intérpretes | Interpreters 
Anna Norina, Yana Norina,
Vitaly Borovik, Anna Gritsuk, Dimitri

Câmara & Imagem | Camera & Image
Sasha Pirogova, Boris Kashapov, 
VasilyRyzhov, Ludmila Zinchenko

Edição | Editing
Sasha Pirogova

Produção | Production
Sasha Pirogova

Produtor | Producer
Sasha Pirogova
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A curta-metragem Biblimlen une performance, vídeo e interacção 
com o ambiente e dança na Biblioteca Nacional Russa (antigamente 
Lenin Library) que actua como co-autor, com o seu ambiente e textura 
interior. Estas muitas texturas dão à luz personagens que comunicam 
com os elementos da estrutura da biblioteca, como se encantadas ou 
vinculadas pelo seu feitiço.

The short film Biblimlen unites performance, video and interaction with 
the environment and dance at Russian State Library (formerly Lenin 
Library), that acts as a co-author with its ambiance and inner texture. 
This very texture gives birth to the characters who communicate with 
elements of library structure, as if enchanted or bound by their spell.

Sasha Pirogova
Rússia Russia

10’ | 2013 

Biblimlen

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

SASHA PIROGOVA
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

APOTROPIA

Coreógrafo | Choreographer
APOTROPIA

Intérpretes | Interpreters 
Antonella Mignone

Música e Som | Music & Sound
Original Soundtrack

Câmara & Imagem | Camera & Image
Cristiano Panepuccia 

Edição | Editing
APOTROPIA

Produção | Production
Antonella Mignone, 
Cristiano Panepuccia

Produtor | Producer
Antonella Mignone, 
Cristiano Panepuccia
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As cicatrizes são ligações para as situações que as causaram.
Muitas das vezes essas situações são traumáticas. Kintsugi, que 
significa “marcenaria de ouro”, é a técnica japonesa de reparar 
cerâmica partida com resina de ouro. Todas as cerâmicas reparadas 
têm um único e irreplicável padrão de linhas douradas devido à 
aleatoriedade da quebra. Esta técnica tem as suas raízes na crença 
de que os objectos são mais valiosos e belos quando a sua história 
é revelada. Os corpos também contam a sua história. Alguns deles 
gritam-na!

Scars are links to the events that caused them.
Very often these events are traumatic. Kintsugi, which means “golden 
joinery”, is the Japanese technique of mending broken ceramics with 
gold filled resin. Every repaired ceramics has a unique and irreplicable 
pattern of golden lines due to randomness of the crushing. This 
technique has its roots in the belief that the object is more valuable and 
beautiful with its history revealed. Bodies also tell us their story. Some 
of them say it loud.

APOTROPIA
Itália Italy

5’ | 2014 

Kintsugi

2 DEZ Terça Tuesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

APOTROPIA
www.apotropia.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Ray Demski,  Audrey Bergeron

Coreógrafo | Choreographer
Audrey Bergeron

Intérpretes | Interpreters 
Michael Demski, Jasmine Ellis, Merryn 
Kritzinger, Daniel McArthur, Brodie

Música e Som | Music & Sound
G”Loo” Rodéoscopique

Câmara & Imagem | Camera & Image
Ray Demski

Edição | Editing
Jasmine Ellis, Ray Demksi, 
Mary Gerretsen

Produção | Production
Bad Posture Productions, Brodie

Produtor | Producer
Bad Posture Productions
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Ligação mental com localização física específica, um método para 
organizar e relembrar.

Mental association with a specific physical location, a method to order 
and recollect.

Ray Demski & Audrey 
Bergeron
Holanda The Netherlands

26’ | 2013 

Method
of Loci

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

www.raydemski.com | www.dreybergeron.wix.com

RAY DEMSKI | AUDREY BERGERON



COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE  VÍDEO-DANÇA #2  InShadow | 41 40 | InShadow COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE VÍDEO-DANÇA #2 

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Lubica Sopkova

Coreógrafo | Choreographer
Jan Sevcik

Intérpretes | Interpreters 
Marek Grega, Jan Sevcik, Peter Rakyta, 
Matej Oskera, Adam Ryba, Matej Tkac

Música e Som | Music & Sound
Marian Zavarsky

Câmara & Imagem | Camera & Image
Ondrej Synak

Edição | Editing
Martin Duriska

Produção | Production
Diana Kotzigova

Produtor | Producer
Academy of Performing Arts,
Bratislava, Slovakia

Co-produtor | Co-producer
Slovake State Dance Company | SLUK
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O silêncio no ecrã da uniformidade e obediência contrasta com o som 
da individualidade e liberdade.

The onscreen silence of uniformity and obedience contrasts with the 
sound of individuality and freedom.

Lubica Sopkova
Eslováquia Slovakia

10’ | 2013 

… i said 
YOU!

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

LUBICA SOPKOVA
vimeo.com/user6449226/videos

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Nicole Fischer, Marcelo Andrighetti

Coreógrafo | Choreographer
Alessandro Rosa, Átila Muniz,
Janaína Cruz, Nicole Fischer,
Paula Giusto, Pedro Coelho,
Tábata Faé

Intérpretes | Interpreters 
Alessandro Rosa, Átila Muniz,
Janaína Cruz, Paula Giusto,
Pedro Coelho, Tábata Faé

Música e Som | Music & Sound
Maurício Pezzi

Câmara & Imagem | Camera & Image
Gregh Kuhn,  Tanise Cabral

Edição | Editing
Arion Engers

Produção | Production
Marcelle Monteiro

Produtor | Producer
Bigode de Gato Produções
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Abre Aspas é um vídeo-dança dividido em três cenas, onde o tema 
é realizado para dançar e imaginar. A história gira em torno de 
três personagens numa praça: uma mulher a fumar um cigarro, um 
trabalhador ca comer de um recipiente e um velho acordeão a tocar. 
Em todas as três situações, a dança vem representar  os pensamentos 
e os desejos de cada personalidade. A vida calma e medíocre 
frequentemente dá lugar à imaginação e a ser; situações poéticas 
que apenas os movimentos do corpo podem criar com tamanha 
intensidade.

Open Quotes is a videodance divided into three scenes, where the 
theme is made for dancing and imagination. The story revolves around 
three characters who are in a square: a woman smoking a cigarette, a 
worker eating a pot and an old accordion playing. In all three situations, 
the dance comes represent the thoughts and desires of each character. 
Life bland and mediocre often gives way to imagination and to be; poetic 
situations that only the body movements can create with such intensity.

Nicole Fischer
& Marcelo Andrighetti
Brasil Brazil

12’ | 2013 

Abre Aspas

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

abreaspasedanca.blogspot.com

NICOLE FISCHER | MARCELO ANDRIGHETTI
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Elodie Paternostre

Coreógrafo | Choreographer
Elodie Paternostre

Intérpretes | Interpreters 
Anne-Cécile, Chane-Tune

Música e Som | Music & Sound
Sophie Berger

Câmara & Imagem | Camera & Image
Cédric Larcin

Edição | Editing
Elodie Paternostre & Cédric Larcin

Produção | Production
Elodie Paternostre
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A densidade é muito poderosa, um ser evolui em águas escuras.
Hipervigilância, aumento da sensibilidade, lentidão.
Pele muito dura, borracha negra, aparece e desaparece da superfície.
As águas são paradas e profundas.
A criatura híbrida emerge do lago, musculada, forte e combativa.
Escolhe o seu espaço, ela quer pertencer à terra e torná-la sua
A câmara desaparece…

The density is very powerful, a being evolves in dark waters.
Hypervigilance, increased sensitivity, sluggishness.
Very thick skin, black rubber, appears and disappears at the surface.
The waters are still and deep.
The hybrid creature emerges from the lake, muscular, strong and 
combative.
Chooses its space, it wants to belong to the land and make it its own.
The camera fades away...

Elodie Paternostre
Bélgica Belgium

3’ | 2013 

Méta

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

ELODIE PATERNOSTRE
www.facebook.com/elodie.paternostre.9

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Del Mak, Patrick Ryder

Coreógrafo | Choreographer
Del Mak

Música e Som | Music & Sound
Benjamin Symons,  Edwin Matthews

Câmara & Imagem | Camera & Image
Patrick Ryder

Edição | Editing
Patrick Ryder

Produção | Production
Patrick Ryder

Produtor | Producer
Little Glass Pictures
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Sempre quis fazer algo diferente? Quando a vida se torna uma 
rotina, sair do comum e seguir os seus sonhos. Shif acompanha um 
trabalhador de colarinho branco que escapa dos confins do seu 
ambiente de trabalho, explorando e dançando livremente pelo mundo 
fora.

Ever wanted to do something different? When life becomes a routine, 
step out of the ordinary and follow your dreams. Shift follows a white-
collar worker who escapes the confines of his working environment, 
exploring and dancing freely through the outside world.

Del Mak & Patrick Ryder
Reino Unido  United Kingdom 

4’ | 2013 

Shift

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

www.delmak.com

DEL MAK | PATRICK RYDER
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Duncan McDowall

Coreógrafo | Choreographer
Dorotea Saykaly

Intérpretes | Interpreters 
Dorotea Saykaly

Música e Som | Music & Sound
Godspeed You! Black Emperor, 
Nans Bartuzzo

Câmara & Imagem | Camera & Image
Loic Surprenant, Sebastien Delporte, 
Jon Yu 

Edição | Editing
Loic Surprenant, Duncan McDowall

Produção | Production
Before the Wire

Produtor | Producer
Before the Wire
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Esta sequela de PAINTED coloca Andrew Wyeth’s ‘Christina’s World’ 
em movimento e explora como a bio-electricidade galvaniza para a 
descoberta da inteligência muscular. O campo de luz foi configurado 
com 50 lâmpadas, milhares de metros de cabos de alimentação e 
efeitos visuais cuidadosos. Isto foi captado com 3 câmaras em 30 
minutos logo após o pôr-do-sol e depois, novamente pouco antes do 
nascer do sol na manhã seguinte.

This sequel to PAINTED puts Andrew Wyeth’s ‘Christina’s World’ into 
motion, and explores how bio-electricity galvanizes into discovering 
muscular intelligence. The light field was setup with 50 lamps, thousands 
of feet of power cord, and careful visual effects in post. This was shot 
with 3 cameras in 30 minutes once right after sunset, and then again 
just before sunrise the next morning.

Duncan McDowall 
Canadá Canada

6’ | 2013 

Brief Candle

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

DUNCAN MCDOWALL
www.vimeo.com/67037193

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

APOTROPIA

Coreógrafo | Choreographer
APOTROPIA

Intérpretes | Interpreters 
Antonella Mignone

Câmara & Imagem | Camera & Image
Cristiano Panepuccia 

Edição | Editing
APOTROPIA

Produção | Production
Antonella Mignone, 
Cristiano Panepuccia
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A oposição traz concordância. Da discórdia surge a mais bela 
harmonia. (Heraclitus) O todo é igual à soma das partes. (K. Koffka)
O corpo é uma unidade. Uma composição integrada da mente, corpo 
e espírito. (A. T. Still) Single#Double#Triple é um projecto de dança e 
vídeo arte sobre a triplicidade, percepção e natureza humana.
O conceito de tríade ou trindade existe desde os primórdios e por 
todo o mundo. É um símbolo usado em vários sistemas filosóficos, 
religiosos e científicos e pode ser interpretado como uma chave para 
a integridade e a interdependência de toda a existência.

Opposition brings concord. Out of discord comes the fairest harmony. 
(Heraclitus) The whole is other than the sum of the parts. (K. Koffka)
The body is a unit. An integrated unit of mind, body, and spirit. (A. T. Still)
Single # Double # Triple is a Dance Video Art project about triplicity, 
perception and human nature. The concept of the triad or trinity has 
existed over immeasurable time and throughout the world. It appears 
as a widespread symbol in several philosophical, religious and scientific 
systems and it can be interpreted as a key to the integrity and 
interdependence of all existence.

APOTROPIA
Itália Italy

9’ | 2014 

Single
# Double
# Triple

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

APOTROPIA
www.apotropia.com



Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Luis Fernandes

Coreógrafo | Choreographer
Bruno Pardo, Pedro Paz,
 Irene Alvarez Coto

Intérpretes | Interpreters 
Auri Ladeira, Bruno Pardo, Igor Va, 
Irene Alvarez Coto, Mariana Viera, 
Marija Baranauskaitè, Pedro Paz, 
Sara Chéu, Susana Filipe

Música e Som | Music & Sound
“Lusitango” in Cantos do Mar

Câmara & Imagem | Camera & Image
Luis Fernandes

Edição | Editing
Luis Fernandes

Produção | Production
Luis Fernandes

Produtor | Producer
How Music Becomes Human
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Kiss Me Lisbon, é uma curta-metragem de dança inspirada na frase 
do poeta Fernando Pessoa, “Oh Lisboa, dá-me Beijos” que explora 
a dança em contextos urbanos. Desenhada a partir da construção 
de narrativas subjectivas e de espaços improváveis, pouco comuns e 
até insólitos, assume-se como um poema visual, um conto imaginado 
que trespassa e condensa uma panóplia de histórias, sentimentos, 
emoções e sensações sobre a cidade de Lisboa.

Kiss Me Lisbon, it’s a dance short film inspired by the poet Fernando 
Pessoa’s sentence “Oh Lisboa, dá-me Beijos” which explores the 
dance in urban context. Designed from the construction of subjective 
narratives and improbable, uncommon and even unusual venues and 
assumes itself as a visual poem, and imagined tale that pierces and 
compact A panoply of history, feelings, emotions and sensations on 
the city of Lisbon.

Luis Fernandes
Portugal Portugal

10’ | 2014 

Kiss me
Lisbon

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

LUIS FERNANDES
luifeli.wordpress.com/
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Max Zachrisson

Coreógrafo | Choreographer
Max Zachrisson

Música e Som | Music & Sound
Max Zachrisson

Câmara & Imagem | Camera & Image
Max Zachrisson

Edição | Editing
Max Zachrisson

Produção | Production
Max Zachrisson

Produtor | Producer
Max Zachrisson
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Um projecto a solo realizado no foyer do Staatstheater Nürnberg 
sobre um homem que se encontra sozinho no grande teatro. Com o 
passar do tempo, a sua experiência solitária torna-se alegre, longe da 
solidão e do tédio...

A one-man-project made in the foyer of Staatstheater Nürnberg about a 
man finding himself alone in the big theatre. As time goes by, his lonely 
experience becomes a joyful one, far from loneliness and boredom...

Max Zachrisson 
Alemanha Germany

3’ | 2014 

Alone? In 
the Theatre!

3 DEZ QuartaWednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MAX ZACHRISSON
http://bit.ly/1uNVLs7 
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Mehmet Safak Türkel 

Coreógrafo | Choreographer
Robin Berkelmans, Zeynep Gündüz

Intérpretes | Interpreters 
Robin Berkelmans, Zeynep Gündüz

Música e Som | Music & Sound
Mehmet Polat, Özgür Can Alkan

Câmara & Imagem | Camera & Image
Mehmet Safak Türkel

Edição | Editing
Mehmet Safak Türkel,
Özgür Can Alkan

Produção | Production
Mehmet Safak Türkel,
Zeynep Gündüz

Produtor | Producer
Ares Production, Mind Your Moves
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Uma manhã calma em Amesterdão…
Uma melodia de alaúde acaricia o silêncio da manhã, uma melodia de 
despedida…
O filme retrata a tensão de um emigrante apaixonado  e o dilema entre 
o ir e o ficar através da dança e  da imaginação.

A quiet morning in Amsterdam…
A lute tune caresses the morning’s silence, a farewell melody…
The film portrays the tension caused by falling in love as a migrant and 
the dilemma between leaving and staying through dance and animation. 

Mehmet Safak Türkel
Turquia & Holanda 

Turkey & The Netherlands

4’ | 2014 

Veda
Farewell

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MEHMET SAFAK TÜRKEL
 www.aresproduction.net

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Thomas Bos

Coreógrafo | Choreographer
Erik Bos

Intérpretes | Interpreters 
Wouter Vrijlandt, Laura Engelbrecht 
Jochem van Aller, Teun van Hal Philip 
Stoop, Heleen van Geelen Wessel de 
Vries, Nena Schenk Kim Groenendaal, 
Nicolette de Vries Marjan Barlage,
Iris Pepping

Música e Som | Music & Sound
Mixed by Erik Bos, Olafur Arnalds -We 
(Too) Shall Rest, JHITZ - Money Trees 
instrumental, French Fries - Yo Vogue, 
Runway -Walk for me

Câmara & Imagem | Camera & Image
Thomas Bos

Edição | Editing
Thomas Bos

Produção | Production
Erik Bos

Produtor | Producer
Erik Bos
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Wouter é ruivo. Isto difere-o da maioria das pessoas à sua volta. “O 
homem justo adapta-se às condições que o rodeiam” disse G.B. Shaw. 
“O homem injusto adapta-se às condições que o cercam a si mesmo.” 
Durante a sua corrida diária, Wouter sonha em não correr mas dançar 
os quatro quilómetros e meio. Encontra conforto ao realizar uma 
coreografia de grupo com os companheiros ruivos nas ruas de Utrecht 
(Holanda).

Wouter is a ginger. This makes him different than most of the people 
around him. “The reasonable man adapts himself to the conditions 
that surround him” said G.B. Shaw. “The unreasonable man adapts 
surrounding conditions to himself.” During his daily run Wouter dreams 
of not running but dancing the four-and-a-half kilometers. He finds 
comfort in performing group-choreography’s with fellow redheads in 
the streets of Utrecht (The Netherlands).

Thomas Bos & Erik Bos 
Holanda The Netherlands

13’ | 2014 

The Ginger 
Connection

3 DEZ Quarta Wednesday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

THOMAS BOS | ERIK BOS 
www.youtube.com/user/tomispek
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Katharina Conradi, Sergio Gridelli

Coreógrafo | Choreographer
Katharina Conradi

Música e Som | Music & Sound
Dirk Serries

Câmara & Imagem | Camera & Image
Sergio Gridelli

Edição | Editing
Sergio Gridelli

Produção | Production
Fresh Tracks

Produtor | Producer
Fresh Tracks
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Uma mulher num contexto urbano. Ela é estimulada pela palavra 
‘horizonte’ e vai tentar descobri-lo. Um projecto que cruza e combina 
elementos de cinema e dança em que a confrontação acontece entre 
a dinâmica do corpo e o ambiente estático urbano.

A woman in an urban setting. She is triggered by the word ‘horizon’ and 
goes off to try and discover it. A crossover project that combines film 
and dance elements in which a confrontation takes place between a 
dynamic body and the static urban environment.

Katharina Conradi 
& Sergio Gridelli
Holanda  The Netherlands

9’ | 2013 

HORIZON

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

KATHARINA CONRADI & SERGIO GRIDELLI
www.facebook.com/HORIZONthefilm

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Gaston Igounet

Coreógrafo | Choreographer
Gaston Igounet

Intérpretes | Interpreters 
Celia Olalla, Mehdi Mo

Música e Som | Music & Sound
Gabriel Sivak, Gaston Igounet

Câmara & Imagem | Camera & Image
Gaston Igounet

Edição | Editing
Gaston Igounet

Produção | Production
Gaston Igounet

Produtor | Producer
DS126321 films
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Uma história marcada por uma realidade pastoril que tenta retratar o 
papel da natureza na sua condição de ponte para o amor de um amado 
ausente. Inspirado pelo Saint John’s do Cântico da Cruz, e a sua 
definição para uma teoria do amor neo-platónico, em que a beleza das 
coisas materiais na natureza não são um obstáculo para a revelação 
do amor e valores maiores, mas um apoio e guia.

