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Por detrás de um festival existe uma sombra. 

InShadow, procura ser um mapa de ligações e experiências que estabelecem graus de 

entendimento entre quem cria e quem lê.  

Organizada pela Vo’Arte, com a cumplicidade da equipa do São Luiz Teatro Municipal, 

InShadow é uma primeira marca do trabalho que queremos desenvolver em torno das artes 

do corpo e da imagem. Procurámos uma programação fora da sombra e esperamos que nela 

caibam todos aqueles que se queiram juntar à sua descoberta. 

InShadow é um festival com um idioma próprio que conjuga propostas, reflexões e percepções. 

Pedro Sena Nunes e Ana Rita Barata



InShadow – 1º Festival Internacional de Vídeo, Performance e Tecnologias é um 
festival dinâmico e envolvente, que destaca a importância da interdisciplinaridade na 
criação contemporânea.
Tem o objectivo de sensibilizar e reflectir a interligação entre corpo e novas 
tecnologias através do cruzamento das linguagens vídeo/cinema e dança/performance, 
associadas aos trabalhos de realizadores, coreógrafos, criadores transdisciplinares e 
performers. 
Esta primeira edição apresenta em Portugal pela primeira vez o trabalho da companhia 
AiEP – Avventure in Elicottero Prodotti com a estreia do seu mais recente projecto 
.MOV.
InShadow apresenta em competição mais de sessenta vídeos, que concorrem a 
seis prémios, de vários géneros (vídeo-dança, vídeo-arte, vídeo-experimental e 
documentário), oriundos de Singapura, Moçambique, E.U.A, Espanha, Brasil, Canadá, 
Argentina, México, Portugal, Austrália, Venezuela, Irlanda, Palestina, Grécia, Finlândia, 
França, Chile, Itália, Hungria, Israel, Suécia, Reino Unido, Bélgica e Egipto. 

Direcção Artística e Programação Pedro Sena Nunes e Ana Rita Barata
Co-produção SLTM / Vo’Arte 
Vo’Arte é uma estrutura financiada pelo Ministério da Cultura / Direcção Geral das Artes
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MASTERCLASS - 15h00
SALA PRINCIPAL
Dança Interactiva: o corpo em movimento em ambientes sensíveis
Orientado pela companhia AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti (Itália/Suiça)
Claudio Prati, videasta | Ariella Vidach, coreógrafa

SESSÃO ESPECIAL - 17h00
SALA PRINCIPAL
Ciclo Videodanza América do Sul
Programa 1 Circuito Videodanza Mercosur
Curadoria Silvina Szperling

SESSÃO COMPETIÇÃO - 18h00
JARDIM DE INVERNO
Sessão 1

PERFORMANCE - 21h00
SALA PRINCIPAL
Memória de Peixe da CIM - companhia integrada multidisciplinar
Performance transdisciplinar de dança e tecnologia

ABERTURA OFICIAL - 21h30
JARDIM DE INVERNO

SESSÃO COMPETIÇÃO - 22h00
JARDIM DE INVERNO
Sessão 2

In shadow - 1st International Festival of  Video, Performance and Technology is 
a dynamic and engaging festival, which aims to highlight the importance of exchange 
between the different disciplines in contemporary creation.
InShadow aims to raise awareness and reflect the interconnection between the entity 
and new technologies through the intersection of language, video / film and dance 
/ performance linked to the work of filmmakers, choreographers, trans-disciplinary 
artists and performers. The festival will be staging a number of artistic premieres, 
performances, competitive sessions, special sessions, installations, workshops and master 
classes.
This first edition presents in Portugal for the first time the company’s work AiEP – 
Avventure in Elicottero Prodotti with the premiere of there recent project .MOV. 
InShadow presents in competition over sixty videos, running for six prizes of various 
kinds (video-dance, video art, experimental video and documentary), coming from 
Singapore, Mozambique, USA, Spain, Brazil, Canada, Argentina, Mexico, Portugal, 
Australia, Venezuela, Ireland, Palestine, Greece, Finland, France, Chile, Italy, Hungary, 
United Kingdom, Israel, Sweden, Belgium and Egypt. 

Artistic Direction and Programming Pedro Sena Nunes and Ana Rita Barata 
Co-production sltm / vo’Arte 
Vo’Arte is a structure funded by the Ministry of Culture / Directorate General for the Arts 
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MASTERCLASS - 15h00 
MAIN STAGE
Interactive dance: the body moving in sensitive environments 
Oriented by the company AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti (Italy / Switzerland) 
Claudio Prati, videasta | Ariella Vidach, choreographer 

SPECIAL SESSIONS - 17h00 
MAIN STAGE
Videodanza South America
Program 1 Circuit Videodanza Mercosur 
Curator Silvina Szperling 

COMPETITIVE SESSIONS - 18h00 
JARDIM INVERNO 
Session 1 

PERFORMANCES - 21h00 
MAIN STAGE
Memory Fish CIM - Integrated multidisciplinary company 
Transdisciplinary performance dance and technology 

OFFICIAL OPENING - 21h30 
JARDIM INVERNO

COMPETITIVE SESSIONS - 22h00 
JARDIM INVERNO
Session 2 

24, 25 E 26 NOV
TERÇA A QUINTA 
TUESDAY UNTIL THURSDAY
SALA PRINCIPAL
MAIN STAGE
JARDIM DE INVERNO
ESPAÇOS ALTERNATIVOS
ALTERNATIVE SPACES
M/12
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MASTERCLASS - 10h30 / 13h00
SALA PRINCIPAL
Coreografar o Cinema - Orientado por Alla Kovgan (E.U.A)
Exibição do Filme Nora de Alla Kovgan e David Hinton
Co-produção E.U.A, Reino Unido e Moçambique

WORKSHOP - 14h00 / 17h00
SALA PRINCIPAL
Interactive danceLAB | i-bodylab
Orientado pela companhia AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti (Itália/Suiça)
Claudio Prati, videasta - Ariella Vidach, coreógrafa 

SESSÃO ESPECIAL - 17h00
SALA PRINCIPAL
Ciclo Videodanza América do Sul
Programa 2 Retrospectiva Sz Dança, Curadoria Silvina Szperling

SESSÃO COMPETIÇÃO - 18h00
JARDIM DE INVERNO
Sessão 3

SESSÃO ESPECIAL - 21h00
JARDIM INVERNO
História um filme de Karsten Liske em colaboração com Sasha Waltz & Guests (Alemanha)
Cacilheiros um filme de Pedro Sena Nunes (Portugal)

SESSÃO COMPETIÇÃO - 22h00
JARDIM DE INVERNO
Sessão 4

SESSÃO ESPECIAL - 17h00
SALA PRINCIPAL
Ciclo Videodanza América do Sul 
Programa 3 Selecção do Festival VideodanzaBA 2007, Curadoria Silvina Szperling

SESSÃO COMPETIÇÃO - 18h00
JARDIM DE INVERNO
Sessão 5 

ESPECTÁCULO - 21h00
SALA PRINCIPAL (estreia)
.MOV da companhia AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti (Itália/Suíça)
Espectáculo de dança interactiva e tecnologia

SESSÃO ESPECIAL - 22h00
JARDIM INVERNO
Nora um filme de Alla Kovgan e David Hinton com a presença da realizadora
Co-produção E.U.A, Reino Unido, Moçambique 

RESULTADO WORKSHOP - 23h00
JARDIM DE INVERNO
Apresentação final do workshop orientado por António Cabrita

PRÉMIOS InShadow - 23h30
JARDIM INVERNO
Entrega de prémios

ENCERRAMENTO OFICIAL - 00h00
JARDIM INVERNO
FESTA FINAL - BlitzKrieg Therapy

MASTERCLASS - 10h30 / 13h00 
MAIN STAGE
Choreographing Cinema - Presented by Alla Kovgan (USA) 
Nora a film by Alla Kovgan Nora and David Hinton 
Co-production USA, United Kingdom and Mozambique 

WORKSHOP - 14h00 / 17h00 
MAIN STAGE
Interactive danceLAB | i-Bodylab 
Presented by the company AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti (Italy / Switzerland)
Claudio Prati, videasta  - Ariella Vidach, choreographer 

SPECIAL SESSIONS - 17h00 
MAIN STAGE
Videodanza South America 
Program 2 Retrospective Sz Dance, Curator Silvina Szperling 

COMPETITIVE SESSIONS - 18h00 
JARDIM INVERNO
Session 3 

SPECIAL SESSIONS - 21h00 
JARDIM INVERNO
History a film by Karsten Liske in collaboration with Sasha Waltz & Guests (Germany) 
Cacilheiros a film by Pedro Sena Nunes (Portugal) 

COMPETITIVE SESSIONS - 22h00 
JARDIM INVERNO
Session 4

SPECIAL SESSIONS - 17h00 
MAIN STAGE
Videodanza South America
Program 3 Selection VideodanzaBA Festival 2007, Curator Silvina Szperling 

COMPETITIVE SESSIONS - 18h00 
JARDIM INVERNO
Session 5

PERFORMANCES - 21h00 
MAIN STAGE (premiere)
. MOV by company AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti (Italy / Switzerland)
Dance performance and interactive technology 

SPECIAL SESSIONS - 22h00 
JARDIM INVERNO
Nora a film by Alla Kovgan Nora and David Hinton with the presence of director 
Co-production USA, United Kingdom and Mozambique 

WORKSHOP RESULTS - 23h00 
JARDIM INVERNO
Final presentation of the workshop run by António Cabrita

PRIZES InShadow - 23h30 
JARDIM INVERNO
Awards

OFFICIAL CLOSING - 00h00 
JARDIM INVERNO
FINAL PARTY - BlitzKrieg Therapy

25 NOV
QUARTA 
WEDNESDAY
SALA PRINCIPAL
MAIN STAGE
JARDIM DE INVERNO
ESPAÇOS ALTERNATIVOS
ALTERNATIVE SPACES
M/12

26 NOV
QUINTA 
THURSDAY
SALA PRINCIPAL
MAIN STAGE
JARDIM DE INVERNO
ESPAÇOS ALTERNATIVOS
ALTERNATIVE SPACES
M/12
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23 a 26 NOV
WORKSHOP DE VÍDEO-DANÇA 
Das 10h00 às 18h00
SALA DE ENSAIOS
com António Cabrita (Portugal)

INSTALAÇÕES
24 NOV das 18h00 às 00h00
ESPAÇOS ALTERNATIVOS

25 e 26 NOV das 10h30 às 00h00
ESPAÇOS ALTERNATIVOS

Raft of Medusa de Lutz Gregor (Alemanha)
Electric Self Anthology de Allesandro Amaducci (Itália)
Mergulho de Pedro Sena Nunes em colaboração com CIM/Vo’Arte (Portugal)
Carlow Facedances de Jonathan Stone (Reino Unido)
Três histórias num acto de Joana Gomes (Portugal)

23 to 26 NOV 
WORKSHOP VIDEO-DANCE 
From 10h00 to 18h00 
REHEARSAL ROOM
with António Cabrita (Portugal) 

INSTALATIONS
24 NOV from 18h00 to 00h00 
ALTERNATIVE SPACES 

25 and 26 NOV from 10h30 to 00h00 
ALTERNATIVE SPACES 

Raft of Medusa from Lutz Gregor (Germany) 
Electric Self Anthology from Allesandro Amaducci (Italy) 
Diving from Pedro Sena Nunes in collaboration with CIM / Vo ‘Arte (Portugal) 
Carlow Facedances from Jonathan Stone (United Kingdom) 
Three stories in an act from Joana Gomes (Portugal)

24, 25 E 26 NOV
TERÇA A QUINTA 
TUESDAY UNTIL THURSDAY
SALA PRINCIPAL
MAIN STAGE
JARDIM DE INVERNO
ESPAÇOS ALTERNATIVOS
ALTERNATIVE SPACES
M/12
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[…Não há memória do que fez e do que tem de fazer, como se tudo quanto 
ocorreu ontem e anteontem não tivesse ocorrido ou fosse destituído de 
importância. Transforma-se o encontro em não-encontro, ao mesmo tempo 
que a obsessão pela memória expressa a necessidade de âncora temporal…]

Este projecto desenvolve-se e é motivado pela dinâmica de criação da Cia. 
CIM (Companhia Integrada Multidisciplinar) e nasce da relação entre dois 
intérpretes com incapacidade e dois bailarinos/criadores, que criam uma peça 
em torno da memória e do esquecimento.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
21H00
SALA PRINCIPAL
MAIN STAGE

MEMÓRIA DE 
PEIXE
CIM – 
COMPANHIA 
INTEGRADA 
MULTIDISCIPLINAR
PERFORMANCE 
TRANSDISCIPLINAR DE DANÇA 
E TECNOLOGIA
2009
PORTUGAL
M/12

[... There is no memory of what happened and what you should do, as if 
all that happened yesterday and the day before did not occur or it becomes 
immaterial. This is the meeting in non-meeting, simultaneously the obsession 
with memory expresses the need to anchor time ...]

