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COMPETITION

A Competição Internacional de 
Documentário reúne, na presente edição, 
um total de 12 filmes, provenientes de 8 
países. São quatro sessões representativas 
do actual panorama documental que 
interpreta a dança, compostas por filmes 
assentes na força da observação e da 
evocação, onde o próprio conceito de 
documentário nos surge reenquadrado 
à luz de filmes marcados por linhas 
ficcionais ou com a força de um olhar 
performático, onde a câmara se dissolve 
no olhar do espectador.

Por entre retratos intimistas ou visões 
detalhadas do processo criativo, de 
uma viagem profunda e ancestral a 
uma perspectiva sociopolítica actual, 
assumimos, mais do que nunca, um 
olhar curatorial assente num apreço 
renovado pela força da dança enquanto 
motor emocional e cinético da construção 
cinematográfica.

SESSÃO 1 / / SESSION 1
24 NOV / / 15H | 3PM

SYMPHONY OF THE BODY 15’
MÓNICA RUIZ VAN HATTEM (NL)

BIZIMINA 29’
MIGUELTXO MOLINA
PABLO IRABURU
JON MAYA (ES)

DANCE FILM 21’
EDUARDO HUNTER MOURA (BR) 

KIELI BI 30’
DANA MUSSA
ALEXANDER MURPHY (FR) 

THE HORSE 85’
RAFHAEL BARBOSA
WERNER SALLES (BR)

DANCE IS MY GUN 4’
MARCO BOLLINGER (LB) 

ESCAPE 14’
HEIDI DUCKLER (EUA) 

The International Documentary 
Competition brings together, in this 
edition, a total of 12 films, from 8 countries. 
There are four sessions, representative 
of the current documentary panorama 
that interprets dance, composed of films 
based on the power of observation and 
evocation, where the very concept of 
documentary comes to us reframed 
in the light of films marked by fictional 
lines or with the power of a performance 
look, where the camera dissolves in the 
viewer’s gaze.

Between intimate portraits or detailed 
views of the creative process, from a 
deep and ancestral journey to a current 
socio-political perspective, we assume, 
more than ever, a curatorial look based 
on a renewed appreciation for the 
strength of dance as an emotional 
and kinetic engine of cinematographic 
construction.

24 - 27 NOV / / 15H | 3PM
Teatro do Bairro

SESSÃO 2 / / SESSION 2
25 NOV / / 15H | 3PM

SESSÃO 3 / / SESSION 3
26 NOV / / 15H | 3PM

SESSÃO 4 / / SESSION 4
27 NOV / / 15H | 3PM

REVIVAL 65’
JOSEFINA ROTMAN LYONS (EUA)

TILL THEN, AWAKENING 
IN A DREAM 23’
LIAO JIE-KAI (HK) 

PARALLEL 55’
ELLEN BLOM (NL) 

SPIRITS WE DANCE 21’
NATALIJA GORMALOVA (GH) 

BLACK STAINS 13’
TIFFANY RHYNARD (EUA)



Symphony of the Body
MÓNICA RUIZ VAN HATTEM (NL)

Na arquitetura moderna da Estação Central de Roterdão, dois homens 
mediterrâneos enfrentam a fria eficiência dessa área industrial. O prédio 
parece impenetrável para o desejo vulnerável de conhecer um estranho. 
Até que a sua sombra atravessa uma cúpula de luz e eles se tornam cientes 
do desejo um do outro. Pode um corpo, com a suavidade da dança e da 
música, quebrar o encantamento do aço e da pedra?

In the modern architecture of Central Station in Rotterdam, two Mediterranean 
men front the cold efficiency of this industrial area. The building seems 
impenetrable for the vulnerable desire to meet a stranger. Till their shadow 
breaks through a light dome and they become aware of each other’s desire. 
Can a body, with the softness of dance and music, break the incantation of steel 
and stone? 

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes 
Interpreters
Antonio Lizana
Eduardo Guerrero

Imagem | Image
Matija Pekić

Música | Music
Serge Dusault

Produtores | Producers
Mónica Ruiz van Hattem
Dženita Čamo

Mónica Ruiz van Hattem é filha de pai espanhol e mãe holandesa. Nasceu em Madrid, 
Espanha, em 1967 e foi criada no País Basco. Em 1989, recebeu o título de engenheira 
de desenho industrial. Em 2003, começou com o vídeo jornalismo e a partir de 2013 
dedicou-se à realização de documentários. Entre 2004 e 2010, desenvolveu programas 
para a televisão regional de Roterdão e Amsterdão. Filma sobre música e as diferentes 
culturas.