A story marked by a pastoral reality that attempts to portray the role 
of nature in its condition of bridge to the love of an absent beloved. 
Inspired by Saint John’s of the Cross Canticle, and his ascription to a 
neo-platonic theory of love in which the beauty of material things in 
nature is not an obstacle to the revelation of love and of higher objects, 
but a help and guide.

Gaston Igounet
Espanha  Spain 

3’ | 2014 

The Dead 

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

GASTON IGOUNET
www.vimeo.com/gastonigounet
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Johan Planefeldt

Coreógrafo | Choreographer
Johan Planefeldt

Música e Som | Music & Sound
Yuki Tanji

Câmara & Imagem | Camera & Image
Johan Planefeldt

Edição | Editing
Johan Planefeldt

Produção | Production
Ardian Hartono

Produtor | Producer
Pizza n’ Funk
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Um encontro entre Tai Chi e Kung Fu.

A meeting between Tai Chi and Kung Fu.Johan Planefeldt
Alemanha  Germany

3’ | 2014 

Yuki 

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

JOHAN PLANEFELDT
www.pizzanfunk.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Seeta Patel, Kamala Devam

Coreógrafo | Choreographer
Seeta Patel, Kamala Devam

Música e Som | Music & Sound
Genevieve Crutchfield

Câmara & Imagem | Camera & Image
Maria Akesson

Edição | Editing
Maria Akesson

Produção | Production
Seeta Patel

Produtor | Producer
Seeta Patel
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Este vídeo-dança lança um olhar humorístico sobre como os artistas 
podem ser influenciados pelas expectativas e definições impostas 
pela sociedade.

This short dance film takes a humorous look at how artists can be 
influenced by the expectations and definitions placed upon them by 
society.

Seeta Patel & 
Kamala Devam
Reino Unido  United Kingdom

15’ | 2013 

The Art of 
Definig Me  

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

SEETA PATEL | KAMALA DEVAM
www.facebook.com/TheArtOfDefiningMe
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Rosane Chamecki, Andrea Lerner

Coreógrafo | Choreographer
Rosane Chamecki, Andrea Lerner

Intérpretes | Interpreters 
Nao Yamada

Câmara & Imagem | Camera & Image
Frank Stanley

Edição | Editing
Rosane Chamecki,  Andrea Lerner

Produção | Production
Tanja Meding

Produtor | Producer
Pano Pra Manga
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Um olhar íntimo sobre os movimentos intricados do Samba, filmado 
em alta velocidade.

An intimate look at the intricate movements of Samba, filmed in high 
speed.

Rosane Chamecki 
& Andrea Lerner 
EUA  USA

3’ | 2014 

Samba #2

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

ROSANE CHAMECKI | ANDREA LERNER 
chameckilerner.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Maida Hals

Coreógrafo | Choreographer
Alexander Montgomery-Andersen,  
Maida Hals

Música e Som | Music & Sound
Eline Thorp

Câmara & Imagem | Camera & Image
Ken Are Bongo

Edição | Editing
Serge Maiquez, Maida Hals

Produção | Production
Synnøve Aukan

Produtor | Producer
VERK AS
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Capturado num mundo de reflexões, um bailarino é empurrado até ao 
limite.

Captured in a world of reflections, a dancer is pushed to the limits.

Maida Hals
Noruega  Norway

4’ | 2014

Violence 
Done Well 

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MAIDA HALS
vimeo.com/maida
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Amir Stolar

Coreógrafo | Choreographer
Idan Yoav

Intérpretes | Interpreters 
Carmel Machnai, Ravid Abarbanen, 
Idan Yoav

Câmara & Imagem | Camera & Image
Amir Rishpon

Edição | Editing
Ohad Nave

Produção | Production
Einat Shahak, Shai Ben Dov

Produtor | Producer
Minshar

Apoio da Embaixada de Israel 
Support of the Israel Embassy 
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A história de um Burka que tenta rebeliar-se e escapar das ligações 
da existência. Mas novamente derrotado pela instituição e pela morte.

The story of one Burka that tries to rebel and escape from the bonds of 
existence. But again defeated by the establishment and death.Amir Stolar & Idan Yoav

Israel  Israel

16’ | 2013 

The 
Unfortunates

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

AMIR STOLAR | IDAN YOAV
www.voarte.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Luca Quaia,  Daša Grgic

Coreógrafo | Choreographer
Daša Grgic

Intérpretes | Interpreters 
Daša Grgic

Música e Som | Music & Sound
Aleksi Aubry Carlson

Edição | Editing
Luca Quaia

Produção | Production
Daša Grgic
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…o corpo em movimento não tenta resolver qualquer conflito interno. 
Torna-se o símbolo de descoberta da corporalidade, que surge sem 
razão e na sua apresentação ambivalente diz ser isto… mas também 
aquilo… uma exploração da ambivalência das coisas, tentando 
desvendar o pensamento da predominância de uma coisa em relação 
a outra…

...the body in movement doesn’t try to resolve any inner conflict. It 
becomes the symbol of discovering corporality, which springs up without 
reason and in its ambivalent presentation says to be this... but also that... 
an exploration of the ambivalence of things by trying to unravel the 
thought of the predominance of one thing in respect to another...

Luca Quaia & Daša Grgic
Itália  Italy

1’ | 2013

BodyunTitled

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

LUCA QUAIA | DAŠA GRGIC
www.lucaquaia.it
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Damian Gromala

Coreógrafo | Choreographer
Damian Gromala

Intérpretes | Interpreters 
Damian Gromala

Câmara & Imagem | Camera & Image
Damian Gromala

Edição | Editing
Damian Gromala

Apoio da Embaixada da República da Polónia
Support of the Republic of Poland Embassy
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O movimento, emoção, abstracção – tudo isto que pode ser transmitido 
sem usar palavras. Uma curta-metragem sobre o movimento teatral 
revela a magia da improvisação e a força do impulso, o qual se pode 
transformar em forma (não) lógica.

The movement, emotion, abstraction – that is all what can be relayed 
without using words. A short movie about movement theatre reveals 
magic of improvisation and the strength of impulse which can turn into 
(non)logical form.

Damian Gromala
Polónia  Poland

5’ | 2014

PsychoKinetic

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

DAMIAN GROMALA
www.facebook.com/damian.gromala

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Andrea Sudorova

Coreógrafo | Choreographer
Jan Sevcik

Intérpretes | Interpreters 
Sara Danielova, Maja Miklovicova,
Adriana Pinkova

Câmara & Imagem | Camera & Image
Andrea Sudorova

Música e Som | Music & Sound
Dead Can Dance, Orkest ID

Edição | Editing
Lucia Kopackova

Produção | Production
Ivana Valekova

Produtor | Producer
Academy of Performing Arts, 
Bratislava, Slovakia
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Coreografia inspirada num ritual de dança Mongoliano, simbolizando 
o nascimento e o voo de uma águia que representa a metáfora da 
vida, liberdade, distanciamento e força. Queremos homenagear as 
mulheres como um todo, mas especialmente a mulher como mãe, que 
dá vida, protege e preenche com o seu amor, a sua força, humildade e 
tudo o que tem que sacrificar.

Choreography inspired by a Mongolian ritual dance, symbolizing birth 
and flight of the eagle, which represents a metaphor of life, liberty, 
detachment and strength. We wanted to pay tribute to women as whole, 
but especially but especially to the woman as mother, which gives life, 
protects and fills it with her love, to her strength, humility and to all she 
has to sacrifice.

Andrea Sudorova
Eslováquia  Slovakia 

10’ | 2013

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

ANDREA SUDOROVA
www.facebook.com/tanecafilm

Eagles
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Bárbara Janicas, Marta Moreno

Coreógrafo | Choreographer
Coletivo

Intérpretes | Interpreters 
Marina Merlino

Música | Music 
Francisco Tavares

Som | Sound 
Hugo Teixeira

Câmara & Imagem | Camera & Image
Laura Moreno

Edição | Editing
João Eça

Produção | Production
Bárbara Janicas

Produtor | Producer
Escola Superior de Teatro e Cinema
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Vídeo-dança sobre as possibilidades de encontro e fusão das 
linguagens do corpo performativo e do olhar cinematográfico. O que 
acontece quando damos ao corpo a possibilidade de se enquadrar de 
forma fragmentária e ao olhar a capacidade de se mover como só um 
corpo se move? O que acontece quando as linguagens do corpo e 
da câmara “transbordam” os seus limites? Projecto experimental de 
final de Licenciatura da ESTC, desenvolvido no âmbito da Residência 
Artística Vo’Arte atribuída no 5º Festival InShadow ao documentário 
“O Corpo Maior” (2013) de Marta Moreno e Bárbara Janicas.

Video dance film about the possibilities of encounter and fusion of 
the languages of the performative body and the cinematic apparatus. 
What happens when we give the body the opportunity of framing itself 
in fragments and to the camera the ability of moving as only a body 
can move? What happens when the languages of body and camera 
“overflow” their boundaries? Experimental project of the finalist students 
of ESTC, developed in the context of an Artistic Residence awarded in 
the 5th InShadow Festival to the documentary “The Elder Body” (2013), 
by Marta Moreno and Bárbara Janicas.

Bárbara Janicas & 
Marta Moreno
Portugal  Portugal

9’ | 2014

Trans/Borda

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

BÁRBARA JANICAS | MARTA MORENO
www.voarte.com

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Antti Ahokoivu

Coreógrafo | Choreographer
Mia Jaatinen

Intérpretes | Interpreters 
Heli Pippingsköld

Música e Som | Music & Sound
A.J Kataja

Câmara & Imagem | Camera & Image
Paco Bouazza

Edição | Editing
Antti Ahokoivu

Produção | Production
Antti Ahokoivu

Produtor | Producer
Koe-Art Community
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Vídeo-dança que explora o momento entre o passado e o futuro. 
Quando o passado não foi totalmente deixado para trás, retarda o 
progresso no presente.

A dance film that explores the moment between the past and the future. 
When the past hasn’t fully left behind, it slows the progress in present.Antti Ahokoivu

Finlândia  Finland 

9’ | 2014

4 DEZ Quinta Thursday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

ANTTI AHOKOIVU
www.artkoe.com

Rajatila – 
Between 
Moments
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Chiu Cheuk-lam, Tien Hsiao-tzu

Coreógrafo | Choreographer
Tien Hsiao-tzu

Intérpretes | Interpreters 
Chuang Ting-Chi

Música e Som | Music & Sound
Hugo Tsui

Câmara & Imagem | Camera & Image
Chiu Cheuk-lam, Lau wan

Edição | Editing
Chiu Cheuk-lam

Produção | Production
Tien Hsiao-tzu

Produtor | Producer
Tien Hsiao-tzu
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Este trabalho elabora principalmente aqueles momentos incertos 
e impotentes que ocasionalmente acontecem na procura contínua 
pelo significado e papel na jornada da vida. Aqueles momentos para 
mim são como flutuar no oceano infinito, sentir o embalar, sem ver 
a costa. Quando sinto de forma profunda a sensação de flutuar, 
frequentemente porque não consigo encontrar a resposta ou agarrar 
algo certo no momento. Por isso, sinto-me à deriva na vida. Depois 
o sentimento de “puxar”, “irritado”, “contraditório”, e “perturbador” 
cobre-me nos momentos.

This work mainly elaborates on those uncertain and helpless moments 
occasionally happened during the continuing search for the meaning 
and the position in the journey of the life. Those moments for me are like 
floating in the infinite ocean, feeling rocked, and seeing no shore. When I 
deeply feel the sense of floating, often because I cannot find the answer 
or cannot catch something certain at the moment. Hence, I feel myself 
like drifting in life. Then the feeling of “pulling,” “angry,” “contradictory,” 
and “disturbing” cover me at the moments.

Chiu Cheuk-lam & 
Tien Hsiao-tzu
Tailândia Taiwan 

15’ | 2014

Drifting Dust

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

CHIU CHEUK-LAM | TIEN HSIAO-TZU
www.youtube.com/user/AforAct

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Disa Krosness

Coreógrafo | Choreographer
Disa Krosness

Intérpretes | Interpreters 
Tove Brunberg

Música e Som | Music & Sound
Emma Augustsson

Câmara & Imagem | Camera & Image
Disa Krosness

Edição | Editing
Disa Krosness

Produção | Production
Kira Carpelan

Produtor | Producer
Min Mamma Production
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Ser uma mulher; ovos dentro e fora. Ser trancado numa concha com 
beleza, inocência e vulnerabilidade pintadas à superfície. Vamos 
esmagá-la aberta e deixar o interior sair. H a t c h e d é sobre restringir-
se a si mesmo e deixar-se ir. É uma exploração da feminilidade imposta 
e das suas expressões no corpo, sobre perder o controlo e exigir a 
posse do seu próprio corpo e pessoa. Brinca com clichés e modelos de 
feminilidade e oscila nas fronteiras do que é verdade do que é imposto.

To be a woman; eggs inside and outside. To be locked in a shell with 
beauty, innocence and vulnerability painted on the surface. Let’s smash 
it open and let the insides out. H a t c h e d is about restraining yourself 
and breaking loose. It is an exploration of imposed femininity and of 
its expressions in the body, about losing control and demanding the 
ownership to your own body and person. It plays with clichés and 
templates of femininity and balances on the borders on what is true and 
what is imposed.

Disa Krosness
Suécia  Sweden

6’ | 2013

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

DISA KROSNESS
www.disakrosness.com

h a t c h e d
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Simone Ferrari

Coreógrafo | Choreographer
Sara Catellani

Intérpretes | Interpreters 
Sara Catellani

Câmara & Imagem | Camera & Image
Marco Misheff

Edição | Editing
Marco Misheff

Produção | Production
Simone Ferrari

Produtor | Producer
Simone Ferrari
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PIANO.Play é uma experiência para ver a dança de uma forma 
diferente, onde o corpo, a câmara, a música e a edição interagem e se 
encontram. A coreografia, deliberadamente improvisada, deixa espaço 
para um trabalho que se desenvolve na fase da pós-produção, onde 
a dança, a música e o vídeo desenvolvem as dinâmicas e intenções 
certas para criar uma nova composição.

PIANO.Play is an experiment to see the dance in a different way, where 
the body, the camera, the music and editing interact and meet each 
other. The choreographic score, deliberately improvised, thereby leaves 
room for a work that develops in post-production stage, where dance, 
music and video develop the right dynamics and intention to create a 
new composition.

Simone Ferrari
Itália Italy 

3’ | 2014

PIANO.Play 

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

SIMONE FERRARI
www.vimeo.com/simoneferrari

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

María Salgado Gispert

Coreógrafo | Choreographer
Diego Tortelli,  Mattia Russo

Intérpretes | Interpreters 
Elisabet Biosca, Dan Vervoort,
Mattia Russo

Música e Som | Music & Sound
Musulén, Elices

Câmara & Imagem | Camera & Image
Juan De Andrés,
María Salgado Gispert

Edição | Editing
María Salgado Gispert,
Inma Díez

Produção | Production
Francisco Ruiz Musulén

Produtor | Producer
Sonido Violeta
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Da terra semeada, o trigo verde cresce, o amor nasce, o amor floresce. 
O trigo amarelo é colhido, a terra retorna ao solo, o amor morre.

From the land sown, green wheat grows, love is born, love flourishes. The 
yellow wheat is harvested, the land returns to soil, love perishes.María Salgado Gispert

Espanha Spain

11’ | 2014

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

MARÍA SALGADO GISPERT
www.vimeo.com/mariasalgadogispert

Mills Papier 
Machè
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Steve Woods

Coreógrafo | Choreographer
Fernando Anuang’A

Intérpretes | Interpreters 
Fernando Anuang’A, Katita Benson 
Shompoo, Lemaiduk Teto, Naipenyu 
Kawuet Ole Muatata, Sakaya Eric 
Konee, Shukru Losotua

Música e Som | Music & Sound
Ray Harman

Câmara & Imagem | Camera & Image
Ronan Fox

Edição | Editing
Emer Reynolds

Produção | Production
Steve Woods

Produtor | Producer
Cel’Division
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Um trabalhador de uma estação de energia moderna deixa o seu local 
de trabalho e encontra um antigo soldado guerreiro à sua espera. 
O trabalhador é levado para um local sagrado. Ao voltar à sala da 
turbina da central nuclear, o bailarino descobre que, ao combinar os 
movimentos tradicionais com a dança moderna, é mais forte do que 
nunca.

A modern power station worker leaves his place of work and finds an 
ancient warrior waiting for him. The worker is taken to a sacred place. 
There he dances in a circle of warriors. Returning to the turbine room 
of the power plant the dancer finds that by combining the traditional 
moves with modern dance, that he is stronger than ever.

Steve Woods 
Irlanda Ireland  

12’ | 2014

Keeping 
Time

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

STEVE WOODS
www.stevewoods.ie

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Giorgio Madia

Coreógrafo | Choreographer
Giorgio Madia

Intérpretes | Interpreters 
Fernando Montano,
Principal Dancer - Royal Ballet London

Música e Som | Music & Sound
Claude Debussy, 
Prélude à l’après-midi d’un faune -  
Beethoven Orchester Bonn, 
Conductor - Marc Soustrot

Câmara & Imagem | Camera & Image
Giuliano Bora

Edição | Editing
Giorgio Madia, Giuliano Bora

Produção | Production
Giorgio Madia, Hotel Therme Vals

Produtor | Producer
Hotel Therme Vals
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Inspirado pela arquitectura de Therme Vals e de Peter Zumthor, pelas 
suas formas e cores puras, pela pedra, luz e água, o director de palco e 
coreógrafo Giorgio Madia, encontrou o local ideal para reflectir sobre 
os humanos e na experiência natural da beleza e o quão é importante 
a vida. “Prélude à l’après-midi d’un faune” de Claude Debussy abre 
uma nova percepção sensual da natureza.

Inspired by the architecture of the Therme Vals, architecture by Peter 
Zumthor, by its pure forms and colors, by stone, light and water, the 
stage director and choreographer Giorgio Madia found the ideal place 
to reflect on the human and all natural experience of beauty and how it 
matters life. Claude Debussy’s “Prélude à l’après-midi d’un faune” opens 
up a very sensual perception of nature.

Giorgio Madia
Suiça Switzerland

11’ | 2014

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

GIORGIO MADIA
www.vimeo.com/user16626123

Narcissus
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Sara C. F. de Gouveia

Coreógrafo | Choreographer
Joana Bergano

Intérpretes | Interpreters 
Joana Bergano

Música | Music 
Kofi Zwana

Câmara & Imagem | Camera & Image
Sara C. F. de Gouveia

Edição | Editing
Sara C. F. de Gouveia

Produção | Production
Sara C. F. de Gouveia, Joana Bergano

Produtor | Producer
Sara C. F. de Gouveia,  Joana Bergano
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Vídeo-dança que explora o ciclo repetitivo do ambiente corporativo 
e os efeitos causados pela rotina artificial sobre uma alma que, 
instintivamente, anseia por ser livre.

Video dance that explores the repetitive cycle of the corporate 
environment and the effects caused by unnatural routines over a soul 
that instinctively longs to be free.