This project develops and is driven by the dynamic creation of the CIM Co. 
(Company Integrated Multidisciplinary) and was born of the relationship 
between two performers with disabilities and two dancers / creators that 
created a play about memory and forgetting.

INSHADOW
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Conceito Artístico  | Artistic Concept 
ANTÓNIO CABRITA
CATARINA GONÇALVES
Coreografia | Choreography  
CATARINA GONÇALVES 
Em Colaboração com | 
In Collaboration with
JORGE GRANADAS 
Criação Vídeo e Música | 
Vídeo Creation and Music  
ANTÓNIO CABRITA
Voz | Voice  
YETE BORGES
Coordenção Artística | 
Artistic Coordenation 
ANA RITA BARATA
PEDRO SENA NUNES
Produção | Production 
VO’ARTE 
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA 
CEREBRAL DE LISBOA
Agradecimentos | Thanks 
ANTÓNIO PAIVA
ANTÓNIO BARATA
CÉLIA CARMONA

CIA. CIM
A CIM, Companhia Integrada Multidisciplinar, nasceu em fins de 2007, a partir do projecto 
Mode H, criado especificamente para participar num Festival Europeu de Moda Adaptada para 
Pessoas com Deficiência, que se realizou em Tours - France.  Para o Projecto Mode H, foi criada 
uma parceria entre as associações, APCL – Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, Associação 
Vo’Arte e o CRPCCG – Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian.

CIA. CIM
The CIM Integrated Multidisciplinary Company, was born in late 2007 from the Mode H 
project, created specifically to participate in a European Festival of Fashion Adapted for People 
with Disabilities, held in Tours - France. For Mode Project H, a partnership was forged between 
a number of associations, APCL - Cerebral Palsy Association of Lisbon, and the Association 
Vo’Arte CrPCCg - Rehabilitation Center for Cerebral Palsy Calouste and Gulbenkian. 

.MOV é uma pesquisa sobre o comportamento humano. Numa série de 
retratos estilizados, sons e coreografia sugerem fragmentos do quotidiano, 
conflitos, violência e arrogância mas também, fraqueza, mal-estar e medos.  

O tempo subjectivo substitui o tempo universal, ao mesmo tempo o público 
e privado, o real e virtual, alternam-se ciclicamente e o indivíduo que sofre 
tensões mentais e, sendo forçado, cede aos instintos primitivos revelando 
ambiguidades e contradições. No microcosmo versus macrocosmo, vários 
contextos significativos aparecem: visões e representações da vida que revelam 
os lados ocultos da natureza humana.  

.MOV, em ciência da computação, é uma extensão de arquivo que inclui e 
reúne conteúdo de áudio e vídeo: no mesmo caminho a mostra envolve, som, 
imagem, corpo, pensamento e movimento juntos em uma dimensão única e 
original. 

Sistemas interactivos  
.Mov é baseado no uso de acelerómetros de rádio frequência que permitem ao 
dançarino se relacionar com um ambiente interactivo. 
A utilização subtil de tecnologia para amplificar o movimento através da 
sonoridade personalizada, objectiva sublinhar a individualidade de cada 
personagem.

26 NOV 
QUINTA | THURSDAY
22h00
SALA PRINCIPAL | MAIN STAGE
ESTREIA INTERNACIONAL
INTERNATIONAL PREMIERE

.MOV
ARIELLA 
VIDACH
AIEP - 
AVVENTURE IN 
ELICOTTERO 
PRODOTTI
ESPECTÁCULO DE DANÇA 
INTERACTIVA E TECNOLOGIA
INTERACTIVE DANCE 
PERFORMANCE AND 
TECHNOLOGY
2009
ITÁLIA | SUIÇA
55’
M/12

infos 
www.aiep.org

.MOV is a survey on human behaviour. 
In a series of stylized pictures, sounds and choreography suggest fragments of 
everyday life, conflicts, violence and overbearance, but also frailty, uneasiness, 
fears. 
 
Subjective time substitutes to universal time, while public and private and 
virtual and real cyclically alternate and the individual, who undergoes 
mental strains and forcing, yields to primal instincts, revealing ambiguity 
and contradictions. In the microcosm versus macrocosm opposition, several 
relatable contexts appear: visions, representation of life, which reveal hidden 
sides to human nature. 
 
.MOV, in computing science, is a file extension that encloses and assembles 
audio and video content: in the very same way, the show wraps sound, picture, 
body, thought and movement together in a single, unique dimension. 
 
Interactive Systems 
.MOV is based on the use of radio frequency accelerometers which allow the 
dancer to relate to an interactive environment. 
A subtle use of technology to amplify the movement through customized 
sonority, aiming at underlining each character’s individuality.
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AiEP ASSOCIAÇÃO
Fundada na Suíça em 1988, AIEP (acrónimo de Avventure em Elicottero Prodotti) associação 
cultural nasceu devido às intenções comuns de um grupo de artistas: Claudio Prati (vídeo-
artista), Ariella Vidach (coreógrafa), Marcello Mazzella (escultor), Carlo Somaini (produtor de 
televisão), interessado em produzir projectos multimédia e desenvolver uma linguagem artística 
que recorre a diferentes formas de arte (dança, música, vídeo-arte e design).
Desde 1988 o grupo já produziu cerca de 20 espectáculos, organizou exposições e convenções 
sobre arte interactiva e computação gráfica, participando em diversos festivais de dança e de 
vídeo-dança.
Em 1996 Ariella Vidach e Prati Claudio criam uma sede em Milão, a associação cultural 
Ariella Vidach - AIEP, ampliando os horizontes geográficos e artísticos, com o objectivo de 
aprofundar a investigação sobre as novas tecnologias aplicadas à dança contemporânea e às artes 
performativas. 
Durante mais de 20 anos, o caminho artístico AIEP foi explorar a interactividade, crescendo 
em complexidade: a partir de projecções de vídeo no palco, aos quase invisíveis sensores usados 
pelos dançarinos, passando para a captura de movimento e computação gráfica. A relação entre 
corpo, coreografia e sistemas interactivos tem-se tornado mais profunda e as interferências entre 
arte e tecnologia tornaram-se cada vez mais refinadas e evocativas.
Hoje Ariella Vidach e Claudio Prati são a vida e a alma do grupo e da produção de espectáculos 
e a exploração de novas tecnologias electrónicas que decorrem em simultâneo.
Avventure em Elicottero Prodotti é apoiado pelo DECS Divisione Cultura del Cantone Ticino,  
Pro Helvetia and Comune di Lugano 
Ariella Vidach - AIEP é apoiada pelo Ministero Beni Culturali, Regione Lombardia, Provincia 
di Milano and Comune di Milano.
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AiEP ASSOCIATION
Founded in Switzerland in 1988, AIEP (acronym of Avventure in Elicottero Prodotti) cultural 
association was born thanks to the common intents of a group of artists, Claudio Prati 
(videoartist), Ariella Vidach (choreographer), Marcello Mazzella (sculptor), Carlo Somaini (tv 
producer), interested in producing multimedia projects and developing an artistic language 
that draws on different forms of art (dance, music, video-art, design). From 1988 the group 
has produced about 20 shows, organised exhibitions and conventions on interactive art and 
computer graphics and taken part in a number of dance and video-dance festivals.
In 1996 Ariella Vidach and Claudio Prati established in Milan another cultural association, 
Ariella Vidach – AiEP, widening the geographic and artistic horizons in order to deepen the 
research on new technologies applied to contemporary dance and performing arts. 
For more than 20 years, AiEP’s artistic path has been exploring interactivity, growing in 
complexity: from video projections on stage to nearly invisible sensors worn by the dancers, 
passing for motion capture and computer graphics, the relation between body, choreography 
and interactive systems has gone deeper and the interferences between art and technology have 
become more and more refined and evocative. Today Ariella Vidach and Claudio Prati are the 
life and soul of the group and the production of shows and the exploration of new electronic 
technologies are proceeding at the same time.
Avventure in Elicottero Prodotti is supported by DECS Divisione Cultura del Cantone Ticino,  
Pro Helvetia and Comune di Lugano.
Ariella Vidach – AiEP is supported by Ministero Beni Culturali, Regione Lombardia, Provincia 
di Milano and Comune di Milano.
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Ariella Vidach
Entre 1980 e 1989 viveu em Nova York, onde ela estudou balet e dança pós-moderna. Ela 
acompanhou o trabalho e o ensino das novas gerações, dança mais influentes coreógrafos: Trisha 
Brown, Steve Paxton, Bill T. Jones, Dana Reitz. Ela começou a produzir seu próprio trabalho, 
em 1982. Ela tem vindo a colaborar com Claudio Prati desde 1986. A sua coreografia foi 
apresentada em vários festivais de dança no E.U.A., Canadá e Europa (Holanda, Luxemburgo, 
Alemanha, França, Suíça, Eslovénia, Eslováquia, Macedônia e Itália). No início de 2005 
DiDstudio aberto, o novo centro Ariella Vidach empresa e seu uso para promover, ensinar e 
desenvolver as suas pesquisas em dança contemporânea. Hoje, ela mora em Milão, onde ensina 
dança e improvisação de contacto na Civica Scuola Paolo Grassi e continua as suas actividades 
de promoção e de pesquisa na DiDstudio.

Cláudio Prati
Nascido em Berna, pós-graduou-se em Ginástica & Desporto em ETH Zurique, em Escultura 
na Accademia di Belle Arti di Brera, em Milão e treinou como um Mime na escola do 
Piccolo Teatro de Milão. Entre 1986 e 1988 viveu em Nova York, onde estudou Videoarte e 
media especial mista Projeto Universidade de Nova York, bem como Contact Improvisation 
Dance no Centro de Investigação Movimento e PS 122. Em Lugano, ele fundou a Associação 
Cultural Avventure Elicottero Prodotti e, em 1996, foi sócio fundador da Ariella Vidach - AIEP 
companhia de dança em Milão. Em 1998, foi membro do júri internacional para o prestigiado 
“Prémio PIXEL IMAGINA - INA-1998”, em Montecarlo. No mesmo ano, ele produziu 
para a Levi’s em “SMAU 1998” A instalação In-Touch, dedicado à exposição de Alto-Life-O 
horizonte diário digital. Em 1999, produziu Beat box vídeo, inspirado para o desempenho 
homónimo, que foi seleccionado no “TTV concorrência” em Riccione. Um ano depois, o 
vídeo digital E-motions, co-produzido com RTS1 recebeu a menção especial no “Electronic 
Coreográfico 2000” e foi finalista no “TTV 2002 a concorrência”, em Riccione. Em 2004, 
produziu com a ETI - Televisão Suíça Italiana a amortecedores vídeo Les que participaram 
no Festival TTV (Rimini), Videodança (Atenas) e Festival Invideo (Milão). Em 2006, ele 
produziu CROMOSONICS, novo trabalho de vídeo-dança, que recebeu a menção especial no 
“Coreografo Elettronico 2009” / Napoli.

26 NOV 
QUINTA | THURSDAY
22h00
SALA PRINCIPAL | MAIN STAGE
ESTREIA INTERNACIONAL
INTERNATIONAL PREMIERE

.MOV
ARIELLA 
VIDACH
AIEP - 
AVVENTURE IN 
ELICOTTERO 
PRODOTTI
ESPECTÁCULO DE DANÇA 
INTERACTIVA E TECNOLOGIA
INTERACTIVE DANCE 
PERFORMANCE AND 
TECHNOLOGY
2009
ITÁLIA | SUIÇA
55’
M/12

infos 
www.aiep.org

Ariella Vidach
Between 1980 and 1989 she lived in New York, where she studied ballet and post-modern 
dance. She followed the work and the teaching of the new-dance generations most influential 
choreographers: Trisha Brown, Steve Paxton, Bill T. Jones, Dana Reitz. She started producing 
her own work in 1982. She has been collaborating with Claudio Prati since 1986. Her 
choreography has been presented in several dance festivals in the U.S.A., Canada and Europe 
(Holland, Luxembourg, Germany, France, Switzerland, Slovenia, Slovakia, Macedonia and Italy). 
At the beginning of 2005 DiDstudio opened, the new centre Ariella Vidach and her company 
use to promote, teach and develop their researches in contemporary dance. Today, she lives 
in Milan, where teaches dance and contact improvisation at Civica Scuola Paolo Grassi and 
continues her activities of promotion and research at DiDstudio.