Mónica Ruiz van Hattem is the daughter of a spanish father and dutch mother. She 
was born in Madrid, Spain in 1967 and raised in the Basque Country. In 1989 she took the 
title of industrial design engineering. In 2003, he started with video journalism and from 
2013 dedicated to making documentaries. From 2004 to 2010 she developed programs 
for regional television Rotterdam and Amsterdam. She films about music and different 
cultures.
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Bizimina
MIGUELTXO MOLINA, PABLO IRABURU, JON MAYA (ES)

‘Bizimina’ é um hibridismo entre cinema documental e vídeo-dança. Através de 
uma série de peças independentes, é criada uma história na qual encontramos 
emoções que melhor expressam os dias de hoje: a distância, a nostalgia do 
outro, o desejo, o sentido de comunidade, a impotência, o isolamento, a confusão, 
a esperança. A coreografia cria uma história que serve de conforto e companhia 
nestes tempos incertos. 

‘Bizimina’ hybridizes documentary cinema with video dance. Through a series 
of independent pieces, a story is composed in which the emotions that are so 
dicult to express these days are found: the distance, nostalgia for the other, 
the desire, the sense of comunity, the impotence, the isolation, the confusion, 
the hope. The choreography builds a story that serves to comfort and accompany 
in this uncertain time.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérprete | Interpreter
Kukai Dantza

Imagem | Image
Migueltxo Molina

Música | Music
Mikel Salas 
Oreka TX 

Edição | Editing
Migueltxo Molina 
Pablo Iraburu

Produtor | Producer
Itziar García Zubiri
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Migueltxo Molina é cineasta, editor e realizador na Arena Comunicación. A sua experiência 
levou-o a realizar diferentes séries para televisão dentro do gênero documental.
Migueltxo Molina is a filmmaker, editor and director at Arena Comunicación. His experience 
led him to make different television series within the documentary genre.

Pablo Iraburu é o fundador da Arena Comunicación. Dedicou-se à produção documental 
e também realizou vídeo instalações para museus.
Pablo iraburu is the founder of Arena Comunicación. He has been devoted for documentary 
production and has also produced video installations for museums.

Jon Maya é realizador, bailarino e coreógrafo da companhia Kukai Dantza, que criou 
com a ideia de promover a criação contemporânea a partir da dança tradicional basca.
Jon Maya is the director, dancer and choreographer of Kukai Dantza company, that he formed 
with the idea of promoting contemporary creation based on traditional Basque dance. 



Dance Film
EDUARDO HUNTER MOURA (BR)

Ana e os últimos ensaios antes de Mario voltar para a Alemanha. Em quatro 
movimentos, eles prolongam a despedida dentro do Parque Lage, no coração 
da floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. Um trabalho sensível e visual onde 
a natureza é parte da coreografia.

Ana and the last rehearsals before Mario returns to Germany.  In four movements, 
they prolong their farewell inside Park Lage, at the heart of Tijuca Forest, in Rio de 
Janeiro. A sensitive and visual piece where nature is part of the choreography.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreógrafia 
Choreography
Ana Paula Marques 
Mario Kappenstein 

Intérpretes
Interpreters
Ana Paula Marques 
Mario Kappenstein

Imagem | Image
Eduardo Hunter Moura

Música | Music
Ricardo Dias Gomes

Edição | Editing
Ana Costa Ribeiro 
Lyana Peck

Produtor | Producer
Eduardo Hunter Moura
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Eduardo Hunter Moura é CEO da Hunter Filmes. Mestre em Cinema pela conceituada 
London Film School, estreou-se como realizador com o premiado documentário 
‘B1 - Tenório em Beijing’. Em 2016 realizou a série de documentários ‘Dreamers’ para 
a SPORTV, e realizou o filme de abertura da Cerimônia dos Jogos Paralímpicos no 
Rio de Janeiro. Para a Hunter Filmes escreve, realiza e produz projectos com os seus 
colaboradores.

Eduardo Hunter Moura is the CEO of Hunter Filmes. Master in Cinema from the prestigious 
London Film School, his debut as a film director was the award-winning documentary ‘B1 
- Tenório em Beijing’. In 2016 he directed the documentary series ‘Dreamers’ for SPORTV, 
and directed the opening film for the Paralympic Games Ceremony in Rio de Janeiro. 
For Hunter Filmes he writes, directs, and produces projects with his collaborators.