Sara C. F. de Gouveia
Portugal Portugal

4’ | 2012

Síndrome de 
Segunda-feira

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

SARA C. F. DE GOUVEIA
saragouveia.com.sapo.pt

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Johan Planefeldt

Coreógrafo | Choreographer
Shiran Eliaserov, Johan Planefeldt

Música e Som | Music & Sound
Laurent Delforge

Câmara & Imagem | Camera & Image
Johan Planefeldt

Edição | Editing
Johan Planefeldt

Produção | Production
Johan Planefeldt, Volker Eschm ann

Produtor | Producer
Pizza n’ Funk
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Uma dança de amantes que leva ao transe…revelando a profundidade 
e um território selvagem dentro de nós.

The dervishing dance of lovers... revealing the deeper, wilder territory 
within us.

Johan Planefeldt
Alemanha Germany 

3’ | 2013

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Lajka 

JOHAN PLANEFELDT
www.pizzanfunk.com



Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director
Nicola Balhuizen Hepp

Coreógrafo | Choreographer
Nicola Balhuizen Hepp

Intérpretes | Interpreters 
Rolf Hepp, Stijn van der Plas

Música e Som | Music & Sound
Jurriaan Balhuizen

Câmara & Imagem | Camera & Image
Gemma Probst

Edição | Editing
Erik Verhulst

Produção | Production
Nicola Balhuizen Hepp

Apoio | Support
Post office & Golden Eye
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Um homem mais velho confrontado com o seu corpo envelhecido. 
Perde-se na dança e ao fazê-lo sente-se jovem outra vez.

An older man confronted with his aging body. He loses himself in 
dancing and by doing so he once again feels young.

Nicola Balhuizen Hepp
Holanda The Netherlands

1’ | 2013

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Echo
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Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Cristina Molino

Coreógrafo | Choreographer
Samuel Retortillo

Intérpretes | Interpreters 
Ximena Vera, Samuel Retortillo

Música e Som | Music & Sound
Daniel Molino

Câmara & Imagem | Camera & Image
Cristina Molino

Edição | Editing
Cristina Laguna

Produção | Production
Pedro Molino

Produtor | Producer
Think Mol, S.L.
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Ella e Eric vivem uma intensa e desoladora história de amor. Uma 
promessa irá fazê-la durar para sempre.

Ella and Eric live an intense and heartbreaking love story. A promise will 
make it last forever.Cristina Molino

Espanha Spain 

5’ | 2014

Dance 
With Me

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

CRISTINA MOLINO
www.cristinamolino.com

NICOLA BALHUIZEN HEPP
www.nicolahepp.com



SESSÕES ESPECIAIS
SPECIAL SESSIONS

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Sessões Especiais são dedicadas ao país convidado – Reino Unido, destacando o 
trabalho em retrospectiva do realizador Billy Cowie e uma viagem sobre o passado, 
presente e futuro produzida pela South East Dance. 
Ainda duas sessões especiais dedicadas aos dois projectos de cooperação europeia 
dos quais a Vo’Arte é co-organizadora – Unlimited Access e EVDH, onde, para 
além da exibição de filmes de artistas convidados e/ou curadores, vamos debater 
as melhores práticas inclusivas de programação, divulgação e criação nas artes 
performativas e a problemática da memória da dança, o arquivo e direitos de 
autor em plataformas digitais.

Special Sessions are dedicated to the invited country – United Kingdom, 
highlighting the work in retrospective of director Billy Cowie and a journey about 
the past, present and future, produced by South East Dance.
In addition, we have two other special sessions dedicated to both European 
cooperation projects which Vo’Arte is co-organiser – Unlimited Access and EVDH 
where, besides the exhibition of films and invited artists and/or curators, we will 
discuss the best inclusive practices in programming, dissemination and creation 
in the performing arts and the problem of dance memory archive and copyrights 
on digital platforms.

 72 | InShadow COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE VÍDEO-DANÇA #4 

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director

Vladan Jankovic

Coreógrafo | Choreographer
Jelena Kostic

Música e Som | Music & Sound
Rob van Rijswijk, Jeroen Strijbos

Câmara & Imagem | Camera & Image
Vladan Jankovic

Edição | Editing
Marjan Rubeša 

Produção | Production
Kostic Foundation

Co-produção | Co-production
Station Zuid
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Saltos oscilantes, uma mão estendida, olhares pervertidos e um grito 
silencioso… No cenário, apenas um batimento constante, vemos três 
pessoas num espaço alto e frio. Sentes-te como um cientista que 
estuda insectos numa jaula de vidro. Ou como um observador da 
espécie humana? Num misterioso enredo de encontros e partidas 
apenas podemos interpretar o que move estas pessoas da nossa 
própria experiência. Um espelho sem reflexo. 

Wavering heels, a reaching hand, warped glances and a silent scream... 
Within the background just a constant pulse, we watch three people 
in a high, cold space. You feel like a scientist who studies insects in a 
glass cage. Or rather an observer of the human species? In a mysterious 
tangle of encountering and release we can solely interpret what moves 
these people from our own experience. A one-way mirror.

Vladan Jankovic
Holanda The Netherlands

4’ | 2013

Appearance

5 DEZ   Sexta Friday
22H | 10PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

VLADAN JANKOVIC
www.jelenakostic.com



Para alguns é apenas um aperitivo de uma festa mas para Patrick, que 
conta a sua história neste filme de Boris Seewald, uma tortilha despoletou 
o momento da sua auto-descoberta. Com uma dança exuberante 
e uma paixão mágica, ele partilha a sua inspiração e convida todos a 
participarem. Até a sua mãe. Com a música do premiado compositor Ralf 
Hildenbeutel, este filme vencedor do #Dioraphte Cinedans Jury Award” 
– o mais importante em termos mundiais para o vídeo-dança, explora o 
conceito da autenticidade espontânea e a sinopse perfeita do corpo e da 
alma – através de uma tortilha e da dança.

For some it is just an ordinary party snack but for Patrick, who tells his 
story, a tortilla chip started his moment of self-discovery. With exuberant 
dancing and magical passion he shares his inspiration and invites everyone 
to participate. Even his mother. With the score by award-winning composer 
Ralf Hildenbeutel, this award-winning film (winner of the “Dioraphte 
Cinedans Jury Award” - the highest for dance film worldwide) explores the 
concept of spontaneous authenticity and the perfect synopsis of body and 
soul - through a tortilla chip and dance.

Boris Seewald, criado na Alemanha Central- Oeste, primeiro aventurou-se no 
design de media digital e tocou música em várias bandas. Foi para Berlim em 
2005 com a clara intenção de seguir carreira em cinema e começou a trabalhar 
nos seus projectos de filmes e a desenvolver experiência nesta área. Estudou 
realização na Filmarche e estudos do cinema na Universidade de Berlim. 
Devido à sua habilidade inata de coordenar imagem e som, Boris procura a 
sua forma de expressão na ilustração rítmica da música. Actualmente trabalha 
como freelancer na área da realização e edição.

Boris Seewald, raised in Central-West Germany,  first ventured into digital media 
design and played music in various bands. He moved to Berlin in 2005 with a clear 
intention of pursuing a career in film and began work on his own films projects and 
developing work experience in this field. He studied film directing at the Filmarche 
and film studies at University of Berlin. Owing to his innate ability to coordinate 
image and sound, Boris seeks his form of expression in the rhythmical illustration 
of music. He’s currently working as freelancer in the area of directing and editing.

2 DEZ   Terça Tuesday
21H30 | 9.30PM 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Boris Seewald 
Alemanha  Germany  

7’ | 2013 

Momentum

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Direction 
Boris Seewald
Intérpretes | Interpreters
Patrick Hanna, Shoko Ito
Música&Som | Music&Sound
Ralf Hildenbeutel
Design | Design
Miwha Hanna
Director Produção | Production Direction 
Carolina Rath
Produção | Production
Seewald, Hanna Ug
Assistente Direcção | Direction Assistant  
Christian Heinbockel
Produtor | Producer
FILMARCHE e.V.
Apoio | Support
MARK-UP MARKETING DESIGN Gmbh
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Esta curta-metragem é o culminar do projecto Forward Motion, do 
South East Dance e do British Council. O projecto de 5 anos assistiu 
à representação de realizadores e bailarinos britânicos pioneiros, numa 
colecção de referência do melhor do vídeo-dança britânico. A colecção 
foi lançada em Dezembro de 2008 no Dance for Camera Festival em 
Brighton. Os programas representam mais de 20 filmes históricos 
inovadores juntamente com entrevistas e percepções sobre a prática 
artística. Representam a diversidade do vídeo-dança britânico, as suas 
inspirações e influência que teve no mundo. Juntam vídeo-dança bem 
conhecidos e raridades experimentais, provocando a discussão e o 
debate.

This short film is the culmination of South East Dance and British Council’s 
Forward Motion project. The 5 year project saw pioneering UK dance and film 
makers featured in an expertly curated collection of seminal British screen 
dance. The collection launched in December at Dance for Camera Festival 
2008 in Brighton. The programmes feature over 20 historic and ground-
breaking films along with interviews and insights into artistic practice.   
They represent the diversity of British screen dance, its inspirations and 
the influence it has had around the world.  They bring together well known 
dance films and experimental rarities, provoking discussion and debate.

South East Dance faz a dança acontecer, desde performances de projecção 
mundial a projectos participativos acessíveis. Apoia os que trabalham na 
dança, incentiva as pessoas a participar na dança e capacita artistas para 
criarem dança. SED envolve artistas inspiradores a criarem experiências de 
dança excepcionais.
Garante uma próspero ambiente para a dança e valoriza as condições 
para haver mais dança, mais arrojada e melhor, a nível regional, nacional e 
internacional.

South East Dance makes dance happen, from world class performance to 
accessible participatory projects. It supports those who work in dance, encourages 
people to participate in dance and enables artists to create dance. SED engages 
inspiring artists to generate exceptional dance experiences.  
It ensures a thriving ecology for dance and enhances the conditions for more, 
bolder and better dance to take place regionally, nationally and internationally. 
SED believes in extending the boundaries of dance.

2 DEZ   Terça Tuesday
22H | 10PM  
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Joe Murray
Reino Unido United Kingdom  

10’ | 2014 

Dance on 
Screen: Past, 
Present, Future 
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Uma peça assombrada pelo ciúme, este thriller existencialista posiciona 
um homem, uma mulher e um amante evasivo numa série de intensos pax 
de deux num apartamento inóspito que se torna um quarto elemento.

A haunting take on jealousy, this existential thriller posits a man, a woman, 
and an elusive lover in a series of intense pas de deux in a stark apartment 
that becomes a fourth character. 

Pontus Lidberg has been making dances for stage and film since 2000. Most 
recently, Lidberg produced WITHIN (Labyrinth Within), during his tenure as 
Resident Artistic Director of Morphoses. In this staged expansion around his 
award-winning film, Labyrinth Within, Lidberg unravels charged relationships, 
revealing the complex and contradictory desires that emerge when communication 
between lovers is strained. Set to an original composition from David Lang, WITHIN 
premiered in June 2012 at Jacob’s Pillow Dance Festival (Beckett, MA) followed 
by a five-city tour in Sweden and a run at The Joyce Theater in New York City.

Pontus Lidberg tem realizado espectáculos de dança para palco e cinema 
desde 2000. Realizou dois filmes e 4 espectáculos de dança para palco. Mais 
recentemente, produziu WITHIN (Labyrinth Within), durante o seu mandato 
enquanto director artístico residente da Morphoses.  Foi comissionado para 
desenvolver trabalhos para várias companhias internacionais. Detém um 
mestrado em Artes Performativas Contemporâneas pela Universidade de 
Gothenburg, Faculdade de belas artes, artes aplicadas e performativas.

6 DEZ   Sábado Saturday
22H | 10PM 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Pontus Lindberg 
Suécia  Sweden   

29’ | 2010

Labyrint Within

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Direction 
Pontus Lidberg
Coreógrafo | Coreographer 
Pontus Lidberg
Intérpretes | Interpreters
Pontus Lidberg, Wendy Whelan, 
Giovanni Bucchieri
Director Fotografia | Photography Director  
Martin Nisser FSF
Música&Som | Music&Sound
David Lang, Maya Beiser
Director Artístico | Artistic director
Magdalena Walz
Produtor | Producer
Mathilde Dedye, Iviva Zubak
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InShadow é um Festival transdisciplinar que cruza linguagens artísticas 
contemporâneas e criações tecnológicas com uma abordagem 
experimental. Um Festival “laboratório”, onde os conceitos de imagem e 
corpo interagem em conferências, vídeo, no palco e em outros locais 
improváveis. O programa inclui uma selecção de vídeo-dança Portuguesa 
com curadoria de Ana Rita Barata e Pedro Sena Nunes, directores artísticos 
do InShadow, comissionada pela organização do Cinedans.

InShadow is a transdisciplinary Festival which crosses contemporary artistic 
languages andtechnological creations with an experimental approach. A 
laboratory Festival where the concepts of image and body interact in open 
talks, on video, at the stage and other unusual acting spots.The program 
includes a selection of Portuguese video dance curated by Ana Rita Barata 
and Pedro Sena Nunes, InShadow’s artistic direction, commissioned by 
Cinedans organization.

26 NOV  Quarta Wednesday
21H30  | 9.30PM

CENTRO CULTURAL 
MALAPOSTA 

Mostra Vídeo-Dança 
Portuguesa  

Vo’Arte 
Portugal  Portugal 

EXIBIÇÃO DE FILMES
FILM EXHIBITION
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Lugares 
Nicolas Lelièvre  2007 | 4’

II B
Luís Marrafa & 
António Cabrita  2007 | 12’

Corpo sem Orgãos
Renata Ferraz  2012 | 8’

Exótica 
Sérgio Cruz  2009 | 5’

Um Dia Grave 
Piso Colectivo  2008 | 2’

A Dimensão Oculta
Renata Polónia   2012 | 6’

Untitled
Luís Marrafa  2012 | 7’

Scarlet Days 
Sara C. F. de Gouveia 2013 | 8’

A’MAR 
Luis Fernandes  2013 | 5’

Desde o início do projecto EVDH, 5 actividades foram  organizadas por 
toda a Europa com o objectivo de sensibilizar os profissionais para a 
importância de preservar e transmitir o vídeo-dança:
Seminário Europeu para a preservação e disseminação do Vídeo-Dança, 
em Düsseldorf, em Novembro 2013;
 - Workshop Europeu de criação de vídeo-dança em Madrid, em Maio, 2014.
- Workshop nacional na Polónia intitulado “Filming Dance: Videodance and 
Recording Dance Performance in Warsaw, em Setembro 2014.
- Primeiro Workshop nacional New Media Art no Porto, em Outubro 2014
- Workshop para formadores em Lyon, em Outubro 2014.
Uma secção de recursos foi criada no site do projecto EVDH, de forma a 
partilhar e transmitir conhecimento e melhores práticas relacionadas com 
a preservação e disseminação do vídeo-dança.
Até Maio de 2015, os co-organizadores e parceiros so projecto EVDH 
continuarão  a trabalhar na estruturação de uma memória europeia da 
dança através da:
-  criação de uma colecção Europeia
-  criação e tradução em 6 línguas de Temas relacionados com a dança no 
Numeridanse.tv
- organização de 4 workshops nacionais (em França, Áustria, Alemanha e 
Portugal), assim como de exibições em festivais europeus

Since the beginning of the EVDH project, 5 activities have been organized 
across Europe to raise awareness among professionals about the 
importance to preserve and to transmit video dance:
- European Seminar on Preservation and Dissemination of Video Dance in 
Düsseldorf, on November 2013
- European Workshop on Video Dance Creation in Madrid, on May 2014
the Polish National Workshop entitled Filming Dance: Videodance and 
Recording Dance Performance in Warsaw, on September 2014
the first Portuguese National Workshop, New Media Art in Porto, on 
October 2014
- Workshop for Trainers in Lyon, October 2014
A “Resources” section has also been created on the EVDH project website 
sharing and transmitting knowledge and best practices related to the 
preservation and dissemination of video dance.
Until May 2015, the co-organizers and partners of the EVDH project will 
keep working on structuring a European memory of dance with:
- creation of a European Collection
- creation and translation in 6 languages of Themas related to dance 
(educational kits) on Numeridanse.tv
- organization of 4 other National workshops (in France, Austria, 
Germany, and Portugal), as well as screenings in European festivals

30 NOV  Domingo Sunday
18H  | 6PM 
TEATRO DO BAIRRO 

EVDH - European Video 
Dance Heritage Project 

EVDH 
Vários países Several countries

DEBATE | DISCUSSION
Dance Archive – A Screen 
& Body Memory
Especialistas portugueses 
e internacionais na área do 
arquivo e direitos de autor 
Portuguese & International 
experts on the area of archive 
and copyright

SESSÕES ESPECIAIS  InShadow | 79



SESSÕES ESPECIAIS  InShadow | 81

Uma história marcada por uma realidade pastoral que 
tenta retratar o papel da natureza na sua condição de 
ponte para um amor de um amado ausente. Inspirado 
por Saint John’s of the Cross Canticle, e a sua definição 
teórica de um amor neo-platónico, na qual a beleza 
de bens materiais na natureza não é um obstáculo à 
revelação do amor e a outros valores elevados, mas uma 
ajuda e uma orientação.
A story marked by a pastoral reality that attempts to 
portray the role of nature in its condition of bridge to the 
love of an absent beloved. Inspired by Saint John’s of 
the Cross Canticle, and his ascription to a neo-platonic 
theory of love in which the beauty of material things in 
nature is not an obstacle to the revelation of love and of 
higher objects, but a help and guide.

Los Muertos 
Gaston Igounet | 2014

La encontrada   
Renata Sheppard | 2014

Momentos, laços, distância e o espaço que criam. 
Tempo para os sentir, por vezes perto, e outras vezes 
longe… E todas estas imagens acontecem uma por 
uma, sempre lá, presentes. Os laços são criados a partir 
dos nossos olhos, vista e espaço. O olhar de fora será 
integrado neles, a partir deles, criando a sincronia, um 
olhar interno, uma distância cheia de proximidades. A 
distância e tempo não aproxima a câmara ao bailarino, 
transforma-a num deles.
Moments, bonds, distance and the space they create. 
Time to feel them sometimes close, sometimes far 
away... And all those images are happening one by one, 
always there, present. Bonds are generated from our 
eyes, view and space. Outside look will be integrated 
with them, from them, creating a synchrony, an internal 
eye, a distance full of proximity.  Distance and time does 
not approach the camera to the dancer, transforms it to 
one of them.

Distance and Time 
Gema Iglesias | 2014 

Em “R.G.B” foram trabalhada as cores primárias da luz 
(vermelho, verde e azul), jogando com o efeito das cores 
sobre o nosso corpo e espírito, sobre o nosso carácter 
e os actos da nossa vida (mudanças no esquema de 
cores afecta tanto a nossa disposição como os nossos 
afectos). R.G.B são 3 cores, 3 momentos, 3 minutos de 
vídeo-dança.
In “R.G.B” it was worked with light primary colors, (red, 
green and blue) playing around with the influence of 
color over our spirit and body, over our character and 
the acts of our life (changes in color schema affects 
both our disposition and our behavior). “R.G.B” are 3 
colors, three moments, three minutes of video dance.

R.G.B  
Belén Iniesta | 2014

“… E na minha reflexão descubro a incoerência da minha 
razão… Observo as linhas deficientes que distorcem a 
minha identidade… é inapta… inadequada…. Eu sou assim…”
“.... And in  my reflection  I discover the  incoherence  of 
my reason... I watch the  deficient  lines  that 
distort my identity.... it’s unfit.... inadequate.....I’m like that ...”