Cláudio Prati
Born in Bern he graduate in Gymnastics & Sports at ETH Zurich, in Sculpture at the 
Accademia di Belle Arti di Brera in Milan and trained as a Mime at the school of Piccolo 
Teatro in Milan. Between 1986 and 1988 he lived in New York, where he studied Videoart 
and Special Project mixed media at New York University, as well as Contact Improvisation 
Dance at the Movement Research Centre and PS 122. Back to Lugano, he founded Avventure 
in Elicottero Prodotti cultural Association and in 1996 he was the founding partner of Ariella 
Vidach - AiEP dance company in Milan. In 1998 he was member of the international jury 
for the prestigious “Premio PIXEL IMAGINA - INA-1998 in Montecarlo. The same year he 
produced for Levi’s in “SMAU 1998 the installation In-Touch, dedicated to the exhibition 
High-Life -The daily digital horizon. In 1999 he produced video Beat BOX, inspired to the 
homonymous performance, which was selected at the “TTV” competition in Riccione. One 
year later the digital video E-motions, co-produced with RTS1 received the special mention at 
“Electronic Choreographer 2000 and was finalist at the “TTV 2002 competition in Riccione. 
In 2004 he produced with TSI - Italian Swiss Television the video Les Buffers that took part 
in TTV Festival (Riccione), Videodance (Athens) and Invideo Festival (Milan). In 2006 he 
produced CROMOSONICS, his new video dance work, which received the special mention at 
“Coreografo Elettronico 2009” / Napoli.
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Projecto | Project  
ARIELLA VIDACH
CLAUDIO PRATI 

Coreografia | Choreography  
ARIELLA VIDACH 

Bailarinos | Dancers  
ANNAMARIA AJMONE 
ALESSIO ATTANASIO 
FABIO LIBERTI 
ALESSANDRO SCHIATTARELLA 
MARIE SCHMIEDER 

Desenho de Luz | Light design  
STEFANO PIRANDELLO 

Música | Sound 
EZIO TAEGGI
STEFANO FUMAGALLI 

Design Interactivo | Interaction Design  
FEDERICO LUPICA 

Motion Tracking  
STMICROELECTRONICS 

Cenário | Set Design 
CLAUDIO PRATI 

Figurinos | Costumes 
AIEP 

Assistente Coreógrafa | Asst. Choreographer 
ELENA MOLON 

Coordenção | Coordination 
SARA PARANDONI 

Co-produção | Co-production 
CHIASSODANZA (UFFICIO CULTURA COMUNE DI CHIASSO) 

Apoios | Supported 
REPUBBLICA E CANTONE TICINO – FONDO SWISSLOS 
PRO HELVETIA
D.E.C.S. DIVISIONE CULTURA – CANTONE TICINO 
COMUNE DI LUGANO 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 
NEXT/REGIONE LOMBARDIA 
COMUNE DI MILANO 

26 NOV 
QUINTA | THURSDAY
22h00
SALA PRINCIPAL | MAIN STAGE
ESTREIA INTERNACIONAL
INTERNATIONAL PREMIERE

.MOV
ARIELLA 
VIDACH
AIEP - 
AVVENTURE IN 
ELICOTTERO 
PRODOTTI
ESPECTÁCULO DE DANÇA 
INTERACTIVA E TECNOLOGIA
INTERACTIVE DANCE 
PERFORMANCE AND 
TECHNOLOGY
2009
ITÁLIA | SUIÇA
55’
M/12
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Eternal fala-nos de resistência. 
A dança começa como um tradicional ritual fúnebre, tornando-se 
numa sucessão ritmada de movimentos violentos. Um bailarino, pintor 
icónico, está confuso e a sua dança vai conduzi-lo ao interior de uma 
gruta situada sob uma igreja onde preserva uma lamparina de azeite 
sagrado.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18H00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

ETERNAL
STEVE WOODS

VÍDEO-DANÇA 
2008
IRLANDA - PALESTINA
7’40 
M/12

infos
http://www.stevewoods.ie/

Realizador | Director
STEVE WOODS
Intérpretes |  Interpreters
MICHEL POMERO
Câmara | Camera 
TIM FLEMING
Som | Sound
RAY HARMAN
Edição | Editing
EMER REYNOLDS
Produção | Production
NIAL O’SULLIVAN
Produtora | Producer
IRISH MODERN DANCE 
THEATRE

Steve Woods

Steve Woods
Iniciou-se no cinema em 1985, inicialmente em animação e mais tarde em cinema documental, 
mormente enquanto realizador mas também enquanto produtor. Em 2009 produziu duas 
curtas-metragens de animação: “T’was Terrible Hard Work” e “The Polish Language”. O seu 
mais recente filme “Eternal” é uma curta-metragem em vídeo dança. Steve lecciona animação 
experimental na National Film School na Irlanda, trabalhando também como crítico de 
animação.

Eternal is about resistance. 
The dance begins as a traditional dance of mourning, turning into 
angry rhythmic movements. One dancer, an icon painter, is confused 
but his dance takes him down to the cave underneath a church where 
he carefully surrounds and protects the sacred olive oil lamp burning 
there. 

Steve Woods
Steve Woods began filmmaking in 1985, first in animation then documentaries, mostly as a 
director but also as a producer. In 2009 he produced two short animations: “T’was Terrible Hard 
Work” and “The Polish Language”. His last film as a director is “Eternal” it is a short dance 
film. Steve also teaches experimental animation at the National Film School in Ireland and 
occasionally writes on animation as well.
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Vira-e-Mexe é um projecto de vídeo dança da artista e produtora 
Cynthia Domenico. Com uma visão integral e humanista de criar, a 
artista entende as suas obras como o resultado de um processo vital e 
retira do conflito com o quotidiano na contemporaneidade o conteúdo 
para as suas criações. De uma forma sensível e subjectiva, as suas obras 
são relatos metafóricos da sua intimidade e cumprem um papel de 
comunicação entre público e performer, que procura estabelecer um elo 
de ligação entre a vida e a arte.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

VIRA-E-MEXE
CYNTHIA 
DOMENICO
VÍDEO-DANÇA 
2009
BRASIL
4’55
M/12

infos
http://www.youtube.com/watch?v=4O
LlqOocJ38&feature=player_embedded

Cynthia Domenico

Cynthia Domenico
Cynthia Domenico é licenciada em Dança e Produção Cultural pela Universidade 
Anhembi Morumbi, São Paulo. Como criadora-intérprete integrou a J.Garcia & Cia Dança 
Contemporânea, trabalhando nos seus dois últimos projectos. 
Como produtora, trabalhou em diversos projectos de dança premiados pela Secretaria de Estado 
da Cultura de São Paulo. Em 2008 foi convidada pelo Projecto Axial para criar um vídeo clip. 
Nos últimos anos realizou dois projectos vídeo-dança apresentados em diversos Festivais. Em 
2009 participou como bailarina no Projecto Veillés, da companhia francesa Hendrik Van der 
Zee (HVDZ). Ainda em 2009 o vídeo-dança Vira-e-Mexe foi seleccionado para participar na 6ª 
edição do Projecto Teorema (SP) da artista Adriana Grecchi com curadoria de Fabiana Dultra 
Britto.

Twist and Turn, created by the video dance artist and producer Cynthia 
Domenico. With a comprehensive and humanistic vision of making art, 
the artist believes her work is the result of a vital process that removes 
its conflict with everyday life in its contemporary content and creation. 
In both sentiment and authorship, her work consists of metaphorical 
stories of intimacy and includes a role in communication between the 
audience and performer, seeking to establish a link between life and art. 

Cynthia Domenico
Graduated with a degree in Dance and Cultural Production from Anhembi Morumbi 
University, Sao Paulo. Cynthia went on to join J. Garcia & Cia Contemporary Dance working 
as a creative interpreter, she also helped create award-winning performances with Dance 
Development. As a producer, she has worked on various dance projects in collaboration with the 
State Secretariat of Culture of São Paulo. In 2008 she was invited by the Project Axial to create 
a video clip. In 2009 she participated as a dancer in the Project veille, with the French company 
Hendrik Van der Zee (HVDZ). Furthermore, in 2009 her video-dance and Turn Move was 
selected for the sixth edition of the Draft Theorem (SP) produced by the artist Adriana Grecchi 
and curated by Fabiana Dultra Britto. 
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Numa manhã, um homem de hábitos bizarros acorda, em sua casa, 
perante um problema: não há mais café. Ao sair para comprar café 
depara-se com muitos outros problemas, dos quais o mais surpreendente 
é perder-se. O corredor vazio e estranho onde tropeça será real ou 
um produto da sua imaginação? No meio desta aventura encontra um 
amigo inesperado que o ajuda a recuperar a liberdade. O filme é um 
conto sobre a relação entre um homem e um rato, as suas alegrias e 
tristezas, a solidão e a amizade. A liberdade espera-te desde que sejas 
paciente e tenhas o espírito aberto.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18H00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

MUS 
MUSCULUS
KIMMO 
ALAKUNNAS
VÍDEO-DANÇA
2009
FINLÂNDIA
5’26
M/12

Realizador | Director 
KIMMO ALAKUNNAS
Intérpretes |  Interpreters 
KIMMO ALAKUNNAS
Câmara | Camera 
VESPA LAINE
Som | Sound 
JOUNI TAURIAINEN
Edição | Editing 
KIMMO ALAKUNNAS  E
VESPA LAINE
Produção | Production 
THEATRE ACADEMY HELSINKI

Steve Woods

Kimmo Alakunnas 
Kimmo Alakunnas concluirá os seus estudos em coreografia na Academia de Teatro de 
Helsínquia em 2010. Estuda dança desde 2002, inicialmente no Turku Conservatory e desde 
2005 na Academia de Teatro de Helsínquia. É originário de Rovaniemi e antes de iniciar a sua 
carreira na dança trabalhou como actor. No âmbito do seu mestrado, está a realizar um trabalho 
de vídeo dança, um dos primeiros deste género na Academia de Teatro. Anteriormente trabalhou 
em performances de dança ao vivo. 

A man with unconventional moves wakes up at home in the morning 
and faces a problem: there’s no more coffee. While going out to get 
some coffee he gets caught up in a new set of problems, getting lost 
being one of the most surprising ones. Is the empty, unknown hall 
into which he stumbles real or just a product of his imagination? In his 
distress the man encounters an unexpected friendship that helps him 
back towards freedom. The film is a tale about the connection between 
a man and a mouse as well as the joys and sorrows of loneliness and 
friendship. Freedom waits as long as you are able to wait patiently and 
have an open mind.

Kimmo Alakunnas
Kimmo Alakunnas is studying to become a choreographer in Theatre Academy Helsinki and 
he graduates in 2010. Kimmo has been studying dance since 2002, first at Turku Conservatory, 
and from 2005 onwards at Theatre Academy Helsinki. Kimmo comes originally from the 
northern town of Rovaniemi and he has worked as an actor before his career in dance. Kimmo 
is currently making a short dance film, one of the first of its kind made at the Theatre Academy, 
as part of his master’s degree. His previous works have been dance performances for a live 
audience.
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This body not yours procura a fisicalidade da violência e da intimidade 
humana – debruçando-se sobre a forma como lidamos com um corpo 
que é “nosso” e como lidamos com corpos que não o são.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

THIS BODY
NOT YOURS
PAIGE 
STARLING 
SORVILLO / 
BLINDSIGHT
VÍDEO-DANÇA 
2009
E.U.A.
6’20’’
M/12

Paige Starling Sorvillo / Blindsight

Paige Starling Sorvillo / Blindsight
É uma companhia de performance e media que trabalha com e através de linguagens de vídeo 
interactivo, dança Butoh contemporânea e música experimental. Baseando-se numa linguagem 
imagética e metafórica, os seus trabalhos aliam a estética fílmica a narrativas não-lineares para 
representarem uma paisagem formal e emocional definida por imagens fortes e uma fisicalidade 
crua e delicada. Apresentaram os seus trabalhos em toda a região de São Francisco, em Nova 
Iorque, Bóston (EUA), bem como na Alemanha e República Checa.

This body not yours sources the physicality of human violence and 
human intimacy – discovering how we handle a body that is ‘ours’ and 
how we handle the bodies that are not ‘ours’.