Kieli Bi
DANA MUSSA, ALEXANDER MURPHY (FR)

‘Kieli Bi’ (dança sagrada na língua Cazaque) é um filme de arte, um filme 
de dança e também um filme sobre o tema da Mulher – o seu corpo e espírito. 
O filme narra, através da dança, a viagem espiritual da bailarina e coreógrafa 
Dana Mussa, que retorna para visitar sua terra natal, o Cazaquistão, após uma 
ausência de 8 anos de trabalho como bailarina em Paris. Esta é uma viagem 
no tempo e no espaço, estendendo-se por séculos até à época em 
que as mulheres eram livres; quando eram Caçadoras, Cavaleiras, Amazonas, 
Xamãs, Sacerdotisas, Rainhas e Deusas.

‘Kieli Bi’ (sacred dance in Kazakh language) is an art film, a dance film and also 
a film on the theme of Woman - her body and spirit. The film recounts through 
dance the spiritual voyage of dancer and choreographer Dana Mussa who 
returns to visit her mother land Kazakhstan after an absence of 8 years work 
as a dancer in Paris. This is a voyage in time and space, extending back centuries 
to the time when Women were free; when they were the Hunters, Riders, Amazon, 
Shaman, Priestesses, Queens and Goddesses.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérprete | Interpreter
Dana Mussa

Imagem | Image
Sebastian Cantillo

Música | Music
Nicolas Dubut

Produtores | Producers
Dana Mussa 
Alexander Murphy
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Dana Mussa, originalmente do Cazaquistão, chegou a França em 2010. Fundou a companhia 
Ethno Ballet em 2013 e a escola de dança Chance to Dance em 2019. Graduada em dança 
e cinema, com as suas curtas-metragens participou em diversos festivais.

Dana Mussa, originally from Kazakhstan, arrived in France in 2010. Founded Ethno Ballet 
company in 2013 and dance school Chance to Dance in 2019. Has a degree in dance and 
filmmaking, with her short films she has participated in many festivals. 

Alexander Murphy é um cineasta autodidata. Na fronteira do documentário e da videoarte, 
os seus filmes expressam a realidade e a autenticidade das histórias, Alexander deseja 
relacionar as emoções da dança com um sentido estético poderoso e único.

Alexander Murphy is a self-taught filmmaker. At the frontier of documentary and video art, 
his films express the reality and authenticity of the stories, he wishes to relate the emotions 
of dance with a powerful and unique sense of aestheticism. 



The Horse
RAFHAEL BARBOSA, WERNER SALLES (BR)

Envolvidos num processo artístico, sete jovens dançarinos são desafiados 
a mergulhar na sua ancestralidade.

Involved in an artistic process, seven young dancers are provoked to dive into 
their ancestry.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes
Interpreters
Alexandrea Constantino
Evez Roc
Joelma Ferreira
Leide Serafim Olodum 
Leonardo Doullennerr 
Roberto Maxwell
Sara de Oliveira

Edição | Editing
Werner Salles Bagetti 
João Paulo Procópio

Produtor | Producer
Valeska Leão
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Rafhael Barbosa, Werner Salles Com trajetórias distintas no cinema, os realizadores 
Rafhael Barbosa e Werner Salles têm desenvolvido uma parceria. ‘The Horse’, a sua 
primeira longa-metragem, soma as experiências de Rafhael em curtas de ficção (KM 58, 
O que Lembro, Tenho), e a de Werner em telefilmes documentais (Imagem Peninsular de 
Lêdo Ivo, História Brasileira da Infâmia - Parte 1). Actualmente, os realizadores trabalham 
numa nova co-direção, o longa-metragem de animação Utopia.

Rafhael Barbosa, Werner Salles With distinct trajectories in cinema, directors Rafhael 
Barbosa and Werner Salles have developed a partnership. ‘The Horse’, the first feature of 
both, adds the experiences of Rafhael in short fiction films (KM 58, “O que Lembro, Tenho”), 
and of Werner in documentary films (“Imagem Peninsular de Lêdo Ivo”, História Brasileira 
da Infâmia – Part 1). Currently the directors are working on a new co-direction, the animated 
feature Utopia.

Dance Is My Gun
MARCO BOLLINGER (LB)

Ahmad Chaaban é um bailarino dcom formação clássica, pelo Conservatório 
de Ballet de Damasco, e também, um refugiado sírio. Através da sua própria 
coreografia e dança, Chaaban partilha a sua história emocional ao escapar 
da guerra, as frustrações por ser um refugiado incapaz de perseguir o seu 
sonho, o seu amor e paixão pela dança, assim como a sua expressão de 
liberdade. 