Refle’txion 
 Alicia Cabrero | 2014
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Unlimited Access é um novo projecto Europeu co-organizado pela Vo’Arte, 
British Council (Reino Unido), Onassis Cultural Centre (Grécia) e Croatian 
Institute for Movement and Dance (Croácia). Dedicado à deficiência nas 
Artes, o projecto tem como lema “Através de que olhos precisamos 
de ver o mundo?” e pretende mostrar a importância de valorizar as 
diferenças na cena artística. Unlimited Access promove a inclusão e a 
diversidade nas artes, potencia e melhora a mobilidade transnacional 
dos artistas surdos e/ou com outras necessidades especiais na Europa 
e aumenta a participação do público. Unlimited Access vai promover o 
intercâmbio das melhores práticas entre organizações europeias de artes 
que procuram modelos, infra-estruturas e metodologias que diminuam 
as barreiras para pessoas surdas e com outras necessidades especiais 
enquanto artistas e público, explorando o valor artístico da obra criada 
por estes artistas, que têm uma perspectiva única sobre a experiência do 
mundo que os rodeia. 

Unlimited Access is a new European project co-organized by Vo’Arte, 
British Council (United Kingdom), Onassis Cultural Centre (Greece) 
and Croatian Institute for Movement and Dance (Croatia). Dedicated to 
disability in the arts, the project’s motto is “Through whose eyes do we 
need to see the world?” and intends to show the importance of valuing 
differences in the artistic scene. Unlimited Access promotes inclusion and 
diversity in the arts, increases and improves the mobility of deaf artists and/
or artists with other special needs in Europe and expands the audience’s 
participation. Unlimited Access will promote the exchange of the best 
practices among European art organizations that are looking for patterns, 
facilities and methodologies that reduce the obstacles for deaf people and 
with other special needs face as artists and public, exploring the artistic 
value of the works created by these artists who have an unique perspective 
on the experiment of the world that surrounds them. 

1 DEZ  Segunda Monday
19H  | 7PM

CINEMATECA PORTUGUESA

Unlimited
Access

Unlimited Access
Reino Unido United Kingdom 

EXIBIÇÃO DE FILMES
FILM EXHIBITION

FILMES_WORKSHOP EUROPEU 
FILMS_ EUROPEAN WORKSHOP

Cada pessoa é única, a expressão é única e se a 
bloqueares ela nunca existirá numa outra forma e 
perder-se-á. 
There is only one of you in all time, expression is unique 
and if you blocked, it will never assist through any other 
form and it will be lost.
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As cicatrizes são ligações para as situações que as 
causaram. Muitas das vezes essas situações são 
traumáticas. Kintsugi, que significa “marcenaria de ouro”, 
é a técnica japonesa de reparar cerâmica partida com 
resina de ouro. Todas as cerâmicas reparadas têm um 
único e irreplicável padrão de linhas douradas devido à 
aleatoriedade da quebra. Esta técnica tem as suas raízes 
na crença de que os objectos são mais valiosos e belos 
quando a sua história é revelada. Os corpos também 
contam a sua história. Alguns deles gritam-na!
Scars are links to the events that caused them. Very 
often these events are traumatic. Kintsugi, which means 
“golden joinery”, is the japanese technique of mending 
broken ceramics with gold filled resin. Every repaired 
ceramics has a unique and irreplicable pattern of golden 
lines due to randomness of the crushing. This technique 
has its roots in the belief that the object is more valuable 
and beautiful with its history revealed. Bodies also tell us 
their story. Some of them say it loud.

Kintsugi 
APOTROPIA | 5’ 

É um plano sentimental sobre a memória de um 
espectáculo e de um truque de magia que que um 
homem fez durante anos e a relação que continua a 
nutrir pelo passarinho e pela mulher que entram no 
truque. O filme foi realizado com artistas com e sem 
deficiência.
It’s a sentimental plan from a showman’s memory 
through a magic act he used to do many years ago 
and the bond that he still nurtures for the little bird and 
the woman who entered the act. The film was made in 
combination with artists with and without disabilities.

Little Bird  
Jacobus Flynn |  3’ 

Necessity (pertence à trilogia Necessary Games) é um 
jogo entre duas jovens eternamente ligadas assim que 
traçam as suas vidas nas paredes do quarto e tentam 
rasgar a superfície. 
In “R.G.B” it was worked with light primary colors, (red, 
Necessity (belong to the trilogy Necessary Games) it’s 
a game between two young girls eternally linked as they 
trace their lives in the bedroom’s walls and try to tear 
the surface.

Necessity  
Sophie Hyde | 8’

Caídos num mundo aquático, movem-se como pela 
primeira vez numa atmosfera densa e transparente. 
Adivinha-se um confiante sufoco, sucedido por 
movimentos impossíveis de concretizar, uma mobilidade 
reinventada numa coreografia que corta a respiração. 
Confrontados com a ideia de medo, a água é o elemento 
de maior assombro. Submersos, na agitada ilusão do 
tempo, os corpos nadam tesos e ternos de uma única 
vontade respirar a sua liberdade.
Fallen to an aquatic world, they move ineffably in a dense, 
clear atmosphere as if it was their first autonomous 
moment. One would guess a confident suffocation, 
followed by improbable movements, a mobility reinvented 
in a breath taking group choreography. When confronted 
with the concept of fear, water is considered one of the 
most fascinating elements. Submerged in this troubled 
time illusion, the bodies swim stiff and fondle one sole will: 
to breathe their freedom.

Mergulho 
Pedro Sena Nunes | 8’

Finding Freedom
Sue Austin | 5’

Finding Freedom foi originalmente comissionado como 
parte do Unlimited para as Olimpíadas Culturais em 2012. 
O filme que foi realizado debaixo de água com cadeira 
de rodas, deixa traços de alegria e liberdade enquanto 
voa por águas intermédias, foi concebido pela artista e 
realizadora Sue Austin e produzido por Freewheeling. Visa 
mudar pré conceitos pela criação de narrativas e imagens 
positivas.
Finding Freedom was originally commissioned as part of 
Unlimited for The Cultural Olympiad in 2012.The film of a 
unique self-propelled underwater wheelchair that leaves 
traces of its joy & freedom as it flies along mid water, was 
conceived by Artist & Director Sue Austin and produced 
through Freewheeling. It aims to change preconceptions 
by creating positive narratives & images.

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 desporto 
dando ênfase à relação atleta-dançarina. As conquistas 
pessoais de Hannah revelam que a deficiência não é 
uma barreira à criatividade. 
It explores the playful 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. 
Hannah’s personal achievements reveal that disability is 
no barrier to creativity.

HANNAH 
Sérgio Cruz |  6’

Um lobo dá à luz uma perna e, de seguida, a uma mulher. 
A mulher consegue despertar e dançar com o animal, 
com o monstro. É capaz de sonhar e torná-lo real, para 
no fim, retirar-lhe o poder e convertê-lo em mortal.
The wolf gives birth to a leg, then to a woman. The 
woman wakes up and dances with the animal, with the 
monster. She’s capable of dreaming and make it happen 
and, in the end, remove all its powers and change him 
into a mortal.

Wolf   
Jokin Labaien | 6’

O filme é sobre o Nathan Campbell, um artista de 27 anos 
que descreve a sua luta contra a opressão e deficiência.
Esta é a mensagem por detrás de “Can’t Stop Me Shining”. 
“Sempre senti que tinha algo para oferecer. Não sou uma 
pessoa mediana. Sempre soube que era um “iluminado”. 
Mas com o tempo as pessoas deitaram-me abaixo. 
Actualmente não consigo ver a vida evoluir, mas a voltar 
para trás. Quando era bem mais novo havia mais para 
viver e  mais coisas que se destacavam. Hoje em dia, nem 
por isso. Mas criar arte ajuda a brilhar. Ajuda a chegares 
às tuas cores. Esta é a verdade que quero dizer.” Em 
2014, foi seleccionado entre centenas de candidaturas de 
todo o mundo, para ir em digressão com o Oska Bright 
Film Festival. Este festival é conhecido por celebrar a 
criatividade única de  aprendizes com deficiência.
The film is about Nathan Campbell’s a twenty seven year 
old learning-disabled artist, who describes his struggle 
against oppression and disability. This is Nathan’s 
message behind “Can’t Stop Me Shining”. ”I always felt I 
had things to offer. I’m not average. I knew I was a ‘shiner.’ 
But over time people have brought me down. These days 
I can’t see life expanding but going way back it did at one 
time. When I was a lot younger there was more to life and 
more things standing out. These days - not so much. But 
making art helps you to keep shining. It helps you hang 
onto your colours. This is the truth I wanted to say”
In 2014 ‘Can’t Stop Me Shining’ was selected out of 
hundreds of entries from all over the world, to go on tour 
to cinema’s with the Oska Bright Film Festival. This festival 
is famous for celebrating the unique creativity of learning 
disabled people.in a breath taking group choreography. 

Can’t Stop Me Shining 
Isabel Jones & Salamanda Tandem | 5’
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FILMS_ UNLIMITED PROGRAM
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Um olhar por sete instalações de dança e performances em formato 
tridimensional de Billy Cowie, realizadas nos últimos dez anos e 
apresentadas pelo próprio em 3D. Os trabalhos foram apresentados em 
27 países, em 6 continentes com o filme “In the Flesh” a ganhar o prémio 
Delegates no IMZ e o “Art of Movement” o Prémio Juri no FCDIDL 2013, em 
Algiers. Todas as peças foram coreografadas e realizadas por Billy Cowie, 
excepto “Men in the Wall”, co-realizado e co-coreografado por Liz Aggiss 
e Billy Cowie.

A look back at seven of Billy Cowie’s stereoscopic dance installations and 
performances made over the last ten years and introduced by himself in 
3D. The works have been installed in 27 countries on six continents with 
In the Flesh winning the Delegates Award at IMZ and Art of Movement 
winning the Jury Prize at FCDIDL 2013 in Algiers. All pieces choreographed 
and directed by Billy Cowie (except Men in the Wall co-directed and co-
choreographed by Liz Aggiss and Billy Cowie.

4 DEZ  Quinta Thursday
21H  | 9PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Billy Cowie 
Retrospective

Billy Cowie 
Reino Unido United Kingdom 

EXIBIÇÃO DE FILMES
FILM EXHIBITION

Billy Cowie é um dos mais reconhecidos coréografos e realizadores do Reino 
Unido, tendo realizado 20 trabalhos para a sua companhia Diva. Os seus 
vídeos-dança incluem Motion Control e Tango Brasileiro. Um livro sobre o seu 
trabalho intitulado Anarchic Dance, foi publicado em 2006. As suas peças 3D 
foram instaladas em 27 países e 6 continentes. Foi premiado com o Prémio 
Júri no FCDIDL, com o Czech Crystal Golden Prague e Delegates no IMZ. 
Dirigiu  inúmeros workshops em vídeo-dança em São Paulo, Buenos Aires, 
Santiago, Copenhaga, Rio de Janeiro, Havana e Bucareste.

Billy Cowie is one of the UKs most established choreographers/filmakers having 
made twenty works for his company Divas. His dance films include Motion 
Control and Tango Brasileiro. A book about this work entitled Anarchic Dance 
was published in 2006. His 3d dance pieces have been installed in 27 countries 
on six continents. Awards include the Jury Prize at FCDIDL, Czech Crystal 
Golden Prague Awards, Delegates Prize at IMZ. He has directed numerous 
dance film workshops in Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Copenhagen, Rio 
de Janeiro, Havana and Bucharest.
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Quatro rapazes presos num muro para sempre num loop existencial – 
Passam o tempo a fazer piadas e claro, a dançar. 
Four guys find themselves trapped in the wall forever in an existential 
loop – they pass the time by making jokes and of course dancing.

4’ | 2003

Men in the Wall

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Jeddi Bassan, Sebastian Gonzalez,
Thomas Kampe, Scott Smith

Peça “irmã” de Men in the Wall aqui três jovens mulhers deverão estar 
em loop eternamente.
A “sister” piece of Men in the Wall here three young women must  loop 
endlessly.

4’ | 2009

Ghosts in the 
Machine

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Jennifer Potter, Rachel Blackman, 
Victoria Melody

4’| 2007 

In the Flesh  

Um bailarino a solo, projectado directamento no chão à frente da 
audiência.
Projected directly onto the floor in front of the audience a solo performer.

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Sara Popowa

 5’ | 2010

Tango de Soledad     

Uma performance a solo “Eu sei que ficarias satisfeito em saber que na 
tua ausência dançamos perfeitamente como um só”. 
A solo performance ‘I know you would have been pleased to know that 
in your absence we dance perfectly as one’.

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Amy Hollingsworth
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Três curtas para crianças – o Leopardo, o Texugo e a Formiga.
Three short pieces for children – the Leopard, the Badger and the Ant.

 5’ | 2011

t’es pas la seule

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Jeddi Bassan, Sebastian Gonzalez,
Thomas Kampe, Scott Smith

Oito aulas de coreografias com exemplos de performances – a peça 
apresenta bailarinos ao vivo e bailarinos idênticos em 3D!
Eight lessons in choreography with performed examples – the piece 
features live dancers and identical 3D dancers!

3’ | 2013 

Art of Movement

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Yumiko Minami,Tomohiko Kyougoku, 
Kaori Ito, Kazuko Hohki

 12’| 2012  

Jenseits 

Um dueto sobre a morte interpretado pelo mesmo bailarino em escalas 
idênticas.
A duet about death performed by the same dancer on identical ladders.

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Oxana Panchenko  

A criação de vídeo-dança está a disseminar-se de uma forma 
rápida. Acreditando num Festival Anual que apoiasse e desse 
visibilidade a criadores nacionais e internacionais, Samuel 
Retotillo fundou, em 2012, o festival de video-dança Fiver. Artistas 
de vídeo, coreógrafos e dançarinos locais são convidados a criar 
novas relações criativas. 

Video dance is spreading throughout the world rapidly. Believing 
in an Annual Festival that could support and disseminate national 
and international creators, Samuel Retotillo founded, in 2012, the 
video dance festival Fiver. Video artists, choreographers and 
local dancers are invited to make new creative relationships.

4 DEZ  Quinta Thursday
22H30  | 10.30PM

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Fiver | Festival Internacional de 
Videodanza Experimental de La Rioja

Fiver
Espanha Spain 

EXIBIÇÃO DE FILMES
FILM EXHIBITION

Vídeo-dança sobre a paisagem interior de quando a infra-estrutura pela 
qual nos definimos se torna obsoleta. O filme é baseado na interpretação 
do realizador da coreografia de Wubjke “endless pleasure of returns”, criada 
como uma parte da Random Collison, Trilogy Project, 2012.
Dance film about the inner landscape when the infrastructure by which 
we define ourselves becomes obsolete. The film is based on the director’s 
interpretation of Wubjke’s choreography ‘”endless pleasure of returns”, 
which was created as part of Random Collison’s 2012 Trilogy Project. 

Jasmine Ellis   7’ | 2013

Informatie

Nuno Escudeiro   5’ | 2013

Filândia Finland 

Alemanha Germany 

White Nights 

“O sol nasce esta noite e só irá pôr-se daqui a trinta dias. Não consigo 
adormecer” O filme foi filmado no Norte da Finlândia debaixo do Sol da 
Meia-Noite. Explora a luta de um homem com privação de sono durante a 
altura das noites brancas, encontrando, no final, uma paz merecida, com o 
primeiro pôr de sol do ano.
“The sun has risen tonight, and it will only set in thirty days. I cannot fall 
asleep.” This film was shot in Northern Finland under the Midnight Sun. It 
explores the struggle of a man with deprivation of sleep during the time of 
the white nights, finding at the end a deserved peace, with the first sunset 
of the year.

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Kimmo Hidas-Ilmari

Ficha Artística | Artistic Credits
Intérpretes | Interpreters
Matteo Carvone, Wubkje Kuinder-
sma, Alessandro Marzotto - Levy, 
Heleen van Gigch
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EXPOSIÇÕES
EXHIBITIONS

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

A secção de exposições pretende promover artistas, maioritariamnete nacionais, 
que investigam a relação do corpo na imagem e da imagem de/e no corpo. 
Complementando a vertente movimento, elogiada nas secções vídeo e espectáculo/
performance, InShadow propõe três exposições fotográficas. 
Três criações nacionais, três visões do mundo e de como este se expressa 
através do corpo, da memória e da metáfora de símbolos que comunicam e 
promovem a leitura e reflexão artística, estética e técnica. 

The exhibition section intends to promote artists, mostly national, that investigate the 
relationship of the body in image and of the image of/in the body. Complementing 
the scope of movement, highlighted in the sections of video and performance, 
InShadow includes three photographic exhibitions.
Three national creations, three visions of the world and how it expresses 
through the body, through the memory and through metaphoric symbols that 
communicate and promote reading and artistic reflexion,  aesthetic and technique.

Neste trabalho, feito com a Companhia Olga Roriz, as imagens 
representam movimentos circulares da rotação da Terra e a dimensão 
humana das emoções, os seus ciclos, paixão, prazer, dor. A imagem que 
se repete em segundo plano é a memória e o tempo. O que se pretende 
realçar são as voltas que a vida dá; temos a sensação que voltamos ao 
mesmo lugar, no entanto, ao mudarmos a perspectiva, apercebemo-
nos de que há sempre uma evolução. Na instalação foi usada a peça 
Sentimental Waltz de Tchaikovsky, e a gravação, tal como as imagens, 
foram sobrepostas, aproximando-nos da intensidade do estado de 
espírito caótico com que por vezes nos deparamos.

In this work, made with Olga Roriz Company, the images represent the 
movements of the Earth’s rotation and the dimension of the human’s 
emotions, cycles, passion, pleasure, pain. The image that repeats itself 
in the background it’s the memory and time. What I want to highlight it’s 
the turns that life does; we feel that we return to the same place but, by 
changing perspectives, we realize that there’s always an evolution. In the 
installation it was used Tchaikovsky’s Sentimental Waltz, and the recording, 
as the images, were overlapped, approaching us to the intensity of the 
chaotic state of spirit with which we confront ourselves sometimes.

26 NOV - 6 DEZ

PICKPOCKET GALLERY  

António Proença de 
Carvalho
Portugal Portugal

Exposição Fotográfica
Photographic Exhibition

Сентиментальные вальсы

Sentimental Waltz
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António Proença de Carvalho nasceu em Coimbra, Portugal 1961, é um 
multifacetado e compulsivo amante de arte, trabalhou em arquitectura, 
decoração de interiores, design, ilustração e pintura a fresco. Tem uma paixão 
por fotografia desde a adolescência e produziu trabalhos maioritariamente 
para colecções privadas. Recentemente publicou um livro de fotografia.

António Proença de Carvalho born in Coimbra, Portugal 1961, is a multifaceted 
and compulsive art lover, worked on architecture, interior decoration, design, 
illustration and fresco painting. Has a passion for Photography since the 
adolescence and produced work mostly for private collections. Recently 
published a Photo book..
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Um Festival, uma Escola, alguns Gestos.  A colaboração entre a ETIC e o 
Festival InShadow repete-se e cresce anualmente,   promovendo a leitura 
de mudanças estéticas e técnicas que os alunos do curso de fotografia da 
ETIC imprimem neste desafio. Estes são intercâmbios que alicerçam 
reflexões através de múltiplas perspectivas estimuladas pelos projectos 
artísticos apresentados em cada edição do festival InShadow. Este 
resultado, que é apresentado na 6ª edição do festival, expõe abordagens 
sensíveis, complementando algumas práticas fotográficas.