Paige Starling Sorvillo / Blindsight
Is an intermedia performance company devising work in and across the languages of immersive 
and interactive video, contemporary Butoh dance and experimental music.  Based in a language 
of image and metaphor, blindsight works to integrate a filmic aesthetic with non-linear narrative 
to present a composed architectural and emotional landscape defined by striking visual imagery 
and brute/delicate physicality. Works have been presented throughout the San Francisco Bay 
Area as well as in New York, Boston, Germany and the Czech Republic. 
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Realizador | Director
PAIGE STARLING SORVILLO / 
BLINDSIGHT 
IN COLLABORATION WITH 
ERIC KOZIOL
Intérpretes |  Interpreters
PAIGE STARLING SORVILLO, 
CLAIRE WILLEY, 
LOREN ROBERTSON, 
CHRISTINE BONANSEA E 
BENJAMIN JARRETT
Câmara | Camera 
ERIC KOZIOL E 
IAN WINTERS
Som | Sound
LIZ ALLBEE E 
SUSAN HAWKINS
Edição | Editing
ERIC KOZIOL E 
SORVILLO
Produção | Production
SORVILLO / BLINDSIGHT 
Produtora | Producer
PAIGE STARLING SORVILLO / 
BLINDSIGHT 



“Hodoku”: (japonês) desatar, desembaraçar. 
Na sequência da sua separação desdobram-se a solidão e o desassossego. 
Esta história centra-se numa mulher cuja memória e corpo evocam pela 
derradeira  e última vez os progressos e retrocessos da sua última relação. 
A crescente falta de comunicação e contacto entre eles aumenta a face 
oculta de ambos. Enquanto discutem os seus sentimentos contrastantes, 
encaminham-se para um desfecho doloroso para ela e óbvio para ele. 
As memórias e a aceitação desta crise despertam uma nova clarividência 
nela, criando um vínculo com ele e com a sua memória.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18H00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

HODOKU
NADIA 
PATRIAN
VÍDEO-DANÇA
2008 
ARGENTINA
12’58
M/12

infos
http://hodokuvideodanza.blogspot.com/

Realizador | Director
NADIA PATRIAN
Intérpretes |  Interpreters
SILVINA CORTÉS  E 
ERNESTO CHACÓN ORIBE
Câmara | Camera 
SÉRGIO CLÁUDIO E 
JOAQUÍN NEIRA
Som | Sound
MILTON RODRIGUEZ
Edição | Editing
RODOLFO MARTINEZ
Produção | Production
NÁDIA PATRIAN

Nadia Patrian

Nadia Patrian 
Estudou pintura e teatro de fusão de 1998 a 2002. Entre 2001 e 2004 estudou Artes Combinadas 
na Universidade de Buenos Aires, onde igualmente começou os seus estudos em cinema. No 
ano de 2008 iniciou a carreira de iluminação e câmara na Universidade de Cinema de Buenos 
Aires e nesse mesmo ano realizou “Hodoku”, o seu primeiro trabalho de video-dança, com a 
colaboração dos bailarinos Silvina Cortés e Ernesto Chacón Oribe.

“Hodoku”: (japanese) to untie, to disentangle.
Following their separation loneliness unfolds, dramatic and desolate.
This story focuses on a woman whose memory and body evoke for 
the very last time the progress and setbacks of her last relationship. The 
growing lack of communication and contact between them enhances 
their inner dark side. As they discuss their contrasting feelings it gets to 
the denouement, painful for her and obvious to him.
The memories and the acceptance of this crisis light up a new fire in 
her, and she becomes glued to him, to his memory.

Nadia Patrian
Nadia studied painting and theatre fusion from 1998 to 2002. Between 2001 and 2004 she 
studied Combined Arts at the University of Buenos Aires, where she began her studies in 
cinema at the University of Cinema. In 2008 she began her career in lighting and camera at the 
University of Cinema (Buenos Aires), in the same year she made “Hodoku”, her first video-
dance, in collaboration with the dancers Silvina Cortés and Ernesto Chacón Oribe. 
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O bailarino Jack Shamblin submerge num tanque que emite imagens 
de um bebé proveta num ecrã. Vê-se encerrado num mundo clínico de 
tecnologia e ciência.
A realizadora Eva Mueller cria um ambiente de claustrofobia virtual 
que ora acalma ora perturba. É um poema escrito em água, silencio, 
movimento e cor.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

SUBMERGENCE 
EVA MUELLER& 
JACK 
SHAMBLIN
VÍDEO-DANÇA 
2003
E.U.A
5’
M/12

Realizador | Director
EVA MUELLER & JACK SHAMB-
LIN
Intérpretes |  Interpreters
JACK SHAMBLIN
Câmara | Camera 
EVA MUELLER
Som | Sound 
N.A.
Edição | Editing
EVA MUELLER
Produção | Production
EVA MUELLER 
Produtora | Producer
EVA MUELLER E
JACK SHAMBLIN

Eva Mueller Jack Shamblin

Eva Mueller 
A fotógrafa e videasta bávara Eva Mueller mudou-se para Nova Iorque para realizar os seus 
sonhos. A sua linguagem subjectiva afirma-se na forma de imagens cruas e minimais, soturnas 
mas ainda assim pejadas de humor. Eva baseia a sua obra no adágio “Less is more”. “Criar 
imagens divertidas e intemporais é mais importante que seguir as tendências vigentes.” Dirigiu 
campanhas publicitárias para Steve Madden, Lady Footlocker, Master Card, Panasonic e Guiness. 
Ao longo dos anos, o seu trabalho individual, maioritariamente retratos de nus, tem sido exibido 
em galerias e museus em Londres, Alemanha e nos Estados Unidos.

Jack Shamblin 
A obra de Jack Shamblin tem sido descrita como “fascinante”, “heróica” e “inovadora” pela 
crítica especializada mais conceituada. O seu estilo incisivo e não-convencional têm-no 
relacionado profissionalmente a nomes como os de Philip Seymour Hoffman, Caryl Churchill e 
Anne Bogart.

Performer Jack Shamblin submerged in a cubic tank that generates 
images of the test-tube human on display without privacy. He’s trapped 
in a clinical world of technology and science. 
Director Eva Mueller creates a virtual claustrophobia that soothes as it 
disturbs. It’s poetry of water, silence, movement and color.  

Eva Mueller
Bavarian born photographer and video artist Eva Mueller came to New York to fulfill her 
dream of living there. Her trademarks are stark, minimal images with a sometimes dark, yet 
humorous twist. “Less is more” she says about her vision. “Creating timeless and fun images 
is more important than the trend of the moment.” She shot advertising campaigns for Steve 
Madden, Lady Footlocker, Master Card Panasonic and Guiness. Throughout the years her 
personal work, mostly nudes, has been exhibited in galleries and museums in London, Germany 
and the US.

Jack Shamblin
Jack Shamblin´s performances have been described as “Fascinating” David Richards, New York 
Times; “Heroic” Theodora Skipitares, theatre director; and “Cutting Edge” John Petrick, The 
New Jeresy Journal.  His bold & unconvential style has linked him professionally with names 
such as Philip Seymour Hoffman, Caryl Churchill and Anne Bogart.
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Infeliz com o significado da sua vida, inicia uma viagem à procura de 
respostas. Move-se seguramente no bom caminho para encontrar-se a si 
própria... Desta forma, a procura torna-se a sua própria transformação.

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18H00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 1

CONEXIONES
LIDICE ABREU
VÍDEO-ARTE
2007 
VENEZUELA
13’28
M/12

Realizador | Director 
LIDICE ABREU
Intérpretes |  Interpreters 
ALEJANDRA CORRALES
Câmara | Camera 
EMIL GUEVARA
Som | Sound 
FRANK ROJAS
Edição | Editing 
CAROLINA AULAR E 
ELITZA INFANTE
Produção | Production
LIDICE ABREU
Produtora | Producer
CENTRO NACIONAL 
AUTÓNOMO DE 
CINEMATOGRAFÍA. CNAC

Lidice Abreu

Lidice Abreu
Bailarina, coreógrafa e realizadora. Nasceu na Venezuela em 1965. Graduada pela Escola de 
Ballet Gustavo Franklin. Foi membro da Companhia de Dança Danzahoy. Lecciona dança 
contemporânea em várias escolas venezuelanas. Participou no Festival de Jovens Coreógrafos de 
Caracas e no IX Festival de Coreografia da Costa Rica. Em 1994 foi nomeada para o Prémio 
Maria Teresa Castillo e para o Prémio Artista Nacional, ambos na Venezuela. Criou coreografias 
para várias peças de teatro e filmes, com destaque para: “In the House Next Door”, “Magnolia” 
e “Water Root”. “Conexiones” é o seu mais recente trabalho.

Unhappy with the meaning of her life, she starts a journey looking for 
answers. She moves assuredly on a path towards finding herself…
This way the quest becomes her own transformation. 

Lidice Abreu
Dancer, choreographer and director. Born in Venezuela in 1965. Graduated from the “Gustavo 
Franklin” School Ballet. She was a member of Danzahoy Modern Dance Company. She works 
teaching contemporary dance in different schools and cities of Venezuela. Participated in the 
Young Choreographers Festival of Caracas and in the IX Choreographers Festival of Costa 
Rica. In 1994 she was nominated for the “Maria Teresa Castillo” award as well to the “National 
Artist Award”, both in Venezuela. She has created choreographies for different theatre plays and 
films, such as: “In the House Next Door”, “Magnolia” and “Water Root”. “Conexiones” is her 
most recent work.
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Animación Suspendida é um estado onde o corpo é levado a tornar 
possível uma operação difícil. O corpo é congelado e o sangue é 
substituído por nitrogénio líquido. Queremos expressar o que acontece 
com a alma neste momento. Será que ela permanece viva ou congelada 
como o corpo? Será que luta para sobreviver ou permanecerá 
indiferente? O que faria a sua alma?

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
18h00
JARDIM INVERNO
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ANIMACION 
SUSPENDIDA
FRANCISCA 
GARCIA
ALEJANDRA 
ILLMER & 
CRISTIAN CAMUS
VÍDEO-DANÇA
2009
CHILE
3’30
M/12

Realizador | Director 
FRANCISCA GARCIA,
ALEJANDRA ILLMER E
CRISTIAN CAMUS
Intérpretes |  Interpreters
FRANCISCA GARCIA E
ALEJANDRA ILLMER
Câmara | Camera 
CRISTIAN CAMUS
Som | Sound 
CRISTIAN CAMUS
Edição | Editing 
CRISTIAN CAMUS
Produção | Production 
FRANCISCA GARCIA E
ALEJANDRA ILLMER

Francisca Garcia, Cristian Camus e
Alejandra Illmer

Francisca Garcia
Trabalha como coreógrafa e bailarina independente. Estudou no Chile, Estados Unidos, 
Inglaterra e Áustria, tendo sido bolseira pelo Instituto de Artes da Califórnia, fazendo uma 
especialização na London School of Contemporary Dance.
Em 2007, ganhou a bolsa “Dance Web” para participar no Impulstanz Festival, em Viena. Tem 
actuado em Espanha, EUA, Nicarágua, Chile, Argentina, México e Paquistão. Em 2008, abriu a 
“Estúdio de Dança Francisca Garcia”, em Santiago do Chile onde é directora e lecciona dança 
contemporânea. A sua última criação, Animación Suspendida, obteve vários prémios.

Cristian Camus
É um videasta independente nascido no Chile, com experiência em realização, produção, escrita 
e pós-produção. Em 2002 inaugura a sua produtora, a AltezaFilms onde produz Xtreme Sports 
e projectos experimentais de música e dança. Actualmente está envolvido na realização de um 
documentário sobre a arte urbana e graffiti.

Animación Suspendida is a state when the body is transformed to 
undergo this difficult type of operation. The body is frozen and the 
blood is replaced for liquid nitrogen. We want to express what happens 
with the soul at this moment. Does it stays alive or is it frozen with the 
body?  Does it fight to remain living or does it stay indifferent? What 
would your soul do? 

Francisca Garcia
Francisca Garcia works as an independent choreographer and dancer. She has studied in Chile, 
the United States, England and Austria, earning a scholarship from the California Institute of 
Arts. Francisca also studied at the London Contemporary School of Dance.
In 2007 she won the scholarship “Dance web” to participate in the Impulstanz Festival, in 
Vienna. She has performed in Spain, USA, Nicaragua, Chile, Argentina, Mexico and Pakistan. 
In 2008 she opened the “Francisca Garcia Dance Studio” in Santiago, Chile, where she is the 
director and she also regularly teaches contemporary classes.
Her last creation is “Suspended Animation” which has been awarded several prizes. 

Cristian Camus
Is an independent video artist from Chile he has particular interests in direction, script writing 
and postproduction. In 2002 he started his own Video Company, AltezaFilms that specialises in 
producing Extreme Sports Videos, Musical, Dance and Experimental projects.  He is currently 
developing a documentary about street art and graffiti.
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Batt.low é um projecto de vídeo dança que joga com os limites entre 
os espaços públicos e privados no ambiente urbano. A heroína segue 
os seus próprios roteiros, alterando sinais de trânsito na cidade de 
Atenas em 2004. A cidade está a preparar-se para os Jogos Olímpicos. 
A cidade está em construção e desenvolve-se. Segue reclamando as suas 
próprias ideias sobre a transformação desta cidade que a sufoca. Ela 
vai transformando o espaço público em privado, oferecendo soluções 
efémeras às suas necessidades. No final, rouba um sinal de saída que a 
conduz a um mundo imaginário de paz e silêncio. Este projecto é uma 
homenagem à improvisação cinética a que estamos sujeitos nas rotinas 
diárias da vida urbana.
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BATT.LOW
MARIELA 
NESTORA & 
STEFANO
POTAMIANOS
VÍDEO-DANÇA
2004
GRÉCIA
8’ 
M/12

Realizador | Director 
MARIELA NESTORA E 
STEFANOS POTAMIANOS
Intérpretes |  Interpreters 
KATERINA BELLA
Câmara | Camera 
ALEXIS IOSIFIDIS E 
STEFANOS POTAMIANOS
Som | Sound 
IILIOS
Edição | Editing 
KONSTADINOS
Produção | Production 
VIDEODANCE FESTIVAL
Produtora | Producer 
YELP DANCECO

Mariela Nestora

Mariela Nestora 
Formação - Biologia (B.Sc., Queen Mary and Westfield, Londres); Genética Molecular 
Humana (M.Sc. St.Mary’s Medical School, Imperial College, Londres); Dança Contemporânea 
e Coreografia (London Contemporary Dance School, The Place); Design gráfico para Dança 
(Laban Centre, London)
Trabalhos anteriores - Coreógrafa no YELP danceco. No âmbito da Companhia YELP foi 
criadora dos seguintes projectos: Das (ist) ein… (2008); 2 UNDO (2008); ONtoLOGIC (2007)

Batt. low is a videodance playing with the boundaries between public 
and private space, within the urban landscape. The heroine using in 
her own way different street signs, transforms the sign’s symbol and 
content in Athens 2004. The city is preparing for the Olympics, the 
city is on loan, and developing. She is claiming her own ideas about the 
transformation of this city that suffocates her. She is transforming public 
space into private, offering temporal solutions to her needs. She finally 
steals an exit sign that leads her to an imaginary world of peace and 
silence. This dance is homage to the kinetic improvisation that we are 
faced with in daily urban life.