Ahmad Chaaban is a classically trained ballet dancer, from the Damascus Ballet 
Conservatory, and also a Syrian refugee. Through his own choreography and 
dance, Ahmad shares his emotional story escaping war, his frustrations with 
being a refugee unable to pursue his dream, and his love and passion for dance 
as his form of freedom.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérprete | Interpreter
Ahmad Chaaban

Produtores | Producers
Marco Bollinger 
Daniel Abisaab
Maia De Zan Hatch
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Marco Bollinger realizou projetos para a Agência das Nações Unidas para os 
Refugiados, trabalhou com a juíza Ruth Bader Ginsburg, e fotografou Beyoncé 
e Obama. Ganhou vários prémios, produziu documentários sobre questões sociais 
que vão desde a situação das crianças refugiadas, o poder terapêutico da dança, 
até aos impactos do turismo. Mais recentemente, passou à fase do seu trabalho de 
advocacia em termos de construção de empatia, co-fundando a empresa social 
Lokal Travel.

Marco Bollinger has directed projects for the UN Refugee Agency, worked with Justice 
Ruth Bader Ginsburg, and photographed Beyoncé and Obama. He’s won several 
awards, produced award-winning social issue documentaries on subjects ranging 
from the plight of refugee kids, the healing power of dance to the impacts of tourism. 
More recently he has moved to scale his empathy-building advocacy work by co-founding 
social enterprise Lokal Travel.



Escape
HEIDI DUCKLER (EUA)

Em Novembro de 2019, Heidi Duckler Dance actuou como parte da programação 
internacional no Centro de Experimentação Cénica, em Valdivia, e no Festival 
Internacional de Dança LOFT, em Concepción, Chile. Duckler, impactada pelos 
protestos de massas alimentados pelo aumento do custo de vida e pela 
desigualdade prevalecente no Chile, decidiu criar um filme intitulado ‘Escape’, 
para desenvolver um poderoso trabalho que revela a correlação entre 
as experiências chilena e americana. A equipa viajou e filmou em Valdivia, 
Concepción, e Los Angeles, ouvindo as histórias dos residentes locais, utilizando 
a dança como instrumento de expressão e resistência.

In November 2019 Heidi Duckler Dance performed as part of the international 
programming at the Centro de Experimentación Escénica in Valdivia and at the 
LOFT International Dance Festival in Concepción, Chile. Duckler, impacted by the 
mass protests fuelled by the increased cost of living and prevalent inequality 
in Chile, decided to create a film titled, ‘Escape’, to develop a powerful work 
that reveals the correlation between the Chilean and American experiences. 
The team travelled and filmed in Valdivia, Concepción, and Los Ángeles, Chile, 
listening to the stories of local residents, using dance as a tool of expression 
and resistance.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreógrafia 
Choreography
Heidi Duckler

Intérpretes
Interpreters
Himeria Wortham
Tess Hewlitt
Ryan Walker Page

Imagem | Image
Felipe Díaz Galarce

Música | Music
Elías André
Daniel Celsi

Produtor | Producer
dEUSeXmACHINA Films
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Heidi Duckler é Directora Artística e fundadora da Heidi Duckler Dance. Intitulada 
“a rainha da performance site-specific”,, pelo LA Times, Duckler criou mais de 300 peças 
de dança em todo o mundo. Duckler formou-se em Dança na Universidade de Oregon e 
em Coreografia na UCLA. Actualmente, é membro do Conselho de Direcção da Escola de 
Música e Dança da Universidade de Oregon.

Heidi Duckler is the Artistic Director and founder of Heidi Duckler Dance. Titled the “reigning 
queen of site-specific performance” by the LA Times, Duckler has created more than 300 
dance pieces all over the world. Duckler earned a BS in Dance from the University of Oregon 
and an MA in Choreography from UCLA, and is currently a Board Member of the University of 
Oregon’s School of Music and Dance Advancement Council. 

Revival
JOSEFINA ROTMAN LYONS (EUA)

Na Primavera de 2017, quatro mulheres e homens mais velhos iniciaram 
a tarefa monumental de coreografar danças com um grupo sénior 
diversificado de Nova Iorque, a maioria dos quais nunca tinha dançado 
num palco antes. Durante alguns meses intensos estes coreógrafos, incluindo 
o primeiro artista negro a ter ganho um Tony para coreografia e uma antiga 
parceira de dança de 92 anos da pioneira Martha Graham, deram vida às suas 
ideias e provocaram uma imensa alegria nos bailarinos mais velhos. O filme 
documenta este acontecimento improvável e, no processo, revela a dedicação 
e determinação heróica dos coreógrafos e bailarinos, a quem a idade não 
impede, mas molda.