27 NOV - 5 DEZ

ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOVAÇÃO E CRIAÇÃO 

Alunos de Fotografia da 
ETIC 
Portugal Portugal

Exposição Fotográfica
Photographic Exhibition

In-OutShadow
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Os alunos do curso de fotografia da ETIC têm percursos distintos, mas cruzam 
no olhar pontos de proximidade. Sobre a ETIC - Escola de Tecnologias, 
Inovação e Criação tem hoje 22 anos de experiência em pedagogia e formação 
prática e inovadora. Foi pioneira em Portugal na formação  em Cinema e 
Televisão, Som e Música, Fotografia, Interativo, Design, Jornalismo, Eventos, 
Moda, Artes Performativas, Animação e Videojogos.  O empreendedorismo 
é fomentado e os alunos apoiados na concretização dos seus projectos 
curriculares e extra-curriculares.

The students of the ETIC’s photography course, have different paths, however 
their look cross proximity points. About ETIC – School of technologies, 
innovation and creation, has 22 years of experience in education and practical 
and innovative training. Was pioneer in Portugal in the training of Cinema and 
Television, Sound and Music, Photography, Interactive, Design and Journalism, 
Events, Fashion, Performative Arts, Animation and Video Games. The 
entrepreneurism is increased and the students are supported on the realization 
of their curricular and also extra-curricular projects.

A Festival, a School, some Gestures. The collaboration between ETIC 
and InShadow Festival, annually repeats and grows, promoting a lecture 
on the aesthetics and technical changes that the ETIC’s Photography 
students, print in this challenge. These interchanges are the basis for 
reflexion throughout multiples perspectives stimulated by the artistic 
projects presented in each edition of the Festival. This result, presented in 
the 6th edition of the festival, will exhibit sensible approaches, with some 
photographic practices. 

Os sinais de pontuação, como outros sinais gráficos, são elementos 
pontuais de um texto, de uma história. Influenciam e determinam o 
sentido de expressões, palavras, frases e a forma como interpretamos 
a história. Estas pontuações de paisagens retratam a história que 
cada um (re)cria de si e para si. A história está na forma como cada 
um interpreta a metáfora do chapéu e explica a interacção do mesmo 
com os diferentes contextos, com as distintas situações com as quais 
é confrontado. Na forma como cada um entende o papel de cada sinal 
gráfico e o paralelismo com a fotografia e com a vida. A história está aqui, 
só faltam as palavras.

The punctuation signals, as others graphic signals, are common elements 
of a text, a story. They influence and determine the meaning of expressions, 
words, phrases and how we interpret the story. These punctuation 
environments tells the story that each one (re) creates from and to itself. 
The story is in how each one interpret the umbrella metaphor and explains 
it interaction with different contexts, with the distinct situations with which 
is confronted, in how each one understand the role of each graphic signal 
and the parallelism with the photo and live. The story is here, only the 
words are missing.

28 NOV - 6 DEZ

CENTRO NACIONAL DE CULTURA

Henrique Frazão
Portugal Portugal

Exposição Fotográfica
Photographic Exhibition

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

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

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Selecção de obras através das candidaturas de 2014, que se destacaram pela 
sua capacidade de aproximar os mundos do corpo com os da imagem, som e 
música. Da Malásia vem-nos a dualidade introspectiva de Tsai-Ming-Liang, do 
Reino Unido, Sue Austin navega debaixo de água com a sua cadeira de rodas e 
de Portugal – José Carlos Neves – apresenta um interface não digital que desafia 
o utilizador. Com Lisa Birke apresentam-se cenários no Canadá e ambientes 
pitorescos que levam o espectador a viajar e a ser envolvido dentro de uma 
dimensão activa. 

Selection of the 2014’s submitted works that stand out by their power to connect 
the body with the worlds of image, sound and music, involving within an active 
dimension. Tsai-Ming-Liang’s introspective duality from Malaysia, from the United 
Kingdom, Sue Austin sails under water with her wheelchair and from Portugal – 
José Carlos Neves – presents a non digital interface that challenges the user. With 
Lisa Birke scenarios in Canada are presented, as well as picturesque environments 
that lead the viewer to travel and to be involved in an active dimension.
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Finding Freedom foi originalmente comissionado como parte do 
Unlimited para as Olimpíadas Culturais em 2012. O filme que foi realizado 
debaixo de água com cadeira de rodas, deixa traços de alegria e 
liberdade enquanto voa por águas intermédias, foi concebido pela artista 
e realizadora Sue Austin e produzido por Freewheeling. Visa mudar pré 
conceitos pela criação de narrativas e imagens positivas.

 

Finding Freedom was originally commissioned as part of Unlimited for The 
Cultural Olympiad in 2012.The film of a unique self-propelled underwater 
wheelchair that leaves traces of its joy & freedom as it flies along mid water, 
was conceived by Artist & Director Sue Austin and produced through 
Freewheeling. It aims to change preconceptions by creating positive 
narratives & images.

26 NOV - 7 DEZ

OCEANÁRIO DE LISBOA 

Sue Austin
Reino Unido United Kingdom

Instalação em loop
Loop installation

Finding 
Freedom 
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Internationally acclaimed multimedia, performance and installation artist. In 
repurposing her wheelchair to create fantastical art, she reshapes how we think 
about disability by creating quirky, unexpected juxtapositions bringing a sense 
of empowerment to the discussion of disability & difference. Her Artwork has 
been viewed by over 150 Million People Globally since 2012
 

Artista internacionalmente aclamada na área da multimédia, performance 
e instalação. Ao redireccionar a sua cadeira de rodas de modo a criar arte 
fantástica, ela redefine o modo de pensar sobre a deficiência, ao criar 
justaposições peculiares e inesperadas de forma a trazer um sentimento de 
poder à discussão sobre a deficiência e a diferença. As suas obras foram vistas 
por mais de 150 milhões de pessoas no mundo desde 2012.



ALLEinKOMMUNIKATION emprega a questão do comportamento do 
consumidor na era digital. Uma visualização de como a comunicação 
se comporta hoje em dia como projecções digitais. O título é ambíguo 
em alemão e tanto significa “todos na comunicação” como “sozinho na 
comunicação”. As pitorescas paisagens naturais mostram o ambiente e 
uma pessoa. Ambos sozinhos mas equipados com dispositivos digitais 
e auriculares. O destaque é a solidão, que não é só personificada pela 
natureza mas sim, também, pelo uso de Smartphones.

ALLEinKOMMUNIKATION employs the issue of consumer behavior in the 
age of digital media. A visualization in how communication behaves today 
as digital projections. The title is ambiguous in German and means both 
“all in communication” or “alone communication”. The wild picturesque 
landscapes show the environment and a person. They are alone, but they 
have equipped with digital devices and headphones. Highlighted is the 
loneliness, which is not only embodied by the nature, but equally by the 
employment of Smartphones.

28 NOV - 6 DEZ

CENTRO NACIONAL DE CULTURA  

Benjamin Petersen
Alemanha Germany

Vídeo-instalação
Video installation

ALLEinKOMMUNIKATION

Benjamin  Petersen  nasceu a 25 de Novembro de 1986 em Hannover, 
Alemanha. Desde 2011, estuda Design Gráfico e Media Digital na HAWK 
University of Applied Sciences and Arts em Hildesheim, Alemanha.
 Benjamin  Petersen was born on the 25th November, 1986, in Hannover, 
Germany. Since 2011 he studies Graphic Design & Digital Media at the HAWK 
University of Applied Sciences and Arts in Hildesheim, Germany. 
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José Carlos Neves é licenciado em Design de Comunicação e Mestre em 
Sistemas de Comunicação Multimédia, onde desenvolveu uma tese em 
torno da relação entre corpo, arte e tecnologia. Nos seus estudos actuais de 
doutoramento tem vindo a trabalhar o “interface físico na arte interactiva”. 
Actualmente coordena cadeiras de formação tecnológica na Escola de 
Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação (ULHT) onde também 
lecciona nas áreas do design e artes digitais. O foco do seu trabalho de 
investigação artística está na relação dinâmica entre espectador e obra de 
arte.

José Carlos Neves has a degree in Communication Design and a Master in 
Multimedia Communication Systems, where he developed a thesis concerning 
the connection between art, body and technology. His present PHD studies 
are concerned with “physical interface in interactive art”. Currently he manages 
subjects related to Technological Formation at the Communication, Arts and 
Information Technologies’ School (ULHT), where he also teaches Design and 
Digital Arts. His research project focuses on the dynamic relationship between 
spectator and work of art.

Ficha Artística | Artistic Credits
Autoria&Produção | Author&Production
José Carlos Neves

Discusão Conceptual 
Conceptual Discussion
José Gomes Pinto

Discussão Metodologia
Methodology Discussion 
Inês Secca Ruivo

Consultoria | Advice
António Martins (electrónica),
João Trindade (audio)

Apoio | Support

U. Lusófona de Humanidades 
e Tecnologias, Leroy Merlin

Agradecimentos | Acknowledgments 
Odete Barata Neves, 
Pedro Costa Silva (Pt Robotics), 
Edward (Meccano Spares), 
Luís Costa, Marco Raposo

Em aMáquina a autonomia do interface para com o computador é 
tomada como uma mais valia para a obra de arte interatciva. Esta posição 
assenta na possibilidade de uma máquina interactiva, independente do 
computador e sem integração de meios digitais, se poder constituir 
enquanto interface entre humano e computador. Trata-se então de 
fazer do interface a obra em si mesma, trazendo deste modo a atitude 
contemplativa do todo e a de descoberta do interface para um mesmo 
patamar.

In aMáquina the autonomy of the interface with the computer is taken as 
an added value to the work of interactive art. This position is based on the 
possibility of an interactive machine, independent from a computer and 
without relevant digital media integration, be able to act as an interface 
between human and computer. The intention is to make the interface the 
work of art itself, thereby bringing the contemplative attitude of the whole 
and the discovery of the interface to a same level.

28 NOV - 6 DEZ

MUSEU BORDALO PINHEIRO  

José Carlos Neves
Portugal Portugal

Instalação Installation

aMáquina
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Ficha Artística | Artistic Credits
Director | Director 
Tsai Ming-Liang 
Intérpretes | Interpreters 
Lee Kang-Seng 
Imagem&Câmara | Image&Camera
Liao Pen-Jung
Edição | Editing 
Lei Chen-Ching 
Produção | Production
Homegreen Films 
Produtor | Producer 
Tsai Ming-Liang 

30 NOV

MUSEU DO ORIENTE

Tsai Ming-Liang 
Malásia Malasya
‘30

filme e conversa com 
MY CREATIVE EXPERIENCE   
film and talk with 
MY CREATIVE EXPERIENCE

Walker
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You ask me how I feel.  // The year of 2012.
Hong Kong. //  Is it beautiful or not.
The future is always promising  // The future is always wonderful. 
Everyone thinks so. // The Pearl of the Orient is bright as ever.
The ringing of Queen’s Road is loud as before.
The Shopping Paradise is now more convenient with the rise of Mandarin.
Andy Lau, who never grows old, suddenly sired a child.
Is it true? // How nice.
The magazines said so.
There are new weekly magazines every week.
We enjoy yum cha and read newspapers everyday.
Eat Fish Ball Noodles, Fish Congee and Mantis Shrimp.
How delicious. //  Did I walk too fast?
I couldn’t find Wing Wah Restaurant at Tsim Sha Tsui.
I searched back and forth. // Jupiter brought me there the first time.
Since then I have been there often. // How sudden.
I searched around for a while, and then found another restaurant.
I ordered hot milk tea and butter toast. // But it didn’t taste the same.
You ask me how I feel. 
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Numa linda paisagem natural do Canadá, a artista negoceia feminilidade 
e encena elementos culturais e arte patrimonial tornando-os confusos. 
De uma forma humorística, satírica, filosófica e melancólica, os vídeos 
referenciam história de arte, media, mitologia e experiências pessoais.

In the beautiful setting of the Canadian wilderness, the artist negotiates 
femininity and enacts cultural and art historical tropes, but renders them 
confused. At once humorous, satirical, philosophical, and melancholic, 
the videos reference art history, mass media, mythology, and personal 
experience.

2 - 6 DEZ 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Lisa Birke 
Canadá Canada 

Vídeo-instalação
Video installation

Pictures 
in an 
Exhibition 
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Lisa Birke é uma artista canadense, que trabalha em pintura, vídeo digital e 
arte performativa. De uma forma visceral e absurda, o trabalho indaga sobre 
noções de género, revelando elementos e desafiando expectativas. Lisa Birke, 
foi distinguida com um mestrado pela Universidade de Waterloo (2003). O seu 
trabalho já foi exibido pelo Canadá e em festivais internacionais de cinema e 
vídeo. 

Lisa Birke is a Canadian artist working in painting, digital video and performance 
art. At once visceral and absurd, the works probe notions of gender, revealing 
tropes and challenging expectations. Lisa Birke earned an MFA with distinction 
from the University of Waterloo (2013). Her work has been exhibited across 
Canada and at film/video festivals internationally.

Nascido na Malásia, em 1957, Tsai Ming-Liang é um dos directores de cinema 
mais importantes do movimento Novo Cinema de Taiwan. Em 1994, o seu filme 
Vive L’amour foi homenageado com o prémio Golden Lion no Venice Film 
Festival, e estabeleceu-lhe um lugar no mundo do cinema internacional. Nos 
últimos anos, Tsai Ming-Liang entrou, também, no mundo das instalações de 
arte. As suas obras foram exibidas em Veneza, Xangai, Nagoya, e forma bem 
recebidas.

Born in Malaysia in 1957, Tsai Ming-Liang is one of the most prominent film 
directors of the new cinema movement in Taiwan. In 1994, his film Vive L’ amour was 
honored with the Golden Lion award at the Venice Film Festival, and established a 
place for him in the world of international film. In recent years, Tsai Ming-Liang has 
also moved into installation art. His works have been displayed in Venice, Shanghai, 
Nagoya, and have been well-received.



O projecto MUVERS nasce na Espai Erre, uma associação que actua na 
área das artes performativas e audiovisuais, dirigida por Ángeles Angulo 
e Mario G. Sáez, Carles Ribot e Román Torre. MUVERS é uma série de 
vídeo-dança gravados num formato de 360º, com os quais o público 
pode interagir e escolher o melhor angulo de visão em cada momento.

The project MUVERS, is born at Espai Erre, an association which works 
in the area of performative arts and audio-visuals, directed by Ángeles 
Angulo and Mario G. Sáez, Carles Ribot and Román Torre. MUVERS is a 
series of video dance recorded in a 360º format, with which the public can 
interact and choose the best angle of vision at each moment.

4 - 6 DEZ 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Erre que Erre Danza  
Espanha Spain  

Instalação Installation

Muvers  
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Erre que Erre Danza, é um colectivo de artistas e performers que desenvolvem 
o seu trabalho a partir da criação e experimentação com novas formas 
e conceitos de dança e movimento e serve como plataforma para várias 
colaborações interdisciplinares que resultam em novos formatos de palco/
exibição e projectos artísticos.

Erre que Erre Danza is a collective of artists and performers which develops 
their work from the creation and experimentation with new forms and concepts 
of dance and movement, and it serves as a platform to various interdisciplinary 
collaborations that result in new formats stage / exhibition and artistic projects. 

INSTALAÇÕES  InShadow | 99 98 | InShadow INSTALAÇÕES

No âmbito do projecto europeu  EVDH - European Video Dance 
Heritage, 24 jovens profissionais participaram nos workshops de criação 
de vídeo dança e  gravação de uma performance, organizados pela 
Fundação Alicia Alonzo, um dos parceiros do projecto. Estes workshops 
tiveram lugar na Universidade Rey Juan Carlos em Madrid de 22 a 30 de 
Maio. Pedro Sena Nunes (realizador e director artístico da Vo’Arte) foi 
um dos formadores.

Within the cooperation European project EVDH – European Video Dance 
Heritage, 24 young professionals participated in video dance creation 
and performance recording workshops, organized by the Alicia Alonzo 
Foundation, one of the project partners. These workshops took place at 
the Rey Juan Carlos University, in Madrid, from the 22 to 30 of May, 2014.
Pedro Sena Nunes (filmaker and artistic director of Vo’Arte) was one of 
the trainers.

2 - 6 DEZ 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

EVDH
Vários Países
Various Countries

Vídeo-instalação
Video installation

Vídeo-dança 
e registo 
de obras 
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O projecto de cooperação europeia EVDH - European Video Dance Heritage 
tem como objectivo desenvolver uma  memória da dança  tendo em conta 
a evolução das tecnologias digitais e as diferentes formas de acesso aos 
recursos. Com coordenação da Maison de la Danse (Lyon, França).

The European cooperation project EVDH -  European Video Dance Heritage 
intends to develop a dance memory, taking into account the evolution of digital 
technologies and the different ways to access to resources.  It has the coordination 
of the Maison de la Danse (Lyon, France)



LITTLESHADOW

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

LittleShadow propõe imagéticas alternativas suportadas na relação criativa 
de géneros e práticas artísticas e visa a formação do público infanto-juvenil (4 
aos 12 anos), através da parceria com o Ministério da Educação – Direcção Geral 
de Inovação e Desenvolvimento Curricular – Equipa de Educação Estética e 
Artística e com o Departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa.
Integra nas suas acções a experimentação das áreas programadas no Festival, 
percorrendo os diferentes estágios do processo criativo. 
Nesse âmbito, apresenta nesta edição três actividades distintas para os vários 
ciclos escolares: Sessões de Filmes de Animação de diversos realizadores, um 
Laboratório de Actividades Criativas em sistema rotativo inspirado no livro do 
escritor Rui Paiva, e um Espectáculo em estreia que alia movimento e filme de 
animação.

LittleShadow offers imagery alternatives supported in the creative relationship 
between genres and artistic practices and aims the formation of a young audience 
(4 to 12 years old), through a partnership with the Ministry of Education – General 
Direction of Innovation and Curricular Development – Aesthetics and Artistic 
Education Team and with the Education Department of the Municipality of 
Lisbon. Their actions combine the experimentation of the areas programed at the 
festival, covering the different stages of the creative process. 
In this context, this edition presents three distinct activities for the various 
educational levels: Animated Films Sessions, a Lab of Creative Activities in 
rotation and one Performance that combines movement and animated film.
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Um pequeno robot nasce e parte para o mundo, realizando, feliz, as 
suas simples tarefas. De repente, de uma forma pequena, mas profunda, 
o mundo que ele conhece muda. Segue-se uma espiral de ciúme, 
ressentimento e desejo desenfreado.
A small robot is born and sets out into the world, happily performing 
his simple tasks. Suddenly, in a small but profound way, the world as 
he knows it changes. What follows is a downward spiral of jealousy, 
resentment and unrestrained desire. 

15’ | 2009 

Desire
Scott Thierauf    

EUA  USA
 
 

Um homem que adora que os seus robôs lhe obedeçam a cada ordem, 
vai descobrindo musicalmente, que as coisas que possuímos acabam 
por nos possuir.
A man who loves his domotics to obey every word, will figure out in a 
musical way, that things you own end up owning you.

7’ | 2013 

Dip N’ Dance 
Hugo Cierzniak

França France
 

Fascinado por quadros, Jack vasculha os museus durante todo o dia. Ele 
rouba os quadros e esconde-os em casa para… comê-los! Estas obras 
são o seu alimento e colocam-no em puro êxtase quando os mastiga. 
Mas quanto mais quadros come, mais escassos se tornam.
Fascinated by pictures, Jack scavenge the museums during all day. He 
steals the pictures and hide them at home to… eat them! This pieces are 
his aliment and they put him in pure ecstasy when he chew them. But 
the further he eats, more scarce they get.