Mariela Nestora 
Education - Biology (B.Sc., Queen Mary and Westfield, London); Human Molecular Genetics 
(M.Sc. St.Mary’s Medical School, Imperial College, London); Contemporary dance and 
choreography (London Contemporary Dance School, The Place); Visual Design for Dance 
(Laban Centre, London)
Previous work experience - Choreographer of YELP danceco. She has created the following 
works for her company YELP: Das (ist) ein… (2008) 2 UNDO (2008) ONtoLOGIC (2007)
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Num sótão antigo, cheio de objectos intrigantes, uma menina descobre 
um praxinoscópio. 
Ela observa com grande interesse as imagens animadas de uma bailarina 
através deste objecto fascinante que estimula a sua voraz imaginação. A 
imagem animada da bailarina transforma-se numa bailarina real já vista 
antes envolta num contexto em constante mudança, que nos transporta 
de Paris a Montreal, num encantado universo surrealista.
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GABRIELLE
STÉPHANIE 
WEBER BIRON 
VÍDEO-DANÇA-ARTE
2009
CANADÁ
3’42
M/12

Realizador | Director 
STÉPHANIE WEBER BIRON
Intérpretes |  Interpreters 
GABRIELLE LAMB E 
GALIA MARTIN
Câmara | Camera 
STEPHANIE WEBER BIRON
Som | Sound 
LA LIME À ONDES
Edição | Editing 
STEPHANIE WEBER BIRON
Produção | Production 
STEPHANIE WEBER BIRON
Produtora | Producer 
DADA

Stéphanie Weber Biron

Stéphanie Weber Biron 
Cineasta natural de Montreal Stephanie Weber Biron, desenvolveu o gosto por acumular muitos 
papéis nos mesmos projectos, facilmente combinando as funções de argumentista e realizadora. 
Nos últimos 10 anos, Stephanie dirigiu inúmeros vídeo-clips, curtas-metragens e documentários 
premiados. Recentemente, foi a responsável pela cinematografia de “J’ai tué ma mère”, longa-
metragem de ficção, vencedora de 3 prémios no Festival de Cinema de Cannes. A sua formação 
em dança enquanto criança, o seu amor por música e movimento inspiram-na a dirigir seu 
primeiro filme de dança, com a colaboração da bailarina e coreógrafa Gabrilelle Lamb.

In a retro looking attic full of intriguing objects, a little girl discovers a 
praxinoscope. 
She observes with great interest the animated images of a ballerina 
in this fascinating object which stimulates her vivid imagination. The 
animated image of the dancer transforms into a real dancer seen as 
before on an ever-changing background that transports us from Paris to 
Montreal in a surrealistic magical world.

Stéphanie Weber Biron
Montreal filmmaker Stephanie Weber Biron has developed a taste for cumulating a number of 
roles in one project; she easily combines the roles of writer, director & cinematographer.
In the past 10 years, Stephanie has directed and/or photographed many music videos, award 
winning short fiction films and feature length documentary projects. Recently, Stephanie was 
the cinematographer for “J’ai tué ma mère” a feature length fiction film that won 3 prestigious 
awards at the Cannes film festival. Stephanie’s dance background as a child and her ongoing 
love of music and movement inspired her to direct her first dance film with the collaboration of 
dancer & choreographer Gabrilelle Lamb.
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Venho de longe, a caminhar ao vento, na chuva, no sol, no luar. 
Encontro a escadaria.
Vais subir lentamente atravessada urgentemente por ti em cada degrau 
que sobes.
Agarro-me ao corrimão, estou prestes a partir, subo o primeiro degrau e 
salto, o segundo acho que estou apaixonada e salto, subo o terceiro não 
olho para trás e salto, subo o quarto hesito, agarro-me impulsiono-me 
respiro e salto.
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SEMPRE TUA
PAULINA 
SANTOS E 
BOLOS 
QUENTES 
VÍDEO-DANÇA
2009
PORTUGAL
19’50
M/12

Realizador | Director 
PAULINA SANTOS E 
BOLOS QUENTES 
Intérpretes |  Interpreters 
PAULINA SANTOS E 
JOÃO ALBERGARIA
Câmara | Camera 
BOLOS QUENTES
Som | Sound 
PEDRO AUGUSTO
Edição | Editing 
PAULINA SANTOS E 
BOLOS QUENTES
Produção | Production 
CINBOL (SIMÃO BOLÍVAR)
Produtora | Producer 
CINBOL - BRANDING E
EVENT ENGINEERING

Paulina Santos Bolos Quentes 

Paulina Santos 
Nasceu em Bragança em 1973. Iniciou os seus estudos de dança clássica aos 9 anos de idade, 
na Academia de Bailado do Porto. Para além dos estudos iniciais com Paula Lino, frequentou 
também vários cursos de Verão, sob orientação de vários mestres.
Entrou na CNB em 1990, sob direcção Artística de Armando Jorge, tendo como orientadora de 
estágio Madame Violette Quenolle. Em 2004 ascendeu à categoria de bailarina solista. Mãe de 
dois filhos gémeos com 7 anos, sendo este o seu primeiro projecto de realização ao comemorar 
20 anos de carreira. 

Bolos Quentes
Atelier de design de comunicação e direcção artística sediado no Porto. Iniciaram o projecto 
enquanto alunos da F. de Belas Artes da U. do Porto em 2002, e desde a conclusão do curso em 
2007 que a dedicação e paixão pelo trabalho que desenvolvem contribuiu para o crescimento de 
um grupo consciente. Os BQ são Albino Tavares, Duarte Amorim e Sérgio Couto.

I come from far away, walking in the wind and the rain, under the sun 
and the moon. Approaching the staircase I begin to climb the stairs. 
I climb slowly, my determination increasing with every step I take.  I 
hold the banister, I’m about to leave, I climb the first step and jump, the 
second I think I’m in love and jump, climb the third don’t look back 
and jump, climb the fourth hesitate, something grabs me drives me, I 
take a breath and jump.

Paulina Santos 
Paulina was born in Bragança, 1973. She began studying classical dance at the age of  9 at the 
Academy of Ballet in Porto. In addition to her initial studies with Paula Lino, she also attended 
several summer courses, under the guidance of many teachers.
Paulina joined the CNB in 1990, under the artistic direction of Jorge Armando, with the 
supervisor Madame Violette Quenolle; in 2004 she achieved the level of a solo dancer.
Paulina is a mother of two, 7 year old twins. 
This is her first project to celebrate he career spanning the last 20 years.

Bolos Quentes 
Is a Collective communication design and art direction based in Porto. They started the 
project while they were students of Fine Arts in Porto in 2002, and since graduating in 2007 
their dedication and passion for their work has helped to develop the growth of a group 
consciousness. The BQ are made up of Albino Tavares, Duarte Amorim and Sergio Couto.
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Num lago seco do interior da Austrália duas figuras estão envolvidas 
num dueto. A tensão desenvolve-se entre elas e o lago onde é projectada 
a dramaturgia das suas paisagens interiores. O recorte de horizontes 
longínquos sobre as curvas suaves e a vulnerabilidade da forma humana 
aliados a uma banda sonora minimal ampliam o silêncio do lago. Sob o 
arco solar, estas personagens vorazes mas desorientados respondem de 
formas diversas à paisagem: desde a dissolução sublime a um golpe de 
calor, condensam as representações históricas dos Europeus no interior 
da Austrália.
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STRAND
MICHAELA PEGUM ,
DOMINIC REDFERN 
& SIOBHAN MURPHY
VÍDEO-DANÇA
2008
AUSTRÁLIA
9’
M/12

Realizador | Director 
MICHAELA PEGUM, DOMINIC 
REDFERN E SIOBHAN MURPHY
Intérpretes |  Interpreters 
SIOBHAN MURPHY E 
MICHAELA PEGUM
Câmara | Camera 
DOMINIC REDFERN
Som | Sound 
DOMINIC REDFERN E 
SIOBHAN MURPHY
Edição | Editing 
DOMINIC REDFERN, MICHAELA 
PEGUM E  SIOBHAN MURPHY
Produção | Production 
MICHAELA PEGUM, DOMINIC 
REDFERN E SIOBHAN MURPHY
Produtora | Producer 
MICHAELA PEGUM, DOMINIC 
REDFERN E SIOBHAN MURPHY

Michaela Pegum - Dominic Redfern - Siobhan Murphy

Michaela Pegum - Dominic Redfern - Siobhan Murphy
Siobhan Murphy e Michaela Pegum são coreógrafos sedeados em Melbourne. Trabalharam em 
conjunto em vídeo e performance, e também na criação de solos. As suas experiências baseiam-
se em abordagens improvisadas e somáticas, bem como em paisagens. 
Dominic Redfern é videasta, também sedeado em Melbourne, com vasta experiência em 
performance no seu trabalho a solo em instalações de vídeo. O seu trabalho actual está enraizado 
nas paisagens australianas e nas suas tradições.

On a salt lake in inland Australia, two moving figures are engaged in 
a duet. Tension develops between them and the lake, onto which the 
drama of their internal landscape is projected. Stretching horizons cut 
against the soft curves and vulnerability of the human form and the 
minimal sound track amplifies the silence of the salt. Over the arc of a 
day, these two willful but disoriented characters pass through a range 
of responses to the landscape: passing from sublime dissolution to heat 
stroke, they dramatize historical representations of Europeans in the 
Australian interior. 

Michaela Pegum - Dominic Redfern - Siobhan Murphy
Siobhan Murphy and Michaela Pegum are dance artists based in Melbourne. They have made a 
number of video and stage works together and also create solo works. Their practices draw on 
improvisational and somatic approaches as well as natural landscapes. 
Dominic Redfern is a video artist also based in Melbourne, with a long history of using 
performance in his single screen and installation work. In recent years his practice has become 
increasingly embedded in the Australian landscape and its traditions.
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A ansiedade de já não saber quem sou impele-me a alcançar cada 
recanto do meu interior. 
Questões impossíveis, para além de saber o que realmente procuro. 
Será que, no fim de tudo, vou conseguir encontrar respostas e desenhar 
o meu caminho?
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THE DELICATE 
RANSOM
CORAL 
ORTEGA 
VÍDEO-DANÇA
2008
BÉLGICA
5’40”
M/12

Realizador | Director 
CORAL ORTEGA
Intérpretes |  Interpreters 
SARA SAMPELAYO
Câmara | Camera 
CORAL ORTEGA
Som | Sound 
NIKO HAFKENSCHEID
Edição | Editing 
CORAL ORTEGA
Produção | Production 
CORAL ORTEGA

Coral Ortega

Coral Ortega
É uma bailarina contemporânea natural de Espanha, actualmente a viver em Bruxelas, Bélgica. 
Terminou a sua formação no Conservatório de Madrid em 1996. Enquanto intérprete, trabalhou 
com vários coreógrafos (10&10Danza- Madrid, Cobosmika - Barcelona, Ted Stoffer- Bruxelas, 
Joanne Leighton- Brussels, Manon Oligny- Montreal) e várias companhias de teatro (Els Visi-
tants- Valência, Maltrago- Madrid). Ultimamente tem desenvolvido o seu trabalho em colabo-
ração com o músico e intérprete Niko Hafkenscheid (Damaged Goods/ Meg Stuart). Criaram 
em conjunto cinco pequenas peças. Actualmente está envolvida num projecto de dança em 
Luxemburgo com o coreógrafo Gianfranco Celestino, que estreou em Julho de 2009. Em The 
Delicate Ransom estreia-se pela primeira vez enquanto videoasta.

The anxiety of not knowing anymore who or what I am pushes me to 
reach every single corner of my interior.  
Impossible questions, beyond knowing what I’m looking for.
Will I be able, in the end, to dress up with answers and trace my path?