In the spring of 2017, four older women and men started the monumental task 
of choreographing dances with a diverse group of New York seniors, most 
of whom had never danced on a stage before. Over a few intense months, 
these choreographers, including the first black artist to have won a Tony for 
choreography and a 92-year old former dance partner of pioneer Martha 
Graham, brought to life their ideas and sparked immense joy in the senior 
dancers. The film documents this unlikely event and, in the process, reveals 
the heroic dedication and determination of the choreographers and dancers, 
for whom age does not impede but molds.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes
Interpreters
George Faison
Ellen Graff
Naomi Goldberg Haas 
Stuart Hodes
Chet Walker
Marnie Thomas Wood

Imagem | Image
William Kitchings

Música | Music
Jared Samuel

Edição | Editing
William Kitchings

Produtor | Producer
Josefina Rotman Lyons
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Josefina Rotman Lyons realizou o seu primeiro filme, que explora o envelhecimento 
e a dança. Anteriormente, ajudou Kathy Leichter e Peter Rosen nos seus documentários. 
Josefina é advogada, tendo mais tarde estudado Cinema em Boston e Nova Iorque. 
Nascida e criada na Argentina, foi estudar para os EUA na Universidade de Harvard.

Josefina Rotman Lyons directed her first film, which explores aging and dance. 
Previously, she assisted Kathy Leichter and Peter Rosen with their documentaries. 
Josefina is a lawyer who later studied filmmaking in Boston and New York. She was born 
in Argentina and grew up there until she went to the US for college at Harvard University.



Till then, Awakening in a Dream
LIAO JIE-KAI (HK)

‘Till then, Awakening in a Dream’ é um solo de dança que marcou a carreira 
de Mui Cheuk Yin ,que o interpretou inúmeras vezes ao longo de três décadas. 
A relação de Yin com o trabalho evoluiu ao longo do tempo, à medida que 
foi tendo em conta o impacto tanto da idade como da experiência vivida, na 
personagem como na dança. Neste filme, múltiplas encarnações de dança 
são interpretadas, filmadas, faladas, ensinadas e as suas relações são exploradas 
através da edição de som e imagem. 

Mui Cheuk Yin’s dance solo ‘Till then, Awakening in a Dream’ was a defining work 
of her career that she performed numerous times across three decades. 
Mui’s relationship with the work evolved over time as she came to view both 
the character and the dance from the position of age and lived experience. 
In this film, multiple incarnations of the dance are performed, filmed, spoken, 
taught and their relationships examined through sound and image editing.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreógrafia 
Choreography
Mui Cheuk-yin

Intérpretes
Interpreters
Mui Cheuk-Yin
Bobbi Chen

Imagem | Image
Shaun Neo
Elaine Lee

Edição | Editing
Liao Jie-Kai

Produção | Production
City Contemporary 
Dance Company 
West Kowloon Cultural 
District Authority 
Cinemovement
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Liao Jiekai é um cineasta e artista sediado em Singapura e Tóquio. É um membro 
fundador do colectivo cinematográfico ‘13 Little Pictures’. Desde 2005, tem realizado 
várias curtas-metragens. ‘Red Dragonflies’ foi a sua estreia de longa-metragem 
em 2010, e acabou por ser seleccionada para competição em vários filmes.
Ele é um Singapore Digital Scholar e concluiu o seu mestrado em Novos Media na 
Universidade de Artes de Tóquio, Escola Superior de Cinema e Novos Media em 2020. 

Liao Jiekai is a filmmaker and artist based in Singapore and Tokyo. He is a founding 
member of the film collective ‘13 Little Pictures’. Since 2005, he has directed several 
short films. His 2010 debut feature film, ‘Red Dragonflies’ was selected for competition 
at various film. He is a Singapore Digital Scholar and received his Master Degree in 
New Media at the Tokyo University of the Arts, Graduate School of Film and New Media 
in 2020.

Parallel
ELLEN BLOM (NL)

Neste documentário artístico, a coreógrafa Ruth Meyer regressa à génese da 
sua imaginação; o tempo que passou escondida durante a Segunda Guerra 
Mundial influencia-a também na demonstração da sua arte. Juntando-se a 
vários artistas e coreógrafos de prestígio com os quais se pode relacionar, cria 
um mosaico de dança. De uma perspectiva pessoal, esta visualização poética 
traz à vida os efeitos curativos da imaginação. Este ‘Gesamtkunstwerk’ (Obra 
de arte total) sobre a intersecção de dança, belas artes, drama e documentário, 
é uma verdadeira ode à imaginação.