15’ | 2010

Dripped
Léo Verrier 

França France
 
 

ANIMATED FILMSFILMES DE ANIMAÇÃO 



Um carrossel mágico leva uma pequena rapariga numa viagem marítima 
de uma vida.
Magic merry-go-round takes a little girl on the ocean voyage of a 
lifetime.

França France
 

4’ | 2009

Merry go Round
Nicolas Athane, Brice 
Chevillard, Alexis Liddell, 
Françoise Losito & Mai Nguyen

Um poema. Uma história feita de silêncio e de cumplicidade. Luz e 
sombra, o apelo da noite, a lua como paixão... Este é um conto sobre 
alguém que tentou realizar o seu sonho...
A poem. A story made by silence and complicity. Light and shadow, the 
appeal of night, the moon as passion… This is a tale about someone who 
tried to achieve his dream…

Portugal Portugal 
 

6’ |1995 

Estória do Gato 
e da Lua
Pedro Serrazina  

Um pai irritadiço discute com o seu filho pela última vez. A criança 
decide deixar a casa de família. A dança é o ponto alto da interacção 
entre as duas personagens, porque é o único meio de comunicação 
entre eles.
A quick-tempered father argues with his son for the last time. The 
child decides to leave the family home. Dancing is the high point of the 
exchanges between the two characters because it is their only means 
of communication.

França France
 

5’ | 2007

The Heart is a 
Metronome
Jean-Charles Mbotti Malolo

Chloé e Louis estão secretamente apaixonados um por o outro. Todas 
as palavras são um movimento, todas as frases são uma coreografia. 
Louis convida, finalmente, Chloé para um jantar em sua casa. Durante o 
jantar, o lado negro de Louis começa a transparecer…
Chloé and Louis are secretly in love with each other. Every word is a 
move, every sentence is a choreography. Louis finally invites Chloé at 
his place for dinner. Throughout the dinner, Louis’s dark side starts to 
show...

França France
 

15’ | 2014

The Sense of Touch
Jean-Charles Mbotti Malolo
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Baseado no livro “Se o mundo é redondo, o pensamento é ao quadrado” de Rui Paiva, o Laboratório de 
Actividades Criativas (LAC) integra três experiências artísticas nas áreas do Teatro (Lavínia Moreira), Artes 
Plásticas (Marina Palácio) e Fotografia (Catarina Silva), numa relação de descoberta entre corpo e sombra. 
Conceito: Pedro Sena Nunes

Inspired on the book “ If the world is round, the thought is to square”, by Rui Paiva, the Creative Activities Laboratory 
(CAL), is formed by three artistic experiences in the areas of Theatre (Lavínia Moreira), Visual Arts (Marina Palácio) 
and Photography (Catarina Silva), in a discover relationship between body and shadow. 
Concept: Pedro Sena Nunes

(Des)conhecer na Sombra 
(Un)know the Shadow  

CORPO 
& TEATRO
(BODY & THEATRE)

CORPO & 
FOTOGRAFIA
(BODY & PHOTOGRAPHY)

Rosinda Costa

Isabel Fidalgo

CORPO 
& ARTES 
PLÁSTICAS
(BODY & PLASTIC ARTS)

Marina Palácio 

1

2

3

LABORATÓRIO DE ACTIVIDADES CRIATIVAS
CREATIVE ACTIVITIES LABORATORY



WORKSHOPS

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Destinados ao público especializado, propõem o contacto com artistas 
consagrados nas áreas da realização, coreografia e/ou exploração digital e 
espaços intersticiais. Criação contemporânea, reciclagem, troca de saberes e 
resultados fomentam a investigação de novos caminhos. 
Dirigida a todos os interessados em dança, cinema e reflexão. 

Targeted for specialized participants, it offers contact with established artists in 
the areas of film direction, choreography and/or digital research and interstitial 
spaces. Contemporary creation, recycling, knowledge and results exchange generate 
the investigation of new paths to national artistic production. 
Directed to anyone interested in dance, video and reflection.

 105 | InShadow LITTLESHADOW 104 | InShadow LITTLESHADOW 

Muualla/Elsewhere explora as possibilidades da combinação entre 
a animação, circo e dança num contexto de performance ao vivo. A 
interacção entre a animação e o artista permite um diálogo entre os 
mundos real e virtual: um ambiente imaginado com criaturas emergentes 
é afectado pelo artista e vice-versa. As imagens da peça estão em 
constante mudança e nada é o que parece ser. 

Muualla/Elsewhere explores the possibilities of combining animation, 
circus and dance in a live performance context. The interaction between 
the animation and the performer enables a dialogue between the real and 
virtual worlds: animated environment and emerging creatures are affected 
by the performer and vice versa. The imagery of the piece is constantly 
changing and nothing is what it seems to be.

Acrobata e coreógrafa finlandesa Ilona Jäntti estudou técnicas aéreas na 
Cirkus Piloterna em Estocolmo e dança contemporânea na Laban Centre 
em Londres, obteve o Mestrado em Artes em coreografia. Colaborou com o 
Shakespeare Globe, Royal Opera House, The Place e no Gandini Juggling no 
UK, no Les Colporteurs em França e no Cirkus Cirkör na Suécia.

Finnish aerialist and choreographer Ilona Jäntti studied aerial techniques 
at Cirkus Piloterna in Stockholm and contemporary dance at Laban Centre in 
London, obtaining a Master of Arts degree in choreography. She has collaborated 
with Shakespeare’s Globe, Royal Opera House, The Place and Gandini Juggling  
in the UK, Les Colporteurs in France and Cirkus Cirkör in Sweden.

4 DEZ  Quinta Thursday

ESPECTÁCULO 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Ilona Jäntti
Reino Unido & Finlândia
United Kingdom & Finland  

15’ | 2009

Muualla /
Elsewhere

Ficha Artística | Artistic Credits

Conceito Concept
Tuula Jeker, Ilona Jäntti 
Coreografia & Performance
Coreography & Performance
Tuula Jeker 
Música & Desenho de Som 
Music & Sound Design 
Tuomas Norvio 
Desenho de Luz Light Design
Ainu Palmu
Co-produção | Co-production
AsiaNow, En Knap

Produção apoiada pelo:  Arts Council of Finland 
Helsinki Festival e Jacksons Lane (UK)
Production has been supported by: Arts Council 
of Finland, Helsinki Festival and Jacksons Lane
 (UK)

PERFORMANCE 
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Leonel Brum é doutorado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e director artístico dos festivais dança 
em foco e PODFest - Festival Internacional de Poéticas Digitais. Coordena 
e lecciona os cursos de Dança no Instituto de Cultura e Arte, Universidade 
Federal do Ceará. Thaís Gonçalves lecciona dança no Instituto de Cultura e 
Arte da Universidade Federal do Ceará e é doutoranda em Dança na FMH, UL. 

Workshop teórico-prático direcionado à criação de  vídeo-dança. Os 
participantes irão assistir à exibição de obras, debater e criar propostas 
para a realização de exercícios práticos em vídeo-dança. O workshop é 
dedicado a artistas e técnicos das áreas da dança, performance, cinema, 
vídeo, artes visuais, música, entre outras. 

Theoretical-practical workshop whose aim is creating a video dance. 
Participants will watch a display of works, debate and create proposals to 
conduct practical exercises in video dance. The workshop is dedicated to 
artists and technicians from the fields of dance, performance, film, video, 
visual arts, music, and others.

Leonel Brum, PhD in Visual Arts from Fine-Arts, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, and artistic director of festivals dança em foco and PODFest 
– International Festival of Digital Poetics. Coordinates and teaches dance 
graduation courses in Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal 
do Ceará. Thaís Gonçalves teaches dance in Instituto de Cultura e Arte da 
Universidade Federal do Ceará and is a PhD student in Dance from FMH, UL.

27 NOV - 3 DEZ 

FACULDADE MOTRICIDADE HUMANA
VO’ARTE

Leonel Brum & 
Thaís Gonçalves
Brasil  Brazil 
curso longa duração  long course 

Corpo, 
Imagem e 
Movimento
Body, 
Image and 
Movement 
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Conceição Garcia, estudou Comunicação Social e Escrita para Cinema 
e Televisão pela Universidade Autónoma de Barcelona. Formadora de 
cursos de escrita criativa e coordenadora pedagógica da Escrever Escrever 
desde a sua génese. Desenvolveu cursos para variados públicos: empresas, 
estabelecimentos prisionais, universidades e hospitais. 
 

Workshop de cruzamento entre a escrita e o corpo: para deixar o corpo 
escrever e a escrita reflectir-se no corpo. Descobrir técnicas de escrita 
criativa aplicadas à expressividade corporal, explorar sensações, memórias 
e desejos que o corpo exprime e utilizá-los para escrever a partir de 
imagens, objectos, textos e música. Utilizar o corpo numa narrativa: como 
narrador, como personagem, como elemento de progressão dramática. 
Sentir o efeito que um texto pode ter no corpo

Workshop that intersects the writing and the body: to let the body write and 
the writing reflect in it. To discover creative writing techniques applied to 
bodily expressiveness, to explore feelings, memories, and desires that the 
body expresses and use them to write, with the input from pictures, objects, 
texts and music. Using the body in a narrative: as a narrator, as a character, 
as an element of dramatic progression. To feel the effect that a text can 
have on the body.

Conceição Garcia, studied Social Communication and completed a Masters in 
Writing for Film and Television from the Autonomous University of Barcelona. 
Teaches creative writing courses and is the educational coordinator of Escrever 
Escrever since its genesis. Developed courses for various audiences: enterprises, 
prisons, universities and hospitals.

29 NOV

CENTRO NACIONAL DE CULTURA 

Conceição Garcia
Portugal  Portugal
curso curta duração short course 

Corpo, Palavra
e Imagem
Body, Word 
and Image 
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Workshop que explora formas de adaptar práticas coreográficas e 
cinematográficas, com uma grande variedade de bailarinos, incluindo 
mais idosos e não profissionais, de forma a adaptar as suas necessidades 
e pontos fortes. Centra-se também em formas de trabalhar com a 
biografia pessoal e de grupo.

Workshop exploring ways of adapting choreographic and film practices 
for making films with a wide variety of dancers, including older and non-
vocational dancers, in order to accommodate their needs and strengths. 
Focusing also on ways of working with personal and group biography.

29 NOV 

ESTAL 

Ríonach Ní Neíll
Irlanda Ireland
curso curta duração short course 

Workshop possível com o apoio do EVDH - 
European Video Dance Heritage

Workshop made possible by the support of 
EVDH - European Video Dance Heritage

Prática de 
Dança 
Colaborativa 
e Filme 
Collaborative 
Dance Practice 
and Film  
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Bailarina e coreógrafa, Ríonach Ní Neíll é a directora artística do Ciotóg, para a 
qual coreografou 11 obras apresentadas internacionalmente. Em 2007, fundou 
a Macushla Dance Club para seniores. Artista residente na Galway Dance 
(2010 – 2014) é, também, a curadora e produtora dos festivais Galway Dance 
Days e Corp_Real International Symposiums.

Dance artist and choreographer, Ríonach Ní Neíll is the artistic director of Ciotóg, 
for which she has choreographed 11 works, performed throughout the world. In 
2007 she founded the Macushla Dance Club for +50s. She is the Galway Dance 
Artist in Residence (2010-2014), for which she has curated and produced the 
Galway Dance Days festivals and Corp_Real International Symposiums.

Workshop que explora o género Screendance e Realidade Aumentada 
(RA). Através de exercícios e improvisações, os participantes dançarão 
com e para a câmara em movimento, explorarão a coreografia e movimento 
para os bailarinos e para a câmara, usarão formas experimentais de filmar, 
com pontuações e storyboards. Isto será feito em equipas. De seguida, 
aprenderão sobre RA através dos vídeos realizados e será desenhado uma 
pequena viagem RA – um design interactivo utilizando a app “Aurasma”. 
Os participantes devem levar a sua própria câmara, telemóveis (iPhone ou 
Android) e computadores portáteis com software de edição.

Workshop that explores the genre of Screendance and AR (Augmented 
Reality). Through a set of exercises and improvisations, participants 
will dance with and for the moving camera, explore choreography and 
movement for the dancer and camera, use experimental ways of shooting, 
with scores and storyboards. This will be done in teams. They will learn 
about AR using the videos that were made and device a short AR journey 
- an interaction design using the AR app Aurasma. Participants are asked 
to bring their own cameras, mobile smart phones (iPhones or Android) and 
laptops with editing software.

2 - 4 DEZ

CENTRO NACIONAL DE CULTURA

Jeannette Ginslov
Dinamarca Denmark
curso longa duração long course 

Workshop possível com o apoio do EVDH - 
European Video Dance Heritage

Workshop made possible by the support of 
EVDH - European Video Dance Heritage

Screendance e 
Realidade 
Aumentada 
Screendance 
andAugmented 
Reality 
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Jeannette Ginslov é realizadora de vídeo-dança independente, produtora, 
mediadora de workshop em várias plataformas e especialista em vídeo-dança: 
realizadora, investigadora e curadora de AR, Screen & Internet. Actualmente, 
é directora da Screendance Africa (Pty) Ltd em Cape Town na África do 
Sul. Coordenadora para a competição anual de screendance on-line para a 
60secondsdance.dk (2011-2014). Produtora associada para a www.dance-tech.
net e vlogger para MoveStream.

Jeannette Ginslov is an independent dance filmmaker, producer, workshop 
facilitator across several media platforms and specialist in Dance on Screen: 
filmmaker, researcher and curator for AR, Screen & Internet. Currently she is the 
director of Screendance Africa (Pty) ltd in Cape Town South Africa. Co-ordinator 
for 60secondsdance.dk (2011-2014) online annual screendance competition. 
Associate producer for www.dance-tech.net and vlogger for MoveStream.
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Workshop que permitirá aos participantes explorar as suas próprias 
motivações e desejos de movimento. Como prática física, experimentarão 
sistemas corporais básicos, tais como o sistema orgânico, o sistema ósseo 
ou o sistema fluído no movimento a solo, bem como com um parceiro. Os 
participantes irão desafiar a sua dança através da re-interpretação e da 
descoberta da alegria ao assumir um risco e encontrar movimentos de 
diferentes sistemas do corpo.   

Workshop that will allow the participants to explore their own motion 
motives and desires. As a physical practice it will be experienced basic body 
systems, such as the organic system, bone system or fluid system in motion 
solo as well as with a partner. The participants will challenge their dance by 
re-pattering and finding the joy in taking a risk by finding movements from 
different body systems.

4 - 5 DEZ

ESTÚDIOS DE DANÇA DA 
COMPANHIA NACIONAL BAILADO

Silke Z. 
Alemanha Germany
curso longa duração  long course 

O eu em 
Movimento
Moving me 
Moving 
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Silke Z. estudou dança na EDDC, Arnhem/Düsseldorf e na Moving On Center, 
S. Francisco. Co-fundadora da resistdance e da Studio 11. Em 2011, co-fundou a 
studiotrade. As suas produções receberam vários prémios e foram nomeados, 
entre outros, para o Theatre Award Der Faust e Isadora Duncan DA (S. 
Francisco). Actualmente é directora artística da série de dança/performance 
WIE LEBEN GEHT!. Em Março de 2014, publicou um livro com os resultados 
da UNTER UNS!.

Silke Z. studied Dance at EDDC, Arnhem/Düsseldorf and at Moving On Center, 
S. Francisco. Cofounder of resistdance and Studio 11. In 2011, she co-founded 
Studiotrade. Her productions received several awards and were nominated, 
among others, for German Theatre Award Der Faust and Isadora Duncan DA (S. 
Francisco). Currently artistic director of the dance/performance series WIE LEBEN 
GEHT!. In March 2014, she published a book with the results of UNTER UNS!.

Tempo e movimento são os temas constantes que preocupam as 
mentes de bailarinos e realizadores de vídeo-dança. Neste workshop irá 
ser explorado a pixelização – uma técnica de animação – que captura 
fotograma a fotograma. Pixelização afecta o movimento da pessoa – 
neste caso, bailarinos – de uma forma especial e mágica. Os saltos vão 
durar mais tempo no ar e os passos viajam mais longe pelo palco. As leis 
da gravidade não se aplicam. O tempo é, também, alterado, trabalhando 
num mundo surreal. O objectivo do workshop é ter uma sequência de 
dança, levá-la mais longe e fazer um vídeo-dança experimental.

Timing and movement are the constant themes that preoccupy dancers 
and dance film-makers minds. In this workshop it will be explored pixilation 
- an animation technique - which shoots people frame by frame. Pixilation 
affects the movement of people - in this case, dancers - in a very special and 
magical way. Jumps will last longer in the air and steps travel further across 
the stage. The laws of gravity don’t apply. Time is changed too as we are 
working in a surreal world. The workshop intends to take a dance sequence 
and push it further and make a stand alone experimental dance film.

5 DEZ

ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOVAÇÃO E CRIAÇÃO 

Steve Woods
Irlanda Ireland
curso curta duração short course 

Workshop possível com o apoio do EVDH - 
European Video Dance Heritage

Workshop made possible by the support of 
EVDH - European Video Dance Heritage

PIXELIZAÇÃO - 
Encontro 
entre a dança e 
a animação
PIXILATION - 
Dance meets 
Animation
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Steve Wods, trabalha em cinema desde 1988, primeiro em animação e depois 
em live action. Keeping Time é o seu sexto vídeo-dança. O seu filme Admit 
One ganhou o prémio Melhor Artista no InShadow 2010. Fez a curadoria de 
vários festivais de cinema irlandeses e internacionais e é membro do conselho 
do Galway Film Fleadh e do Screen Directors Guild of Ireland. Também ensina 
Animação Experimental na National Film School no IADT, Irlanda.

Steve Wods, works in film since 1988, he started in animation then live action. 
‘Keeping Time’ is his sixth dance film. His film ‘Admit One’ won Best Performer in 
InShadow 2010. He has curated for a number of Irish and international film festivals 
and is on the board of the Galway Film Fleadh and the Screen Directors Guild of 
Ireland. He also teaches Experimental Animation at the National Film School in 
IADT, Ireland.
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Coréografa surda, nascida no Japão, Chisato Minamimura vive actualmente 
em Londres. Como coreógrafa surda, é fascinada pela possibilidade de ver som 
e cativar audiências, surdas ou não, numa experiência visual e sensitiva. Ex-
membro da CandoCo Dance Company, treinou no Laban em Londres antes de 
completar o mestrado na Yokohama National University.
 

A coreógrafa surda Chisato Minamimura não usa som nas suas 
coreografias. As suas obras usam e exploram os sentidos. Este workshop 
irá explorar como podemos usar os nossos sentidos para que possamos 
criar os nossos próprios e únicos movimentos. Vamos explorar a 
importância do espaço pessoal e do relacionamento com os outros, assim 
como a criação e uso de padrões e formas geométricas de diferentes 
práticas de dança contemporânea.

Deaf choreographer Chisato Minamimura does not use audio music in 
her choreography. Her pieces use and explore the senses. This workshop 
will explore how to use our senses to enable us to create our own unique 
movements. The participants will explore the importance of personal space 
and the relationship to others as well as creating and using patterns and 
geometric shapes from different contemporary dance practice.