Coral Ortega
Contemporary dancer from Spain, based in Brussels. She finished her dance-studies in the Royal 
Conservatory of Madrid in 1996. As an interpreter, she has worked with several choreogra-
phers, mainly in Spain and Belgium (a.o.: 10&10Danza- Madrid, Cobosmika- Barcelona, Ted 
Stoffer- Brussels, Joanne Leighton- Brussels, Manon Oligny- Montreal), and theater companies 
(Els Visitants- Valencia, Maltrago- Madrid). Lately she has been developing her own work in 
collaboration with the musician-performer Niko Hafkenscheid (Damaged Goods/ Meg Stuart). 
Together they have currently created five short pieces, for their own and for others as well. 
At this moment, she is involved in a dance project in Luxembourg with the choreographer 
Gianfranco Celestino, premiered in July /09. ‘The Delicate Ransom’ is her first exploration of 
film-making.
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Um homem recebe no seu quarto um pacote inesperado: uma máscara. 
É um convite para um baile onde os convidados mal o notam até que 
outro estranho aparece na festa.
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ENTRE PASSOS
LAURA 
TEIXEIRA 
VÍDEO-DANÇA
2009
BÉLGICA
14’05’’
M/12

Realizador | Director 
LAURA TEIXEIRA
Intérpretes |  Interpreters 
FELIPE LWE, DOUGLAS SANTOS, 
ERLON MATOS, RAQUEL DOS 
SANTOS, MILENA TEIXEIRA, 
CAMILA SABADINI, FLÁVIA 
CONTARTESI, BUDA, NATALIA 
GHIDELLI E SALOMÃO JULIÃO.
Câmara | Camera 
FABIO TASHIRO
Som | Sound 
LAURA TEIXEIRA, 
HIRO ISHIKAWA
Edição | Editing 
FLAVIA SALVADOR, 
THIAGO RIGOLINO
Produção | Production 
MAURICIO ZATTONI, 
GABRIELA NOGUEIRA
Produtora | Producer 
UFSCAR

Laura Teixeira

Laura Teixeira
Trabalha desde 2005 em audiovisuais e produção cultural. É formada no curso de Imagem 
e Som da Universidade Federal de São Carlos (Brasil) e estreou-se em realização com o 
videodança “Entre Passos / Moving Steps”, um filme em colaboração com colegas de faculdade.

A man receives in his room an unexpected delivery: a mask. It’s an 
invitation to a ball where the guests hardly notice him until another 
stranger pops up into the party.

Laura Teixeira
Laura has been working in media and cultural production since 2005. She graduated from 
Image and Sound in the Universidade Federal de São Carlos (Brazil);  Her debut as a director 
with the dance film “Entre Passos / Moving Steps”, is a collective work with university student 
partners.
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Slip Cadence evoca os altos e baixos que transformam uma relação 
entre duas pessoas, enquanto uma delas desenvolve a Doença de 
Alzheimer. O filme, encomendado pelo Institute for Complex Adaptive 
Matter (ICAM), foi especialmente concebido para um museu virtual.
O filme, recém estreado, foi exibido no American Dance Festival (ADF) 
na Carolina do Norte, Estados Unidos.
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SLIP CADENCE
CORRIE 
BEFORT
VÍDEO-DANÇA
2009
E.U.A
9’
M/12

Realizador | Director 
CORRIE BEFORT
Intérpretes |  Interpreters 
SERGE GUBELMAN E 
LAURA PRUDHOMME
Câmara | Camera 
BRONWYN LEWIS
Som | Sound 
JEFF TOLBERT
Edição | Editing 
CORRIE BEFORT E 
BRONWYN LEWIS
Produção | Production 
SUZI TUCKER E ICAM
Produtora | Producer 
CORRIE BEFORT
CBEFORT.COM

Corrie Befort

Corrie Befort
É bailarina, coreógrafa e realizadora que tem criado filmes exibidos internacionalmente, desde 
2001. Sedeada em Tóquio entre 2005 e 2008, onde rodou vários filmes programados pelo 
cinema UPLINK, Corrie vive actualmente em Seattle onde é vice-directora da companhia de 
dança/som Salt Horse. Em 2007 o seu filme “Rota” venceu o prémio Coreográfico Media Hon-
orífico atribuído pelo Dance Camera West no Directors Guild of América, Hollywood.

Slip Cadence follows the shifts and rifts that change a close relationship 
between two people as Alzheimer’s disease develops in one.  The film, 
commissioned by the Institute for Complex Adaptive Matter (ICAM), 
was created as an exhibit for an online museum.
The film has only just been released. It has been screened in the Ame-
rian Dance Festival (ADF), in North Carolina, USA

Corrie Befort
Is a dancer, choreographer and filmmaker who has been creating internationally screening dance 
films since 2001. Based 2005-2008 in Tokyo, Japan where she shot several films and curated 
at UPLINK cinema, she is currently based in Seattle (USA) where she co-directs the nation-
ally touring dance/sound company Salt Horse (SaltHorsePerformance.com). In 2007 her film 
“Rota” won a Choreography Media Honor from Dance Camera West at the Directors Guild of 
America, Hollywood. 
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OLD HOUSE
GABRIELA 
TROPIA
VÍDEO-DANÇA 
2008
E.U.A
7’30
M/12

Realizador | Director 
GABRIELA TROPIA
Coreógrafo | Coreographer 
KUIK SWEE BOON
Intérpretes |  Interpreters 
SILVA YONG, MUN WAI LEE, 
ZIHAO ZHOU, JENIFER PAU, 
CHARLYN LIN, YU WEN GAO, 
YARRA LLETO
Câmara | Camera 
GABRIELA TROPIA
Som | Sound 
DARREN NG
Edição | Editing 
GABRIELA TROPIA
Produção | Production 
SHINING GOH
Produtora | Producer 
NATIONAL MUSEUM OF 
SINGAPORE
T.H.E DANCE COMPANY 

Gabriela Tropia

Gabriela Tropia 
O trabalho de vídeo dança de Gabriela Tropia iniciou-se em 2004 enquanto estudante da 
Unicamp (Brasil). O seu primeiro filme foi seleccionado para o festival brasileiro de filmes de 
um minuto. Em 2006 Gabriela emigrou para Londres para estudar vídeo dança. Completou o 
seu Mestrado em Dance for the Screen na London Contemporary Dance School, tendo sido 
integrada nesta Universidade em 2008. Gabriela tem trabalhado em projectos encomendados em 
Londres e Singapura. Os seus vídeos têm sido exibidos em mais de vinte países, incluindo o Live 
Screen (Sadler´s Wells) e o Circuito Videodanza Mercosur 2007.

Old memories, old family, old places…

Gabriela Tropia 
Work in videodance began in 2004 while still an undergraduate at Unicamp (Brazil). Her 
debut film was selected for the Brazilian One-Minute Festival. In 2006 Gabriela moved to 
London to study video dance. She completed her Master in Dance for the Screen at London 
Contemporary Dance School, joining the faculty in 2008. Gabriella has been commissioned 
to create works in London and Singapore. Her videos have been screened in more than 20 
countries, including Live Screen (Sadler´s Wells) and Circuito Videodanza Mercosur 2007.
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infos
www.gabrielatropia.com

Estabelecendo uma relação entre os costumes ancestrais e as interacções 
sociais contemporâneas, este filme desvenda a força unificadora da 
música e da dança, algures entre a vídeo dança e o documentário. 
Este filme é o resultado de uma colaboração entre Sérgio Cruz e o 
coreógrafo português Miguel Pereira durante uma residência artística de 
três meses em Maputo (Moçambique) durante Março de 2008.
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EXÓTICA
SÉRGIO CRUZ

VÍDEO-DANÇA
2009 
MOÇAMBIQUE - PORTUGAL
5’
M/12

Realizador | Director 
SÉRGIO CRUZ
Intérpretes |  Interpreters 
BERNARDO FERNANDO, 
DEUCIO ERNESTO, 
DOMINGOS BIE, 
EDIVALDO ERNESTO, 
HORACIO MACUACUA, 
NINO LOPES E 
TIMOTEU MAPOSSE
Câmara | Camera 
SÉRGIO CRUZ
Som | Sound 
SÉRGIO CRUZ  
STEVEN ROWLANDS E ZENTEX
Edição | Editing 
SÉRGIO CRUZ
Produção | Production 
SÉRGIO CRUZ

Sérgio Cruz

Sérgio Cruz 
Nasceu em Portugal em 1977. Vive e trabalha entre Portugal e Inglaterra enquanto artista e 
realizador. Inicialmente estudou Som e Imagem nas Faculdades de Belas Artes de Portugal e 
Holanda. Com o intuito de combinar o seu interesse por cinema, performance e artes plásticas 
completou dois mestrados em Londres; o primeiro em Belas Artes na Central Saint Martin’s 
e o segundo em Vídeo Dança na London Contemporary Dance School. Desde então, a sua 
experiência artística dedica-se ao cinema e vídeo, sendo as artes performativas um meio para 
articular o gesto.

Tracing a path from ancient customs to contemporary social interaction, 
this film demonstrates the unifying force of music and dance. Some-
where between a dance movie and a documentary. It is the result of 
collaboration between Sergio Cruz and the Portuguese choreographer 
Miguel Pereira during a three-week artistic residence in Maputo (Mo-
zambique) in March 2008.

Sérgio Cruz  
Was born in 1977 in Portugal. He lives and works between Portugal and England as an artist/
filmmaker. He initially studied Sound and Image at Fine Art at universities in Portugal and 
Holland. With the objective of combining his interest in cinema, performance and fine arts, 
Cruz undertook two master degrees in London, the first in Fine Arts at Central Saint Martins 
and the second in “Dance for the Screen” at the London Contemporary Dance School. His art 
practice has become since then solely devoted to film/video with performance arts as a medium 
to articulate gesture
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No “The Great The Weight”, Michel interpreta o conceito de queda – 
o peso e a leveza, a emoção e instinto, o som e ritmo associado com o 
inesperado dessa acção.

Cheguei a uma situação onde nenhum aspecto da minha vida é deixado 
intocado pela habilidade de ser convertido num movimento. Uma 
simples caminhada pela rua inspira dança nos meus pensamentos.

-- Dana Michel

24 NOV
TERÇA
TUESDAY
22H00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 2

THE GREATER
THE WEIGHT
MARLENE 
MILLAR & 
PHILIP 
SZPORER
VÍDEO-DANÇA
2008
CANADÁ
5’ 20’’
M/12

Realizador | Director 
MARLENE MILLAR E 
PHILIP SZPORER
Intérpretes |  Interpreters 
DANA MICHEL
Câmara | Camera 
BILL KERRIGAN 
Som | Sound 
GHISLAIN POIRIER
Edição | Editing 
DEXTER X
Produção | Production 
MOUVEMENT PERPÉTUEL

Marlene Millar Philip Szporer

Mouvement Perpétuel (Marlene Millar - Philip Szporer) 
Mouvement Perpétuel é uma produtora independente sedeada em Montreal. 
Foi fundada em 2001 por Marlene Millar e Philip Szporer e é especializada em documentários 
de arte. As vidas de Millar e de Szporer sempre estiveram ligadas às Artes nas formas de 
performance, jornalismo ou realização de filmes. Têm alcançado novos públicos ao partilhar 
histórias envolventes de grandes artistas. Trabalhos da Mouvement Perpétuel foram emitidos 
pelos canais Bravo!, APTN, ARTV, pelo Canal 33 de Espanha e projectados em diversos festivais 
internacionais. 

In The Greater The Weight, Michel plays with the idea of falling—the 
heaviness and lightness, the emotion and instinct, the sound and rhythm 
associated with such an unexpected action.

I have come to a point where no aspect of my life is left untouched 
by its ability to be converted into movement. A simple walk down the 
street inspires dance in my thoughts.

--Dana Michel

Mouvement Perpétuel (Marlene Millar - Philip Szporer)  
Founded in 2001 by Marlene Millar and Philip Szporer, Mouvement Perpétuel is a Montreal-
based independent film production company that specializes in arts documentaries. Both 
Millar and Szporer have been immersed in the arts all of their lives, whether in performance, 
journalism, or filmmaking, and are deeply committed to engaging new audiences with their 
mandate to share the compelling stories of exceptional artists. Mouvement Perpétuel films 
have been broadcast on Bravo!, APTN, ARTV, and Spain’s Canal 33,  and screen at festivals 
internationally. 
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Ex-membro da Martha Graham Dance Company, Sparling cria um solo 
só possível aquando projectado. Espelha as vozes de uma composição 
de Arvo Part e revela quatro personalidades. Transcende as barreiras do 
género e personagem enquanto revela a luta de um homem na tentativa 
de personificar as suas próprias metamorfoses.
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BABEL
PETER 
SPARLING
VÍDEO-DANÇA
2005 
EUA
8’
M/12

Realizador | Director 
PETER SPARLING
Intérpretes |  Interpreters 
PETER SPARLING
Câmara | Camera 
JACQUES MERSEREAU
Edição | Editing 
PETER SPARLING
Produtora | Producer 
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Peter Sparling 

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

A former member of Martha Graham Dance Company, Sparling creates 
a solo that would only be possible on screen. Mirroring the voices in 
Arvo Part’s score, he reveals four physical personalities. He transcends 
boundaries of gender and character while charting a man’s struggle to 
embody his own metamorphosis.