In this artistic documentary, choreographer Ruth Meyer returns to the origin 
of her imagination; the time she spent in hiding during WW II. Teaming up with 
a number of fine artists and choreographers she can relate to, she creates 
a dance mosaic. In a personal way, this poetic visualisation brings to life the 
healing effects of the imagination. This ‘Gesamtkunstwerk’ on the intersection 
of dance, fine art, drama and documentary is a true ode to the imagination.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes
Interpreters
Krisztina de Chatel 
Michael Schumacher 
Jelena Popadic 
Rafael Zielinski
Theo Botschuijver
Maze de Boer
Merijn Bolink
Ruth Meyer

Imagem | Image
Martijn Cousijn

Edição | Editing
Joel Hielkert

Produção | Production
Julia Emmering/Beeld EO
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Ellen Blom começou a sua carreira como professora de teatro. Na área do teatro, 
escreveu e encenou peças. Em 1990, começou a produzir filmes: tanto documentários, 
como filmes de ficção. Através do seu trabalho, ganhou vários prémios, entre os 
quais, o principal prémio no Dutch Film Festival. Nos seus projetos, a artista 
gosta de misturar os géneros comédia e drama, e está sempre curiosa sobre emoções 
por baixo da superfície. 

Ellen Blom started her career as a drama teacher. For theatre she wrote and directed 
plays. In 1990 she started to make films: documentary as well as fiction films. With her 
work she won several prizes, among which the main award at the Dutch Film Festival.
Ellen likes to bring a combination between comedy and drama in het projects, and is 
always curious about emotions beneath the surface.



Spirits We Dance
NATALIJA GORMALOVA (GN)

Dois bailarinos contemporâneos levam os espectadores numa viagem poética 
enquanto nos mostram como é a vida de um bailarino deficiente numa paisagem 
urbana difícil. Confrontando o estigma que enfrentam no Gana, Afriyie e Alfred 
levam-nos numa viagem revigorante ao mundo dos espíritos e mostram como 
a dança os liberta das suas restrições. Um mundo ssublime, embora infantil, 
na sua beleza, é criado pelas personagens para escapar à dor da realidade. 
No seu amor comum pela dança, Afriyie e Alfred partilham a sua felicidade com 
os espectadores através de uma síntese de palavras faladas e paisagens sonoras 
que transportam os espectadores para o seu mundo.

Two contemporary dancers take viewers on a poetic journey as they show us 
what life is like being a disabled dancer in a harsh, urban landscape. Confronting 
the stigma they face in Ghana, Afriyie and Alfred take us on an uplifting voyage 
into the spirit world and show how dance sets them free from their restrictions. 
A world sublime and yet childlike in its beauty, it is created by the characters 
to escape the pain of reality. In their common love of dance Afriyie and Alfred 
share their happiness with viewers through a synthesis of spoken word and 
soundscapes that transport viewers into their world.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes
Interpreters
Afriyie Ellen Anim 
Alfred Quarshie
Gerda Frimpomaa 
Boateng

Imagem | Image
Apag Annankra

Música | Music
Mortinno Morton 

Produção | Production
AFRODISTRICT 

Produtor | Producer
Natalija Gormalova
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Natalija Gormalova é fotógrafa e cineasta sediada entre Londres e Accra, Gana. 
Mudou-se para o Gana em 2015 e, desde então, tem vindo a criar trabalhos em todo 
o continente Africano. Viver em diferentes partes do mundo fê-la mergulhar em 
diferentes culturas e ajudou-a a moldar o seu carácter e visão criativa. Nos seus 
trabalhos fotográficos, Natalija explora questões sociais e problemas ambientais, 
a migração global, mudanças de culturas e identidades.

Natalija Gormalova is a photographer and filmmaker based between London 
and Accra, Ghana. She moved to Ghana in 2015 and since then she has been creating 
work across the continent. Living in different parts of the world has immersed her in 
different cultures and helped to shape her character and creative vision. In her 
photographic works Natalija explores social and environmental issues, global migration, 
shifting cultures and identities.

Black Stains
TIFFANY RHYNARD (EUA)

‘Black Stains’ aborda o padrão sistémico de caracterização racial pela polícia. 
O filme é inspirado nas experiências pessoais do coreógrafo Trent D. Williams, 
Jr., e ilustra a realidade de ser negro nos Estados Unidos. Através de entrevistas 
com homens de diversas idades e de danças atléticas robustas, o filme coloca 
persistentemente a questão: porque não vemos os homens negros como 
humanos?

‘Black Stains’ addresses the systemic pattern of racial profiling by the police. 
Inspired by the personal experiences of choreographer Trent D. Williams, Jr., the 
film illustrates the reality of being black in the United States. Through interviews 
with men of varying ages and robust athletic dancing, the film persistently asks 
the question: why do we not see black men as human?