Deaf dance artist born in Japan Chisato Minamimura nowadays is based in 
London. As a deaf choreographer, she is fascinated by the possibility of seeing 
sound and engaging hearing and non-hearing audiences in a shared visual and 
sense experience. A former member of CandoCo Dance Company, she trained at 
the Laban in London before completing a M.A. at Yokohama National University.

6 DEZ

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Chisato Minamimura
Reino Unido & Japão

U. Kingdom &  Japan
curso curta duração short course 

Unlimited Program 

Explorar o 
movimento 
através dos 
sentidos
Exploring 
Movement 
trought the 
senses 
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Workshop que se concentra na intenção do corpo relacionado com 
a presença em palco, de encontrar a dimensão de estar no palco com 
todas as células do corpo (intensidade) através de uma escuta profunda 
de nós mesmos que permite comunicar com os outros. O objectivo é 
explorar diferentes qualidades dinâmicas, para conseguir uma linguagem 
consciente da dança, única e original e encontrar uma expressão pessoal 
enquanto artista e revelar a identidade do corpo.

The workshop will be focusing on the intention of the body related to a 
stage presence, to find the dimension being on stage with every cell of 
the body (intensity) through a deep listening of ourselves that enable to 
communicate with others. The aim is to explore different motional qualities, 
to achieve a conscious language of dance, unique and original to find a 
personal expression as a performer and reveal the body’s identity.

6 DEZ

LARGO RESIDÊNCIAS 

Daša Grgic
Itália & Eslovénia 

Italy & Slovenia  
curso curta duração short course 

Identidade do 
Corpo
Body Identity 
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Bailarina, coreógrafa e professora, Daša Grgic terminou o “Nikolais-Louis 
Technique certificate program” e o National Course for Dance Education. 
Continuou os seus estudos sob a orientação de Carolyn Carlson. As suas 
obras têm sido apresentadas em diferentes projectos e festivais na Europa. O 
solo BodyunTitled ganhou o primeiro prémio em 2013 no Festival SidebySide. 
Apresentou no Tanzhaus Nrw Düsseldorf e no Festival June Events, Paris.

Dancer, Choreographer, Teacher. Daša Grgic finished the ‘Nikolais-Louis 
Technique certificate program’ and the National Course for Dance Education. She 
continued her study under the guidance of Carolyn Carlson. Her works have been 
presented at different projects and festivals in Europe. The solo BodyunTitled 
won the first prize in 2013 at Festival SidebySide. Was presented at Tanzhaus Nrw 
Düsseldorf and at Festival June Events, Paris.
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MASTERCLASSES

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Dirigidas ao público em geral e especializado, as masterclasses criam um espaço 
de expansão do pensamento e partilha de inquietações sobre as diversas áreas 
em exposição, sendo orientadas por criadores e/ou teóricos participantes no 
Festival. 

Directed to the specialized and general audience, our masterclasses build a space 
for expansion of thought and sharing concerns about the different areas on 
display, and are oriented by artists and/or academic in the Festival. 

Leonel Brum é Doutorado em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e director artístico dos festivais dança 
em foco e PODFest - Festival Internacional de Poéticas Digitais. Coordena 
e lecciona os cursos de Dança no Instituto de Cultura e Arte, Universidade 
Federal do Ceará. 
 

Serão abordados aspectos conceptuais e históricos das relações entre 
dança, cinema e vídeo a partir do relato sobre o percurso do vídeo-dança
no Brasil desde as primeiras experimentações nos anos 1970 até à 
actualidade. 

It will be addressed the conceptual and historical relationship between 
dance, film, and video through accounts on the trajectory of video dance in 
Brazil from the first experimentations in the 1970’s to today.

Leonel Brum, PhD in Visual Arts from Fine-Arts, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, and Art director of the festivals dança em foco and PODFest 
– International Festival of Digital Poetics. Coordinates and teaches dance 
graduation degree classes in the Institute of Art and Culture of the Universidade 
Federal do Ceará.

1 - 4 DEZ 

FMH & ESTAL

Leonel Brum 
Brasil  Brasil 
curso curta duração short course 

Vídeo-dança no
Brasil: um relato
de experiência
Video dance 
in Brasil: an 
account of 
experience 
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Jeannette Ginslov é realizadora de vídeo-dança independente, produtora, 
mediadora de workshop em várias plataformas e especialista em vídeo-dança: 
realizadora, investigadora e curadora de AR, Screen & Internet. Actualmente, 
é directora da Screendance Africa (Pty) Ltd em Cape Town na África do 
Sul. Coordenadora para a competição anual de screendance on-line para a 
60secondsdance.dk (2011-2014). Produtora associada para a www.dance-tech.
net e vlogger para MoveStream.

Jeannette Ginslov irá introduzir o nascimento do fenómeno do vídeo-
dança online de 1m, o que faz um bom minuto de vídeo-dança e como 
a internet molda a sua forma e conteúdo. De seguida, irá exibir o Top 
10 da competição 60secondsdance.dk 2014 e discutir os temas que os 
realizadores têm como base nos vídeos de 2011 a 2014. Por fim, também 
irá revelar os critérios utilizados pelo júri e e como usam estes critérios 
para escolher o 1º e o 2º lugar.

Jeannette Ginslov will introduce the phenomenal rise of the one minute on-
line screendance video format, what makes a good one minute screendance 
video and how the platform of the internet shapes its form and content. She 
will then screen the Top 10 of the 60secondsdance.dk 2014 competition 
and discuss those themes on which the filmmakers supported their videos 
on from 2011-14. Finally she will also reveal the criteria used by the jury and 
how they used these criteria to select the Winner and Runner Up.

Jeannette Ginslov is an independent dance filmmaker, producer, workshop 
facilitator across several media platforms and a specialist in Dance on Screen: 
filmmaker, researcher and curator for AR, Screen & Internet. Currently she is 
the director of Screendance Africa (Pty) ltd in Cape Town South Africa; Co-
ordinator for 60secondsdance.dk (2011-2014) online annual screendance 
competition: and Associate producer for www.dance-tech.net and vlogger for 
MoveStream.

6 DEZ 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Jeannette Ginslov  
Dinamarca Denmark 
 
Masterclass possível com o apoio do Danish 
Arts Foundation

Masterclass made possible by the support 
of the Danish Arts Foundation

EXIBIÇÃO 
60secondsdance.dk 
2014
SCREENING 
60secondsdance.dk 
2014
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InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

Este ano o InShadow aposta na área musical com um cartaz de cariz internacional 
e inclusivo.
Propostas musicais de espectro transversal, que vêm da Polónia e rompem 
fronteiras entre o hip-hop, o soul e a música electrónica até ao som dos portugueses 
We Trust que se cruzam com um coro de surdos e um cantautor cego. 

This year InShadow highlights the music performance with a show of international 
and inclusive nature.
Musical proposals cross spectrum, which come from Poland and break boundaries 
between hip-hop, soul and electronic music, to the sound of the Portuguese band 
We Trust, with two special guests: a deaf choir and a blind singer-songwriter.
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Night Marks Electric Trio (NMET) é um trio original que quebra as 
fronteiras entre o hip-hop, o soul e a música electrónica. Marek Pędziwiatr 
(teclas e voz) e Adam Kabaciński (baixo e teclas), ambos licenciados em 
Jazz, juntos com o produtor Spisek Jednego (Piotr Skorupski), em apenas 
três anos conquistaram os fãs e a crítica. O aclamado álbum de estreia dos 
NMET conta com a participação do rapper americano Raashan Ahmad e 
de grandes  estrelas do soul polaco: as irmãs Natalia e Paulina Przybysz. 
A colaboração foi tão frutífera que as cantoras os convidaram para 
participar no seu projecto “Archeo”. Do frio da Polónia chega-nos uma 
banda que promete deixar o público português ao rubro!

Night Marks Electric Trio (NMET) it’s an original trio that breaks the borders 
between hip-pop, soul and electronic music. Marek Pędziwiatr (keys and 
voice) and Adam Kabaciński (bass and keys), both graduated in Jazz, with 
the producer Spisek Jednego (Piotr Skorupski), in only three years, they 
conquered the fans and critics. NMET’s acclaimed debut album features 
American rapper Raashan Ahmad e big polish soul stars: sisters Natalia and 
Paulina Przybysz. The collaboration was so fruitful that the singers invited 
them to participate in their project ‘Archeo’. From Poland’s cold comes to 
Portugal a band who promises to put the Portuguese audience on fire! 

28 NOV 

TEATRO DO BAIRRO 

Polónia Poland 

Night Marks 
Electric Trio 

Apoio da Embaixada da República da Polónia
Support of the Republic of Poland Embassy
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Spisek Jednego (Piotr Skorupski) é um dos nomes que mais se destaca na 
noite polaca. É produtor, DJ e co-criador da banda Night Marks Electric 
Trio. Do apreço pela sua actividade a solo e com os NMET,  surgiu o convite 
para o Red Bull Music Academy Bass Camp onde, juntamente com Daniel 
Drumz, Kixnar, Teielte, Zeppy Zep e Oraz Ment XXL,  aperfeiçoou as suas 
habilidades sob a tutela de Dorian Concept. A canção “Thundercut”, o 
resultado deste evento, foi lançada e editada na compilação RBMA S1 
Varsóvia. É o autor e criador do Acoustic Beat Sessions, que conta com a 
participação dos mais promissores artistas polacos e internacionais.

Spisek Jednego (Piotr Skorupski) it’s one of the more sonant names in 
the polish night. It’s a producer, DJ and co-creator of the band Nigh Marks 
Electric Trio. The appreciation for his solo activity and with NMET he arose 
the invitation for the Red Bull Music Academy Bass Camp where, along with 
Daniel Drumz, Kixnar, Teielte, Zeppy Zep and Oraz Ment XXL, he improved 
he’s abilities under the teaches of Dorian Concept. The song ‘Thundercut’, 
which is the result of this event, was launched and edited in the RBMA S1 
Warsaw’s compilation. Author and creator of Acoustic Beat Sessions, which 
features one of the most promising polish and international artists.  

28 NOV 

TEATRO DO BAIRRO 

Polónia Poland 

Apoio da Embaixada da República da Polónia
Support of the Republic of Poland Embassy

Dj Spisek 
Jednego
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WE TRUST liderado por André Tentugal está no seu quarto ano de 
existência e graças ao sucesso do single Time (Better not Stop) e da 
continuidade de singles como Once at a Time ou Tell Me Something, têm 
conquistado a atenção de muitos e tiveram a oportunidade de percorrer 
o país em concertos cujo feedback foi sempre o melhor. Após dois anos, 
surge agora o single de apresentação – We Are The Ones – que tem 
conquistado quem o ouve. Os artistas sobem ao palco com o projecto 
“Mãos que Cantam” num desafio e concerto inédito. O projecto “Mãos 
que Cantam”, de 2010, formou um coro de surdos entre os alunos da 
licenciatura e mestrado em Língua Gestual Portuguesa do Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica. Este projeto é pioneiro, a 
nível mundial, na integração de ouvintes e não ouvintes simultaneamente 
num coro.  Ruben Portinha, cantor e guitarrista, com deficiência visual, é 
o músico convidado.

WE TRUST, leaded by André Tentugal, is on the 4th year of existence 
and thanks to the success of the single Time (Better not Stop) and the 
continuity of others as Once at a Time or Tell Me Something, they have 
conquered the attention of many and had the opportunity to cross the 
country with concerts which feedback have been always the best. After 2 
years they are back with the single - We Are the Ones – that has conquered 
those who listen to it. The artists will give a concert with the project “Mãos 
que Cantam” (“Hands that Sing”), of 2010, which have formed a choir of deaf 
among the graduated and master’s degree students of Portuguese sign 
language of the Health Sciences Institute of the Católica University. This is 
a worldwide pioneer project in the inclusion of hearing and non-hearing in 
a simultaneous choir. Ruben Portinha, a singer-songwriter and guitar player, 
visually impaired, is the guest musician.

6 DEZ

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Portugal Portugal 

WE TRUST 
& Mãos Que 
Cantam 
& Ruben 
Portinha
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JÚRI & PRÉMIOS
JURY & AWARDS  

InShadow 
6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS

InShadow convida para o  Júri Oficial da Competição Internacional de vídeo-
dança: a professora e crítica de dança, Maria José Fazenda, Presidente do Júri, 
o professor e director artístico Leonel Brum, e a coréografa e bailarina Silke Z. 
que atribuem 3 prémios: Melhor Filme, Melhor Coreografia e Melhor Interpretação.
O público vota o  Melhor Filme  e a equipa da  Vo’Arte  premeia o  Melhor Filme 
Português com uma residência artística nos Soudos - Centro Rural de Artes. 
O  Júri Escolas  integra alunos da  ETIC  – Escola de Tecnologias Inovação e 
Criação,  ESTAL  – Escola Superior  de Tecnologias e Artes de Lisboa,  FMH  – 
Faculdade de Motricidade Humana, ESD – Escola Superior de Dança e ULHT – 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, num produtivo debate 
entre linguagens  e percursos que destaca o  Melhor Filme Internacional  e o 
Melhor Realizador Português. A Competição Internacional de Documentário une a 
experiência do realizador Luís Margalhau, da psicóloga e coordenadora executiva 
da CiM - Companhia integrada Multidisciplinar, Célia Carmona, da bailarina Diana 
Seabra. 
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Professora na Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa 
(IPL).  Doutorada em Antropologia pelo ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa. Investigadora do CRIA - Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia. Organizou a antologia Movimentos Presentes: Aspectos da 
Dança Independente em Portugal (Cotovia e Danças na Cidade, 1997) e é autora 
de Dança Teatral: Ideias, Experiências, Ações - 2ª edição revista e atualizada 
(Colibri, 2012 [Celta, 2007]).

Professor at Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL). 
PhD in Anthropology at ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa. Researcher 
in CRIA – Centro em Rede de Investigação in Anthropology. Organized the 
anthology Movimentos Presentes: Aspectos da Dança Independente em Portugal 
(Cotovia e Danças na Cidade, 1997) and is the author of Dança Teatral: Ideias, 
Experiências, Ações – 2ª edição revista e atualizada (Colibri, 2012 [Celta, 2007]). 

MARIA JOSÉ FAZENDA 

Portugal Portugal

Brasil Brazil

Alemanha Germany

Estudou dança na EDDC, Arnhem/Düsseldorf e na Moving On Center, S. 
Francisco. Co-fundadora da resistdance e da Studio 11. Em 2011, co-fundou a 
studiotrade. As suas produções receberam vários prémios e foram nomeados, 
entre outros, para o Theatre Award Der Faust e Isadora Duncan DA (S. 
Francisco). Actualmente é directora artística da série de dança/performance 
WIE LEBEN GEHT!. Em Março de 2014, publicou um livro com os resultados da 
UNTER UNS!.

Studied Dance at EDDC, Arnhem/Düsseldorf and at Moving On Center, S. 
Francisco. Cofounder of resistdance and Studio 11. In 2011, she co-founded 
Studiotrade. Her productions received several awards and were nominated, 
among others, for German Theatre Award Der Faust and Isadora Duncan DA 
(S. Francisco). Currently artistic director of the dance/performance series WIE 
LEBEN GEHT!. In March 2014, she published a book with the results of UNTER 
UNS!.

SILKE Z. 
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É doutor em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e diretor artístico dos festivais Dança em Foco e PODFest 
- Festival Internacional de Poéticas Digitais. É coordenador em exercício e 
professor dos cursos de graduação em Dança do Instituto de Cultura e Arte da 
Universidade Federal do Ceará.

PhD in Visual Arts from Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro and artistic director of festivals Dança em Foco and PODFest – 
International Festival of Digital Poetics. He is the coordinator and professor of 
the graduation courses in Dança do Instituto de Cultura e Arte da Universidade 
Federal do Ceará.

LEONEL BRUM 
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PRESIDENTE DE MESA

Iniciou-se em ballet clássico pela Royal Academy of Dance com Ana 
Luísa Mendonça. Foi bolseira no Bird College, Inglaterra. Licenciou-se em 
Psicomotricidade pela FMH e trabalhou com Benvindo Fonseca. Em 2010, 
ganha uma bolsa da FCG e FLAD para mestrado em Dança Terapia, Nova Iorque, 
onde dança com AVEIA Dance Company, Regina Nejman, Kinetic Architecture e 
Sublime Dance Company. Atualmente é dança-terapeuta e diretora assistente 
da SDC.

Started in classical ballet by the Royal Academy of Dance with Ana Luisa 
Mendonça. She was in a scholarship in Bird College, UK. Graduated in 
Psychomotor in FMH and worked with Benvindo Fonseca. In 2010, won a master 
scholarship from FCG and FLAD in Dance Therapy, NY, where she danced with 
AVEIA Dance Co, Regina Nejman, Kinetic Architecture and Sublime Dance Co. 
Currently she’s a dance therapist and assistant director of the SDC. 

Oriunda de Castelo Branco, licenciou-se em Psicologia Educacional pelo 
Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Em ‘89 inicia a sua actividade em 
Psicologia, na Direcção de Serviços de Orientação e Intervenção Psicológica 
- Unidade de Investigação – PROJECTO AMADORA. Em ‘91 inicia no Centro 
Psicopedagógico da ACM/ASC, Carcavelos e em ‘92 é nomeada Directora 
Pedagógica. Desde ‘94 é Psicóloga no Centro de Reabilitação de Paralisia 
Cerebral Calouste Gulbenkian, Lisboa.

Born in Castelo Branco, she graduated in Educational Psychology from Instituto 
Superior de Psicologia Aplicada. In ’89 she begins working in Psychology, in 
Direcção de Serviços de Orientação e Intervenção Psicológica – Investigation 
Unit – PROJECTO AMADORA. In ’91 starts in Centro Psicopedagógico da ACM/
ASC, Carcavelos, and in ’92 she’s nominated Pedagogical Director. Since ’94 she’s 
Psychologist in Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, 
Lisbon.

CÉLIA CARMONA 

©
 A

.R
oq

ue
 

Portugal Portugal

Portugal Portugal

Portugal Portugal

DIANA SEABRA 
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Nasce na Figueira da Foz, 1969. Em 2009/10 conclui o Curso de Realização II 
na Restart, cujo projecto final é o documentário “O toque da gaita de foles”. 
”Nós Na Rua” é o seu último documentário, seleccionado em vários festivais 
e premiado por duas vezes. Até à data, tem desenvolvido a sua actividade 
profissional como operador de câmara, editor e realizador de documentários, 
alguns seleccionados e premiados em festivais nacionais e internacionais.

Born in Figueira da Foz, 1969. In 2009/10 he finished the filmmaking course II in 
Restart, which final project was the documentary “O toque da gaita de foles”. “Nós 
Na Rua” is his last documentary, selected in several festivals and awarded twice. 
To date, has been developed his professional activity as camera operator, editor 
and documentary director, some of them selected and awarded in national and 
international festivals.

LUÍS MARGALHAU 

JÚRI DOCUMENTÁRIO  InShadow | 123 122 | InShadow JÚRI OFICIAL



Muda-se para Lisboa em 2007 e ingressa na Escola Superior de Dança. Desenvolve 
o seu trabalho como criadora no Chapitô, (Des) encaixada e KITSCHCAMP - 
JUÍZO FINAL, mais tarde na ESD constrói uma trilogia de peças. Teve formação 
com vários artistas e trabalhou com Joris Lacoste, Margarida Mestre, Yvon Bayer, 
Bernado Gama, entre outros.