Peter Sparling 
Is presently Thurnau Professor of Dance at University of Michigan and an active independent 
choreographer, performer, writer, lecturer and video artist. A former member of the companies 
of Jose Limon and Martha Graham,  Sparling has traveled the world as dancer and also as guest 
teacher and choreographer for companies and schools in England, Portugal, Taiwan, Mexico, 
Costa Rica, and Canada. His screendances have appeared in Dance on Camera Festivals, and 
“Babel” was screened as part of the 2007 New York Dance on Camera Festival. Active in 
interdisciplinary projects, he has worked with composers, scientists, architects, poets and visual 
artists. A recipient of the Governor’s Michigan Artist Award and grants from NEA and ArtServe 
Michigan, he continues to develop new collaborative works in the US and abroad.
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Um homem urbano e uma mulher provinciana, dois personagens 
contrastantes que se juntam num qualquer armazém ferroviário, 
seduzidos por um violoncelista misterioso. Encantados pela música e 
pela paisagem, entregam-se a uma aventura mágica que irá mudar as suas 
vidas.
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TOLOSA 
SILVINA 
CORTÉS & 
JAVIER 
GORLERI
VÍDEO-DANÇA
2009 
ARGENTINA 
19’45 
M/12

Realizador | Director 
SILVINA CORTÉS E 
JAVIER GORLERI
Intérpretes |  Interpreters 
SILVINA CORTÉS, 
PABLO FERMANI E 
LISANDRO GIMÉNEZ
Câmara | Camera 
JAVIER GORLERI
Som | Sound 
PEDRO DE MATTEIS
Edição | Editing 
JAVIER GORLERI
Produção | Production 
JAVIER GORLERI E 
SILVINA CORTÉS
Produtora | Producer 
ANACORETA PRODUCCIONES

infos 
http://www.vimeo.com/2418027

Silvina Cortés Javier Gorleri

Silvina Cortés  
É bailarina profissional. Iniciou a sua carreira como realizadora de vídeo dança em 2005. O 
seu trabalho “Give me Glass” foi seleccionado para inúmeros festivais internacionais. Venceu 
o Primeiro Prémio e o Prémio na categoria Vídeo Dança no Art in Vídeo Festival Take 1 
organizado pelo Canal (à) em 2007. “Ciudad Abierta” foi emitido em toda a América do Sul. 
Enquanto bailarina para vídeo dança, Silvina participou em “Give me glass” (S. Cortés, 2006), 
“Behind things” (Daniel Böhm, 2006), “Hodoku” (Nadia Patrián, 2009) e “Tolosa”. 

Javier Gorleri
Javier trabalhou como actor, encenador, dramaturgo, produtor, escritor, editor e realizador. Foi 
Gestor de Produção da Televisão AMC e director de arte do canal de música clássica “Superior”. 
Escreveu e dirigiu o filme “Fraternally” que tem participado em vários festivais internacionais, 
tendo obtido a nomeação para melhor filme no Festival de Cinema de Marbella e ganhou o 
prémio para melhor guião no V Festival Nacional de Cinema em Saladillo, Argentina, 2008.

A man from the city and a woman from a little town, two contrasting 
characters will gather in some abandoned railway warehouses, seduced 
by a mysterious cellist. Charmed by the music and the surroundings, 
they will undergo a magical journey that will change their lives.

Silvina Cortés 
Is a professional dancer. She started her career as dance movie maker in 2005. Her video “Give 
me glass” has taken part in a number of International Festivals. It won the 1st Prize at the Art 
in Video Festival Take 1, organized by Canal (à) in 2007. It also won the 1st Prize in the Dance 
Video category at the same festival. It was broadcasted by Canal (à) and “Ciudad Abierta” over 
the whole of South America. As a video dance interpreter Silvina has taken part in  “Give me 
glass” (S. Cortés, 2006), “Behind things” (Daniel Böhm, 2006), “Hodoku” (Nadia Patrián, 2009) 
and “Tolosa”. 

Javier Gorleri
Javier has performed as actor, theatre director, playwright, producer, scriptwriter, cameraman, 
editor and director. He was the Production Manager for AMC Television and Art Director of 
the classical music channel “Superior”. He wrote and directed the feature film “Fraternally” 
which has participated at several international festivals, having obtained a nomination as best 
film at the Marbella Film Festival and has won the prize to the best script at the V National 
Festival of Cinema with Neighbours at Saladillo, Argentina, 2008.
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Outro dia. Outro espaço. Este é o momento de colocar as coisas no seu 
lugar. Preciso de iniciar o jogo. Agora. Tudo isto lembra-me o passado. 
Seria bom repeti-lo embora tu já lá não estejas.
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AU 
SILVINA VICENT 
GISBERT SOLER
VÍDEO-DANÇA
2009 
ARGENTINA 
19’45 
M/12

Realizador | Director 
VICENT GISBERT SOLER
Intérpretes |  Interpreters 
VICENT GISBERT SOLER
Câmara | Camera 
VICENT GISBERT SOLER
Som | Sound 
VICENT GISBERT SOLER
Edição | Editing 
VICENT GISBERT SOLER
Produção | Production 
VICENT GISBERT SOLER
Produtora | Producer 
VICENT GISBERT SOLER

Vicent Gisbert Soler 

Vicent Gisbert Soler 
Vive e trabalha em Valência. Neste momento está inteiramente envolvido em projectos 
audiovisuais utilizando o movimento e o espaço, usando-os como pontos de partida para as suas 
criações. Com o seu trabalho anterior, “Rumores”, participou em vários festivais nacionais e 
internacionais, tais como: Festival Internacional de Cinema de Tarragona, Festival de Curtas de 
Ciudad Real, Festival Zinebí de Bilbao, Festival internacional de Cinema de Ourense, La Mostra 
de Valência. Colaborou em inúmeras outras produções, com destaque para a parceria com Maria 
Trénor, vencendo festivais internacionais tais como: La Berlinale, Cinema Jovem e o Festival de 
Cinema independente de Lisboa. 

Another day. Another space. This is the moment to put the things in 
order. I need to start the game. Now. All this reminds me of the past. 
It will be nice to repeat although you are not there.

Vicent Gisbert Soler 
Lives and works in Valencia. At the moment he is involved in audiovisual projects using 
movement and space as basic factors of his creation. With his previous work,  Rumores, he 
participated in diferent national and international festivals like: El Festival Internacional de cine 
de Tarragona, el Festival de cortos de Ciudad Real,  el Festival Zinebí de Bilbao, el Festival 
internacional de cine de Ourense, La Mostra de Valencia… He has collaborated in other 
productions for example with Maria Trénor, winner in diferent international festivals like: La 
Berlinale, Cinema Jove or el Festival de cine independiente de Lisboa.
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Um espaço, um corpo e o outro. 
Os três elementos essenciais que compõem este objecto. 
O espaço empresta ao corpo o seu chão, as suas paredes, o seu tecto. 
O corpo afaga o espaço, respeita-o, sente-o, escuta-o. 
O Outro observa, tenta compreender, aproxima-se e vê…
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PROJECTO 
ARRUINADO – 
A MEDIDA DO 
NADA
JOANA BERGANO 
E TIAGO 
CERQUIERA
VÍDEO-DANÇA
2009
PORTUGAL
5’
M/12

Realizador | Director
JOANA BERGANO 
Intérpretes |  Interpreters 
JOANA BERGANO 
Câmara | Camera 
TIAGO CERQUEIRA
Som | Sound 
NGO/BITMIX (SLICKER REMI) DE 
RYUICHI SAKAMOTO
Edição | Editing 
JOANA BERGANO E 
TIAGO CERQUEIRA
Produção | Production 
ALEXANDRA SABINO
Produtora | Producer 
ACCCA – COMPANHIA CLARA 
ANDERMATT

Joana Bergano Tiago Cerqueira

Joana Bergano
Iniciou a sua formação em dança na Companhia de Dança de Almada e licenciou-se na Escola 
Superior de Dança. Integrou elencos de coreografias de Clara Andermatt, Miguel Moreira, Rui 
Lopes Graça, Aldara Bizarro entre outros. Trabalha como coreógrafa da companhia do Teatro 
Extremo e como formadora na Fundação Calouste Gulbenkian. Em 2008, coreografou a sua 
primeira peça, Be in La La Land, one solo for me, apresentada na BoxNova do C.C.B.
 
Tiago Cerqueira 
É diplomado pela EPMA em Música e Novas Tecnologias e pela ESMAE em Produção e 
Tecnologias da Música. A sua actividade profissional e artística centra-se na produção e 
composição musical, onde tem desenvolvido o uso expressivo de tecnologias contemporâneas. É 
co-autor dos projectos PangeiArt, Movementsoundlab, Sintonic Lab e Urban Art Sense. Trabalha 
frequentemente no âmbito das artes performativas para companhias e criadores a nível nacional 
e internacional.

A space, a body and another
These are the three essential elements that make up this entity. 
The space takes over your body. 
Your body becomes the space part of the floor, the walls and the roof. 
The body strokes space, respects it, feels it, and hears it. 
The other observes this and tries to understand, come on over and see...

Joana Bergano
She began her dance training at the Dance Company of Almada and she graduated from the 
School of Dance. She has collaborated on choreography  projects with Clara Andermatt, Miguel 
Moreira, Rui Lopes Graça, Aldara Bizarro among others. Joana works as a choreographer 
and trainer in the Calouste Gulbenkian Foundation and at theatre company. In 2008, she 
choreographed her first piece, Be in La La Land, One Ground for Me, at the BAC BoxNova 

Tiago Cerqueira
Is a graduate of EPMA in Music and New Technologies and ESMAE in Production and 
Technology of Music. His artistic work focuses on production and musical composition. In this 
field he has developed the expressive use of contemporary technologies. He is the co-author of 
various projects, including PangeiArt, Movementsoundlab, Sintonic Lab and Urban Art Sense. 
Tiago often works in performing arts companies and with both national and international artists.
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Em sociologia, o termo anomia “indica um desvio ou ruptura nas
regras sociais”. Este projecto aborda o comportamento e as distorções
do conceito de beleza.
Os conceitos de estética contemporâneos resultam de um processo
histórico fundamental. A partir do século XX, o processo atinge 
um pico em que o ideal de beleza física é definido pela cultura do 
consumismo. O ser humano cria um manequim e em seguida o 
processo é revertido: agora o manequim “inventa” o ser humano. 
O manequim representa o padrão ideal de beleza. Neste trabalho, 
usamos a montra, como o espaço responsável pela transmissão de uma 
mensagem, um espaço que reflecte a nossa sociedade, com as suas 
necessidades, dificuldades, medos e desejos.
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ANOMIA
NURIA 
FRAGOSO
VÍDEO-DANÇA
2008/09
MÉXICO
4’53
M/12

infos
http://www.vimeo.com/3911496

Realizador Director
NURIA FRAGOSO
Intérpretes Interpreters
BEATRIZ DAVILA
DANIELA ARMENTA
Câmara Camera
LUÍS FELIPE HERNANDEZ
Som Sound
RODRIGO TAMARIZ
Edição Editing
NURIA FRAGOSO
MOISÉS REGLA
CARLOS ALTAMIRANO
Produção Production
FOECA 2008-09
Produtora Producer
COLECTIVO HIPSO FACTO

Nuria Fragoso

Nuria Fragoso
Nasceu no México, 1981. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes em Florença, Itália,
e fotografia na Escola de Fotografia na Universidade Tec de Monterrey. Mais tarde, na
tentativa de desenvolver uma linha de investigação estudou Antropologia Social na UAEM.
Em 2002, iniciou o caminho da dança, no Conservatório de Danza de Morelos. Durante 8 anos
tem incidido o seu trabalho essencialmente na área de ballet clássico e dança contemporânea.
Em 2007 integrou a Companhia de Dança Contemporânea Ballet Forame M. Fez parte também
do Devorarte, Contemporary Dance Company e Clown. Neste momento, a sua área de interesse
é no cruzamento de várias áreas, desde as artes visuais, fotografia, dança, antropologia e, mais
recentemente, vídeo. Os seus trabalhos têm sido apresentados em vários Festivais, desde a
Argentina e pelo México, Uruguai, Berlim e Estados Unidos.

In sociology the term “anomia” indicates a deviation or rupture
of the social rules. This project addresses behaviour and beauty
concept distortions.
The contemporary aesthetic concepts result from key historical
processes. Starting in the XX Century, the process reaches a peak
where the ideal beauty standard of the body is moulded by the
culture of consumerism.
The human being creates a mannequin, and then the process
is reverted: now the mannequin “invents” the human being.
The mannequin represents the ideal beauty standard.
In this work, we use the display window, as the space responsible
for transmitting a message, a space reflecting our society, with its
necessities, troubles, fears, and desires.