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreógrafia 
Choreography
Trent D. Williams, Jr.,

Intérprete | Interpreter
Larry Rosalez

Edição | Edition
Heather Mathews

Produtor | Producer
Trent D. Williams Jr.
Tiffany Rhynard 
Heather Mathews
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Tiffany Rhynard é uma bailarina e cineasta que trabalha e ajuda a analisar questões 
de justiça social. Os filmes de dança de Rhynard foram exibidos em festivais de todo 
o país. É uma artista interdisciplinar, que tem trabalhado com prestigiados colegas, 
incluindo o coreógrafo Christal Brown, e o compositor de prestígio internacional, 
Lei Liang. É professora em faculdades e universidades em todo o país e é actualmente 
Professora Assistente na Escola de Dança da FSU.

Tiffany Rhynard is a dancer and filmmaker making work that examines social justice 
issues. Tiffany dance films have screened at festivals nationwide. A cross-disciplinary 
artist, she has worked with esteemed collaborators including choreographer Christal 
Brown, internationally renowned composer Lei Liang. Has taught at colleges and universities
 throughout the country and is currently Assistant Professor in the FSU School of Dance.



JÚRI E PRÉMIOS
/ / JURY AND AWARDS

A Competição Internacional de 
Documentário reúne, num diálogo 
inter-geracional, a experiência do autor, 
intérprete e professor José Pedro Caiado, 
do artista plástico Francisco Duarte Coelho 
e da fotógrafa documental e de retratos 
Ana Fachinetti, para elegerem o melhor 
Documentário. Este será distinguido com 
o prémio Luna Andermatt, patrocinado 
pela Conserveira de Lisboa.

The International Documentary 
Competition gathers, in an intergenerational 
dialogue, the experience of the author, 
performer and professor José Pedro 
Caiado, the visual artist Francisco Duarte 
Coelho and the documentary and portrait 
photographer Ana Fachinetti to elect the 
Best Documentary. This will be awarded 
by Luna Andermatt prize, sponsored by 
Conserveira de Lisboa.

JOSÉ PEDRO CAIADO
Formado em Educação pela Arte e Teatro tem desenvolvido a sua 
actividade de formação e de intervenção artística na área da música 
e do teatro. Foi responsável do Departamento de Animação e Educação 
do Museu Nacional de Etnologia, director dos Departamentos de Música 
e Teatro do Instituto Português das Artes do Espectáculo, director musical 
do Grupo de teatro A Comuna e Sound Designer de muitos espectáculos 
de variadas estruturas teatrais. Foi Professor do Departamento de Teatro 
da Escola Superior de Teatro e Cinema na Área da Formação de Actores. 
Integrou o grupo La Batalla especializado em música da Idade Média 
desde o seu início.  

Graduated in Arts and Education and Theatre has developed his 
activity of training and artistic intervention in the area of music 
and theater. He was responsible for the Department of Animation 
and Education at the National Museum of Ethnology, Director of the 
Departments of Music and Theater of the Portuguese Institute of 
Performing Arts, Musical Director of the theater group A Comuna 
and Sound Designer of many shows of different theatrical structures. 
He was Professor in the Theater Department at the Theater and Film 
School in the Area of Actor Training. He was also part of the group 
La Batalla, specialised in early music.

FRANCISCO DUARTE COELHO 
Nasceu em 1990. Licenciou-se em Cinema pela Universidade Lusófona, 
e desde então afirmou-se como artista plástico. O seu trabalho 
foca-se nas áreas da instalação, escultura, vídeo-arte e fotografia, 
que usa como meio para trabalhar temas como a arqueologia, o futuro, 
a tecnologia, entre outros. 
Já participou em diversas exposições individuais e colectivas. 
É também galerista no Espaço Cultural Mercês. 

Born in 1990. Graduated in Film at Universidade Lusófona, and since 
then has established himself as a visual artist. His work focuses on 
the areas of installation, sculpture, video art and photography, which 
he uses as a medium to work on themes like archaeology, the future, 
technology, among others.
He has participated in several individual and collective exhibitions.
He is also a gallerist at Espaço Cultural Mercês.

ANA FACHINETTI
Nascida em Lisboa, a finalizar a especialização em Fotografia, na 
Escola Artística António Arroio, no âmbito do curso de Comunicação 
Audiovisual, foca-se na fotografia documental e de retrato. Fotografou 
aulas de dança na Companhia Olga Roriz para o Festival Cumplicidades 
2020, tendo já feito a direcção fotográfica de vídeos publicitários. 
Neste momento, participa num Colectivo de Curadores promovido 
pela Culturgest. O desenho e a pintura têm um papel activo no seu 
dia-a-dia.