She moved to Lisbon in 2007 and entered in Escola Superior de Dança. Developed 
her first works as a creator in Chapitô, (Des)encaixada and KITSCHCAMP – JUÍZO 
FINAL, and later, in ESD put together a play trilogy. She trained with various artists a 
nd work with Joris Lacoste, Margarida Mestre, Yvon Bayer, Bernardo Gama, among 
other. 

MAURÍCIA NEVES

Portugal Portugal

Estudou cinema em Lisboa, completando a sua formação com alguns cursos pela 
Europa. A sua área de especialização é Direcção de Fotografia, estando envolvida 
em diversos projectos. Em 2012 fez o seu filme de final de curso “Esquizophonia”. 
Ganhou diversos prémios, entre eles o 1º prémio no Festival Canon Frame 1 e A.I.P. 
Best Cinematography no Festival Over and Out.

She has studied cinema in Lisbon, completing her training with some courses 
through Europe. Her area of expertise it’s Photography Direction, being involved in 
several projects. In 2012 she directed her final course film “Esquizophonia”. She has 
been awarded with several prizes, among them the first award in Canon Frame 1 
Festival and A.I.P. Best Cinematography in Over and Out Festival.

RITA LARANJEIRA

Portugal Portugal

Jornalista, produtora e ex-aluna da ETIC, nasceu no Rio de Janeiro e é residente 
em Lisboa desde 2012.

Journalist, producer and former student from ETIC, was born in Rio de Janeiro 
and she’s living in Lisbon since 2012.

ELISA VEIGA

Portugal Portugal
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Após ter frequentado o Bacharelato em Biologia, é actualmente aluna do 3º 
ano da Licenciatura em Artes Performativas na ESTAL. Intérprete e performer, 
participou em projectos como “Oxydadas” e “Alice”.

After attended the bachelor in Biology for 3 years, she is now attending the 3rd 
year in the Performative Arts degree at ESTAL. Working as an interpreter and 
performer, she has participated in projects such as “Oxydadas” and “Alice”.

ANOUSCHKA FREITAS 

Portugal Portugal

Catarina Monteiro, Licenciada em Dança na Faculdade de Motricidade Humana, 
elege como lema de vida a citação “Dançar é expressar a vida ao compasso do 
coração!”, autor desconhecido.

Catarina Monteiro is gradueted in Dance, at Faculdade da Motricidade Humana, 
elects as life quote “ Dancing is to express life in a heartbeat” (unknow author) 

CATARINA MONTEIRO

Portugal Portugal

Doutoranda na EGS/UCP em Media andCommunications/Estudos da Cultura. 
Licenciada em Arquitectura (FAUP), pós-graduada em Teoria da Arte 
Contemporânea (UCP), e com formação em crítica de Artes Performativas, 
a sua investigação situa-se na interdisciplinaridade destes e outros campos: 
Arquitectura, Dança Contemporânea, Teoria Crítica e Performance Studies. 
Publica regularmente.

PhDstudentat EGS/UCP in Media andCommunications/Cultural Studies. 
Graduated in Architecture (FAUP), post-graduated in Contemporary Art Theory 
(UCP), and was also selected to a 1 year seminar in Performing Arts Critic. Her 
researchfocuses on interdisciplinary of: Architecture, Contemporary Dance, 
Critical Theory and Performance Studies. Writes articles regularly.

ALEXANDRA BALONA

Portugal Portugal

Portugal Portugal

Mestre em Performance Artística/Dança (FMH). Participou no seminário Mais 
Crítica. Concluiu o Bacharelato em Dança (ESD). Actualmente desenvolve 
o projectoMy Creative Experience, uma plataforma que promove as artes 
performativas. Colabora com o JL como crítica de Dança. É docente na ESTAL, 
na licenciatura em Artes Performativas. Trabalhou com vários coreógrafos 
como intérprete.

Master of Arts Performance/Dance (FMH). Was selected to a 1 year seminar 
in Performing Arts Critic. Bachelor in Dance (ESD). Currently developing My 
Creative Experience project, a platform which promotes Performing Arts. Works 
for JL newspaper as a Dance Critic. Teaches at ESTAL in Performing Arts Degree. 
Worked with different choreographers as a dancer.

SOFIA SOROMENHO

Portugal Portugal

Formada em Filosofia (FLUP, 2008), mestre em Estudos Artísticos (FBAUP, 
2011). Foi Professora Assistente Convidada da disciplina de Estética na ESE do 
IPP (2010-2014). Trabalhou em curadoria e participou no seminário MaisCrítica 
e desenvolve trabalho de crítica de artes performativas, publicando e 
colaborando com diversas instituições. É actualmente Bolseira de Investigação 
(FCT) do Projectounplace.

Graduated in Philosophy (FLUP, 2008), Master of Art Studies (FBAUP, 2011). Was 
invited to be Assistant Professor of Aesthetics in ESE/IPP (2010-2014). Worked 
in curation and was selected to a 1 year seminar in Performing Arts Critic, she 
works and collaborates with different institutions writing critics in Performing 
Arts. Currently she has a research scholarship (FCT) in Unplace Project

RITA XAVIER MONTEIRO
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My Creative Experience - MCE é um projecto em desenvolvimento que consiste 
numa plataforma (blog e app) que pretende aproximar o público das artes 
performativas, promovendo o trabalho de todos os intervenientes. MCE reúne 
uma equipa profissional da área performativa, com o objectivo de promover o 
pensamento crítico e construtivo de qualidade.
My Creative Experience - MCE it’s a project in development consisting in a platform 
(blog and app) which intends to approach the performing arts public, promoting the 
work of all stakeholders. MCE has assembled a professional team in this area, with the 
aim of promoting a critical and constructive reflection.
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AWARDS

PRÉMIOS  InShadow | 127 126 | InShadow PRÉMIOS 

Júri Oficial  Official Jury 
Profissionais nacionais e internacionais das áreas do cinema, dança e crítica/teoria, que atribuiem:
National and international professionals of cinema, dance and critic/theory area, which give: 

Melhor Filme Best Film 
Melhor Coreografia  Best Coreography 
Melhor Interpretação Best Intrepertation 

Júri Documentário Documentary Jury 
Profissionais nacionais e internacionais das áreas do cinema, dança e crítica/teoria, que atribuiem:
National and international professionals of cinema, dance and critic/theory area, wich give:  

Melhor Documentário Best Documentary  

Júri Escolas School Jury
Constituído pelos alunos de escolas de dança/performance e cinema/vídeo, que atribuiem:
Constituted by the Students from dance/performance and cinema/video schools, wich give: 

Melhor Realizador Português Best Portuguese Director 
Melhor Filme Internacional Best International Film        

Júri Vo’Arte Vo’Arte Jury
Constituído pela Direcção Artística do Festival e equipa Vo’Arte, que atribuiem:
Constituted by the Festival’s Artistic Direction and by Vo’Arte’s team, wich give:

Melhor Filme Português Best Portuguese Film      

Júri Público   Audience Jury
Constituído pelo público presente nas Sessões Internacionais Vídeo-Dança, que atribuiem:
Constituted by the audience present at the Video Dance International Competition sessions, wich give:

 Melhor Filme (Competição Internacional Vídeo-Dança)  
Best Film  ( iInternational Competition Video Dance) 

DANCE ON SCREEN FESTIVAL 
11 – 15 March 2015 – EyE, Amsterdam

WWW.CINEDANS.NL

DANCE ON SCREEN FESTIVAL 
11 – 15 March 2015 – EyE, Amsterdam

WWW.CINEDANS.NL



2013/2015

Unlimited 
Access 

EVDH 

Dedicado à deficiência nas Artes, este projecto tem como lema “Através 
de que olhos precisamos de ver o mundo?” e pretende mostrar a 
importância de valorizar as diferenças na cena artística. Neste âmbito, 
a Vo’Arte vai organizar os Encontros Criativos entre 31 de Março e 6 
de Abril em Portugal. 
www.britishcouncil.pt/en/programmes/arts/unlimited

EVDH tem como objectivo desenvolver uma memória da dança tendo 
em conta a evolução das tecnologias digitais e as diferentes formas 
de acesso aos recursos. De acordo com a UE, o EVDH é um projecto 
indispensável, visto que é o primeiro projecto a analisar o património 
digital europeu na área da dança, deixando, assim, um registo dos 
trabalhos coreográficos mais significativos às gerações futuras. 
http://evdhproject.eu/

Dedicated to disability in the arts, the project’s motto is “Through 
whose eyes do we need to see the world?” and intends to show the 
importance of valuing differences in the artistic scene. Within this 
project, Vo’Arte will organize the Creative Encounters from 31st of 
March to the of April in Portugal. 

The project intends to develop a dance memory, taking into account 
the evolution of digital technologies and the different ways to access 
to resources.  According to the EU, EVDH is an important project since 
it is the first project to analyse European digital heritage in the field of 
dance, leaving a registry of the most important choreographic works 
to future generations. 

Vo’Arte CO-ORGANIZA PROJECTOS EUROPEUS 
Vo’Arte CO-ORGANIZES EUROPEAN PROJECTS 
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Equipa Team Vo’Arte
Direcção Artística e Programação
Artistic Direction & Program 
Ana Rita Barata,
Pedro Sena Nunes
Coordenação de Projectos Europeus 
Coordination of European Projects 
Ana Rita Barata, Rita Piteira 
Produção Production
Rita Piteira, Patrícia Soares
Comunicação e Apoio à Produção
Communication & Production Support
Marisa Coelho
Assessoria de Imprensa Press Officer 
Carla Costa 
Assistentes de Produção
Production Assistent
Joana Gomes, Pedro Bento, 
Patrícia Ganhão
Direcção e Consultadoria Técnica
Direction & Technical Consultant
João Cachulo
Projecto Educativo Educational Proejct
Pedro Sena Nunes, 
Patrícia Soares, Pedro Bento
Gestão de Cópias e Exibição
Copies Organization & Exibition
Artur Maurício, 
Frederico Nobre de Carvalho 
Extensões InShadow 
InShadow Extensions
Patrícia Soares, 
Pedro Sena Nunes 
Tradução ranslation
Rita Piteira, Pedro Bento
Design Gráfico  Graphic Design
Joana Manaças
Apoio Catálogo Catalogue Support 
Marta Madeira, Paulo Picamilho

Spot Publicitário e Trailer
Spot & Trailer
Frederico Nobre de Carvalho 
Som e Voz Spot Publicitário 
Sound & Spot’s Voice 
Ruben Portinha
Musica Spot Music Spot 
Performed by Papercutz
Rossio Music (SPA)
Voz e Som Spot Publicitário 
Rádio Oxigénio
Sound & Spot’s Voice of the 
Radio Oxigénio
Isilda Sanches
Gestão de Candidaturas
Application Management
Joana Gomes, Rita Piteira,
Ana Rita Barata
Registo Videográfico Video Reportage 
Artur Maurício
Registo Fotográfico Photo Reportage
Federico Nogales,  A. Roque

Apoio Técnico  Technical Support
Roque Barata
Consultor Jurídico Legal Consulting 
João Vieitas

Escultura InShadow InShadow Sculpture
Filomena Almeida
Colaboradores  Colaborators
Amanda Gartner, 
Ana Isa Pena, Angelina Velosa,
Cátia Sousa, Camila Vale
Carolina de Sousa, Emanuela 
Mendes, Francisca Ribeiro, 
Francisca Cachulo, Helena 
Marteleira, João Pedro Leitão
José António Carvalho, Liliana 
Bernardo, Maria Carlota Lloret, 
Maria Inês Gaspar, Mariana 
Azevedo, Marta Madeira, Mihai 
Antonousciuc, Paulo de Almeida
Pedro Pereira, Rita Mendes, 
Sofia Garcia, Susana Condesso, 
Susana Gama

Directora Executiva Executive Director
Aida Tavares
Programação Mais Novos  
Mais Novos Program 
Susana Duarte 
Adjunta de Direcção Executiva
Executive Direction Assistant 
Margarida Pacheco
Secretariado de Direcção
Direction Officer
Olga Santos
Direcção de Produção 
Production Direction
Tiza Gonçalves (Directora),
Susana Duarte (Adjunta),
Mafalda Sebastião,
Margarida Sousa Dias
Direcção Técnica Technical Direction
Hernâni Saúde (Director), 
João Nunes (Adjunto)
Iluminação Light
Carlos Tiago, Ricardo Campos
Ricardo Joaquim, Sérgio Joaquim
Maquinistas Stage Engineering
António Palma, Cláudio Ramos
Paulo Mira, Vasco Ferreira 
Som Sound
Nuno Saias,
Ricardo Fernandes,
Rui Lopes
Encarregado Geral  
General Commissioner
Manuel Castiço 
Secretariado Técnico 
Technical Office
Sónia Rosa
Direcção de Cena  Stage Manager
José Calixto , Maria Távora 
Marta Pedroso , Ana Cristina 
Lucas (Assistente)

Equipa Team São Luiz 

Espaços & Transportes
Venues & Transportations

Direcção de Comunicação 
Communication Direction
Ana Pereira (Directora)
Elsa Barão, Nuno Santos
Design Gráfico  Graphic Design
Silva Designers! 
Direcção de Cena  Stage Manager
José Calixto , Maria Távora 
Marta Pedroso , Ana Cristina 
Lucas (Assistente)

Direcção de Comunicação 
Communication Direction
Ana Pereira (Directora)
Elsa Barão, Nuno Santos
Design Gráfico  Graphic Design
Silva Designers! 
Bilheteira Ticket Office 
Cidalina Ramos, Hugo 
Henriques, Soraia Amarelinho
Frente de Casa Front of House
Letras e Partituras
Assistentes de Sala 
Room Assistance 
Ana Rita Carvalho, Carla Pignatelli 
(Coordenação), Carlota Macedo, 
Carolina Serrão, Cristiano Varela 
(Coordenação), Domingos Teixeira,
Filipa Matta, Helena Malaquias, 
Hernâni Baptista, Inês Garcia 
Joana Braz, João Cunha, Manuel 
Veloso , Paulo Soares,Sara 
Fernandes, Carlos Ramos
 (Assistente)
Segurança Security
Securitas
Limpeza Cleaning 
ASTROLIMPA 

São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38, Chiado
www.teatrosaoluiz.pt 
geral@teatrosaoluiz.pt
Bilheteira aberta todos os dias das 
13h às 20h. 
Ticket office open everyday from 1pm 
to 8pm.
Tel.: (+351) 213 257 640 
Fax: (+351) 213 257 631
Autocarros Bus: 58, 790 
Metro Subway: Baixa-Chiado
Eléctrico Tram: 28E
Parques de estacionamento Parking lot: 
Largo Camões e Praça do Município
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Teatro do Bairro
Rua Luz Soriano, 63, Bairro Alto
www.teatrodobairro.org 
teatrodobairro.geral@sapo.pt
Bilheteira aberta a partir de 1h antes 
dos espectáculos.
Ticket office open from 1h before 
the beggining of the performances.
Tel. & Tlm.: (+351) 213 473 358 
& (+351) 913 211 263
Autocarros Bus: 58, 790 
Metro Subway: Baixa-Chiado
Eléctrico Tram: 28E
Parques de estacionamento 
Parking lot: Largo Camões

Centro Cultural Malaposta 
Rua Angola 1620-492 Olival Basto
www.malaposta.pt
Aberto das 10h às 23h45
Open from 10am to 11.45pm
Tel.: (+351) 21 938 3100 
Metro Subway: Senhor Roubado

Centro Nacional de Cultura
Rua António Maria Cardoso, 38, Chiado
www.cnc.pt
Aberto das 10h às 18h
Open from 10am to 6pm
Tel.: (+351) 21 346 6722
Autocarros Bus: 58, 790 
Metro Subway: Baixa-Chiado
Eléctrico Tram: 28E
Parques de estacionamento Parking lot: 
Largo Camões e Praça do Município

Cinemateca Portuguesa
Rua Barata Salgueiro, 39. 1269-059
www.cinemateca.pt
Aberto das 14h às 21h
Open from 2pm to 9pm
Tel.: (+351) 21 359 6200
Autocarros Bus: 709, 711
Metro Subway: Avenida

ESTAL- Escola Superior de 
Tecnologias e Artes de Lisboa
Rua Santo Amaro, Nº34, 1200-803 Lisboa
www.estal.pt 
Tel.: (+351) 21 396 4086 

ETIC – Escola de Tecnologias 
Inovação e Criação
Rua D.Luís I, nº6 e 20 D, 1200-151 Lisboa
www.etic.pt 
Tel.: (+351) 21 3942550

Informações Úteis
Useful Informations

Reservas & Inscrições 
Reservations & Registrations

LittleShadow, Workshops 
& Masterclasses Vo’Arte
inscricoes@voarte.com
(+351) 213 932 410 
ou (+351) 919 939 740
Espectáculos Performances 
São Luiz Teatro Municipal
bilheteira@teatrosaoluiz.pt
(+351) 213 257 650

Contactos Contacts
Associação Vo’Arte
Rua São Domingos à Lapa, 8N, 
1200-835 Santos
Tel.: (+351) 213 932 410
www.voarte.com
voarte@voarte.com 
(Direcção Artística Artistic Direction)
info@voarte.com
(Produção Production)
infofestival@voarte.com
(Produção & Comunicação 
Production & Communication)
inscricoes@voarte.com
(Inscrições & Reservas 
Registrations & Reservations)

Museu da Marioneta
Convento das Bernardas - Rua da Esperança, 
nº 146 1200-660, Lisboa
www.museudamarioneta.pt
Aberto das 10h às 23h45
Open from 10am to 11.45pm
Tel.: (+351) 21 394 2810
Autocarros Bus: 706, 713
Metro Subway: Cais do Sodré 
Eléctrico Tram: 25
Comboio Train: Santos 

Museu do Oriente 
Avenida Brasília, Doca de Alcântara 
(Norte) 1350-352, Lisboa
www.museudooriente.pt
Aberto das 10h às 18h
Open from 10am to 6pm
Tel.: (+351) 21 358 5200
Autocarros Bus: 708, 728
Comboio Train: Alcântara-Terra

Museu Bordalo Pinheiro 
Campo Grande, 382, 1700-097 Lisboa
museubordalopinheiro.cm-lisboa.pt
Aberto das 10h às 18h
Open from 10am to 6pm
Tel.: (+351) 21 817 0667
Autocarros Bus: 207, 701
Metro Subway: Campo Grande
Eléctrico Tram: 28E

Largo Residências
Largo do Intendente, 19 1100-285, Lisboa
www.largoresidências.pt
Aberto das 9h às 20h
Open from 9am to 8pm
Tel.: (+351) 21 888 5420
Autocarros Bus: 208
Metro Subway: intendente

Pickpocket Gallery
Calçada dos Cesteiros 4B 
Bica do Sapato, Stª Apolónia
www.pickpocketgallery.com
Aberto Quinta e Sexta das 18h às 20h e 
Sábado das 15h às 20h
Open Thursday and Saturday from 6pm 
to 8pm and Saturday from 3pm to 8pm
Tlm.: (+351) 919 250 620
Autocarros Bus: 745, 12, 34, 706, 735, 
759, 781, 782 & 794 
Metro Subway: Santa Apolónia
Eléctrico Tram: 28E
Parques de estacionamento 
Parking lot: Cais da Pedra

FMH – Faculdade de Motricidade 
Humana
Estrada da Costa, Cruz Quebrada

Tel.: (+351) 214 149 1799
Autocarros Bus: 776
Comboio Train: Linha de Cascais
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