Born in Lisbon, currently finishing a specialisation in Photography, part 
of the main course Audiovisual Communication, at Escola Artística 
António Arroio. Her main focus is documentary and portrait photography. 
Past works and collaborations include taking photographic direction 
of advertising videos as well as taking photographs of dance classes 
at Companhia Olga Roriz for the Festival Cumplicidades 2020. At 
the moment, she takes part in a Collective of Curators promoted by 
Culturgest. Drawing and painting play an active role in her daily life.
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A Conserveira de Lisboa cedo expressou 
a sua vontade de se juntar ao Festival 
InShadow, reconhecendo-lhe mérito no seu 
movimento contínuo e no gesto alargado 
para aproximar artistas e espectadores 
numa vibração que sugere um futuro 
antecipado. 

À Conserveira de Lisboa, 
o nosso agradecimento. 

Conserveira de Lisboa has expressed, 
from early on, the will to join the InShadow 
Festival, acknowledging the merit both in 
its continuous movement and in the way 
it gestures towards artists and spectators, 
bringing them closer together.

We extend our gratitude to Conserveira 
de Lisboa.

PATROCINADOR
OFICIAL // OFFICIAL         
           SPONSOR



EQUIPA | TEAM VOARTE

Direcção Artística | Artistic Direction 
Ana Rita Barata, Pedro Senna Nunes 

Apoio Curatorial | Curatorial Support
João Dias

Produção  | Production 
Joana Gomes, Inês Baptista

Assistência de Produção  
Production Assistance 
Eliana Caramalho, Diana Aires 

Tradução | Translation
Marcos Pinto, Lisandra Varela, 
Teresa Marmeleira e Inês Baptista 

Comunicação | Comunication 
VoArte 

Design de Comunicação  
Communication Design
Daniela Sobral

Materiais Promocionais e Gestão 
de Cópias |  Promotional Materials, 
Digital File Management 
João Dias

Apoio Técnico das Sessões 
Sessions Technical Support  
Guilherme Alves

Fotografia | Photography 
Hugo Nunes

Apoio à Montagem das Exposições 
de Fotografia | Support to the 
Photography Exhibitions
Susana Jesus

Apoio Técnico | Technical Support 
Roque Barata

PRODUÇÃO ESTRUTURA FINANCIADA POR

ESPAÇOS PARCEIROS

PARCEIROS ESCOLAS

APOIOS PRÉMIOS

PATROCINADOR OFICIAL

PARCEIROS PROGRAMAÇÃOPARCEIROS DIVULGAÇÃO

CERTIFICAÇÃO PARCEIRO TECNOLÓGICO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

INFORMAÇÕES
www.voarte.com
producao@voarte.com
914 040 471 | 213 932 410

inshadowfestival
inshadowfestival

Programação InShadow
12.ª Edição 2020 

MUSEU DA MARIONETA
21 e 22 Nov . 10h30

LITTLESHADOW

Documentário Geração 
SOMA de Pedro Sena Nunes
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Animação

FNAC
23 Nov

Apresentação Festival (online)

ESPAÇO 
SANTA CATARINA
23 Nov a 11 Dez . 14h às 20h

EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

Vários Artistas
PERFORMANCE & INSTALAÇÃO

ENCRUZILHADA 
de Ana Vitória

TEATRO DO BAIRRO
24 a 27 Nov

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Documentário . 15h
Vídeo-Dança . 19h

ESPAÇO CULTURAL 
DAS MERCÊS
2 a 15 Dez .  14h 

EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

Vários Artistas

NOTE - GALERIA 
DE ARQUITECTURA
2 a 12 Dez .  15h às 20h

VÍDEO INSTALAÇÕES 
Arquitectura

LIVRARIA LER DEVAGAR 
2 a 4 Dez . 17h às 20h 

SESSÕES ESPECIAIS

Documentários

9 a 11 Dez . 17h às 20h

SESSÕES ESPECIAIS

Vídeo-Dança Portuguesa

BIBLIOTECA 
DE ALCÂNTARA
10 e 11 Dez . 18h – 22h

PERFORMANCE

GAVETA de Teatro do Vestido 
Joana Craveiro

WORKSHOP

Escrita Criativa
brevemente mais info

WEBINARS

Alessandro Amaducci (IT) 
Mitcheel Rose (USA) 
entre outros convidados 
brevemente mais info 



OPEN CALL // CANDIDATURAS
SETEMBRO 
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InShadow,
o corpo
imagina-se
na sombra