Nuria Fragoso
Nuria was born in Mexico in 1981; she studied at the National School of Fine Arts in
Florence, and at the School of Photography at the University Tec de Monterrey. Later, in
order to develop further research studied Social Anthropology at UAEM.
In 2002, she began dance at the Conservatorio de Danza de Morelos. Throughout the last 8
years has focused mainly on classical ballet and contemporary dance.
In 2007, she joined the Contemporary Dance Company, Ballet Foramen M. She is also part
of Devorarte, Contemporary Dance Company and Clown. At the moment her area of
interest intersects several other areas, ranging from visual arts, photography, dance,
anthropology and, more recently, video. Nuria’s work has been presented in several festivals,
including festivals in Argentina, Mexico, Uruguay, Berlin and the United States.
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NOT WITH 
A BANG
ALESSANDRO 
AMADUCCI
VÍDEO-DANÇA
2008
ITÁLIA 
5’ 
M/12

infos
http://www.alessandroamaducci.net/

Realizador | Director
ALESSANDRO AMADUCCI
Intérpretes |  Interpreters
PAOLA CHIAMA
Câmara | Camera 
ALESSANDRO AMADUCCI
Som | Sound
ALESSANDRO AMADUCCI
Edição | Editing
ALESSANDRO AMADUCCI

Alessandro Amaducci 

Alessandro Amaducci
Nasce em Turim (Itália) em 1967. Amaducci trabalha com o Archimedes Centre of Visual Arts 
(centro cultural da cidade de Turim), desde 1988, onde ministra workshops de vídeo. Desde 
1991, trabalha com o National Film Archives of Resistance (Turim), onde dirige documentários 
submetidos a temáticas como a Segunda Guerra Mundial, a Resistência, conflitos laborais e 
outros assuntos relevantes para a actividade do Arquivo. Desde 1995, trabalha com o Teatro 
Juvarra em Turim, na direcção de espectáculos multimédia e vídeo dança. Trabalha igualmente 
como professor de linguagem e gramáticas de vídeo na DAMS (Departamento de Arte, Música 
e Artes Cénicas), departamento da Universidade de Turim, Itália. Escreve diversos livros sobre 
vídeo arte; técnicas de vídeo e estética das artes electrónicas. Desde 1989 tem trabalhado em 
vídeo experimental, documentário, vídeoclips, instalações e espectáculos multimédia.

A ghost fights her memories.

Alessandro Amaducci 
Was born in 1967 in Turin (Italy), he worked with the Archimedes Centre of Visual Arts 
(cultural centre of a District in Turin) since 1988, he held workshops in video: Since 1991 he 
worked with the National Film Archives of Resistance (Turin), where he made documentaries 
about the Second World War, the Resistance, the workers struggle and other subjects relevant 
to the Archive. Since 1995 he has worked with Theatre Juvarra in Turin directing multimedia 
and video performances. In addition, he also works as a teacher in video language and practice 
at DAMS (Department of Art, Music and Performing A+rts), at The University of Turin, Italy. 
He has written several books about video art; video techniques and aesthetics of electronic arts. 
Since 1989 he has been working as a director in experimental videos, documentaries, music 
videos, video installations and multimedia shows.
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A ideia de Carbon Dating Angels, sugere uma pesquisa pela origem 
e, por extensão, pelo sentido e verdade do que se encontra para lá dos 
domínios da investigação científica. Esta obra apropria-se das gramáticas 
do movimento controlado e preciso dos radiogramas, num intrigante 
e impenetrável ritual de movimentos coreografados. Tal como os 
pioneiros da cinematografia de raio X propuseram uma nova perspectiva 
visual, este filme remete para formas de conhecimento que são em 
simultâneo ocultadas e reveladas.
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CARBON 
DATING 
ANGELS
ROBIN KITELEY
& SAMUEL 
STOCKS

VÍDEO EXPERIMENTAL
2009
REINO UNIDO
11’35
M/12

Realizador | Director 
ROBIN KITELEY E 
SAMUEL STOCKS
Câmara adicional|Additional Camera 
CHRISTIAN MCGRATH
Som | Sound 
SAMUEL STOCKS
Edição | Editing 
ROBIN KITELEY

Robin Kiteley Samuel Stocks

Robin Kiteley
É um artista visual que vive em Huddersfield (Reino Unido) e trabalha sobretudo com imagens 
digitais, fotografia e escrita. Desde 2007 tem exibido o seu trabalho em eventos internacionais de 
vídeo-arte e cinema experimental.

Samuel Stocks 
É um compositor e engenheiro de som, tendo recentemente completado os seus estudos na 
Universidade de Huddersfield (Reino Unido).

The idea of Carbon Dating Angels suggests a search for origin, and 
by extension meaning or truth, in that which is beyond the realms of 
scientific enquiry. This piece uses the controlled and precise movement 
vocabulary of archive x-ray films in an intriguing, yet impenetrable, 
ritual of choreographed movement. Just as pioneering work in x-ray 
cinematography opened up a new visual perspective, this film alludes to 
methods of knowing that are simultaneously buried and revealed.

Robin Kiteley 
Is a visual artist based in Huddersfield (UK) and he works primarily with digital moving images, 
photography and writing. He has shown work in international video art and experimental film 
events since 2007.

Samuel Stocks 
Is a sound composer and sound designer who has recently completed his studies at the 
University of Huddersfield (UK).
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Recuando, uma mulher revela memórias longínquas que subvertem o 
seu mecanismo defensivo e desconstroem o seu mundo familiar.
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REHEARSAL
BENJAMIN 
FREIDENBERG
IRIS EREZ
VÍDEO-DANÇA
2008
ISRAEL
10’
M/12

Realizador | Director 
BENJAMIN FREIDENBERG
IRIS EREZ
Intérpretes |  Interpreters 
IRIS EREZ
Câmara | Camera 
ITAY MAROM
Som | Sound 
EINAV GIAT
Edição | Editing 
BENJAMIN FREIDENBERG
Produção | Production 
BENJAMIN FREIDENBERG
Produtora | Producer 
THE SAM SPEIGEL FILM 
SCHOOL JERUSALEM

Benjamin Freidenberg 

Benjamin Freidenberg
Benjamin nasceu em 1980; estudou Linguística Geral na Universidade de Tel Aviv. Em 2009 
graduou-se com honra na Escola de Filme Sam Spiegel em Jerusalém. Durante os estudos 
realizou curtas que foram apresentadas em festivais espalhados pelo mundo. O filme final de 
graduação “Guided Tour” venceu o prémio de melhor curta no Festival Internacional de Filme 
de Jerusalém 2009. “Guided Tour” fez parte da Selecção Oficial Festival de Cinema de Locarno 
- Leopards of Tomorrow.  Freidenberg está a desenvolver o seu primeiro projecto de longa-
metragem.

Iris Erez 
Iris Erez nasceu em 1971; como bailarina trabalhou com os seguintes coreógrafos: Anat Danieli, 
Ronit Ziv, Inbal Pinto Lara Barsacq, Uri Ivgi, Arkadi Zaides e entre 2000-2007 com Yasmeen 
Godder. Como coreógrafa criou as obras “Protection Formula“ (2003), “Temporary” (2007) 
“Manual” (2008); 
Adicionalmente, criou as obras de site-specific, “Canova Project” (2007), “It’s not personal”, 
(2008), o vídeo-dança “Rehearsal” (2007) e “Serpent” (2008).
Em 2007 fez parte do Júri da competição Isrealita do Festival Vdance, Tel Aviv. Recebeu do 
ministro Israelita o prémio artista performativo do ano 2001 e por trabalho em ensemble em 
2003. É bacharel em Psicologia e Artes e tem um diploma em Dança-Terapia. Actualmente está 
a interpretar “Lady Macbeth” em “Macbeth” produzido pelo teatro Tmuna e faz parte do grupo 
de improvisação “Octect”. Iris desenvolve trabalho complementar como professora de Técnicas 
de Relaxamento e Técnicas de teatro/dança para estudantes de teatro.

Stepping back, a woman reveals distant memories that subvert her 
defensive mechanism and deconstruct her familiar world/reality.

Benjamin Freidenberg 
Benjamin was born in 1980; he studied General Linguistics at Tel Aviv University. In 2009 he 
graduated with honours from the Sam Spiegel Film School in Jerusalem.  During his studies 
he directed a few short films that were screened in worldwide festivals. His graduation film 
“Guided Tour” won the best short film award in the International Jerusalem Film Festival 2009. 
“Guided Tour” was also screened in Locarno Film Festival’s official selection – Leopards of 
Tomorrow Competition. Freidenberg is now working on his first long feature film. 

Iris Erez 
Iris was born in 1971; as a dancer she worked with choreographers Anat Danieli, Ronit Ziv, 
Inbal Pinto Lara Barsacq, Uri Ivgi, Arkadi Zaides and between the years 2000 -2007 with 
Yasmeen Godder. As a choreographer she created the works “protection formula“ (2003), 
“Temporary” (2007) “Manual” (2008); 
The site specific works “Canova Project” (2007) and “It’s not personal” (2008) the video 
dance “Rehearsal” (2007) and “Serpent” (2008). In 2007 she was part of the Jury of the Israeli 
competition of the Vdance Festival, Tel Aviv.  She won the Israeli minister of culture prize for 
performing artist of the year in 2001 and for performing ensemble in 2003. She holds a BA 
in psychology and arts and a diploma in dance therapy. Today she is playing “Lady Macbeth” 
in “Macbeth” produced by the Tmuna Theatre and she is also part of the improvisation group 
“Octet”.  Iris also teaches release techniques and dance theatre improvisation for dance and 
theatre students. 
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A relação está por um fio: uma mulher no seu apartamento e um 
homem num telefone público, atravessados por uma torrente de 
emoções. Linhas cruzadas, diálogos interrompidos, personagens que se 
encontram e se perdem. 
Um pequeno filme de dança que utiliza o afecto como motor dos 
movimentos.
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ECLIPSE 
ALEX CASSAL E 
ALICE RIPOLL
VÍDEO-DANÇA
2008
BRASIL
8’ 40’’
M/12

Alex Cassal e Alice Ripoll  

Alex Cassal e Alice Ripoll 
São performers e criadores. Vivem no Rio de Janeiro e trabalham com dança, vídeo e artes 
performáticas, colaborando com artistas como Dani Lima, Gustavo Ciríaco e Felipe Rocha. 
Dirigiram em parceria os vídeos “Eclipse” e “Jornada ao Umbigo do Mundo”, contemplado 
com o Prêmio Rumos Itaú Cultural Dança 2006/2007. As suas criações já foram apresentadas 
em diversos festivais no Brasil e em países como Argentina, Uruguai, Chile, México, Espanha, 
Alemanha, Grécia, Croácia e Japão.

The relationship is about to collapse: a woman in her apartment 
and a man on a public phone. They are going through an emotional 
rollercoaster. Crossed lines, unfinished conversations, found and lost 
characters. A short dance film that uses feelings as the engine to motion.

Alex Cassal e Alice Ripoll 
Performers and creators. Based in Rio de Janeiro, they work in dance, video and performance, 
collaborating with a variety of artists such as Dani Lima, Gustavo Ciríaco and Felipe Rocha. 
They directed, in partnership, the videos “Eclipse” and “Jornada ao Umbigo do Mundo”, 
winning the award Rumos Itaú Cultural Dança 2006/2007. Their work has been presented in 
several festivals in Brazil, Argentina, Uruguay, Chile, Mexico, Spain, Germany, Greece, Croatia 
and Japan.
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Realizador | Director
ALEX CASSAL E ALICE RIPOLL
Intérpretes | Interpreters 
ANA KUTNER, ANA POUBEL, 
CAMILA MAGALHÃES, 
FERNANDO KLIPEL, 
GUILHERME STUTZ, 
JAMIL CARDOSO, LAURA SAMY 
E MARCELA DONATO
Câmara|Camera 
ALEX CASSAL, CLARA KUTNER, 
MÁRCIO VITO E 
THEO DUBEUX 
Som|Sound
LÖIS LANCASTER
Edição|Editing 
ALEX CASSAL, ALICE RIPOLL 
E THEO DUBEUX
Produção|Production
ALEX CASSAL E ALICE RIPOLL

Versão em filme de El Intervalo por Mauricio Heredia, onde os dois 
principais personagens, B e C, têm uma cadeira e um candeeiro como 
os seus objectos fetiche. Nos extremos, estabelecem monólogos com os 
seus objectos e durante o intervalo as suas vidas cruzam-se. A procura do 
movimento baseou-se nas simbioses possíveis entre corpos e objectos.
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EL INTERVALO 
PAOLA DE LA 
CONCHA, 
MAURICIO 
HEREDIA E 
XIMENA 
MONROY

VÍDEO-DANÇA
2009
MÉXICO
4’ 46’’
M/12

Paola de la Concha 
Dirige o Colectivo Tomate, que desenvolve trabalhos de palco e de artes visuais. Os seus 
trabalhos individuais de pintura têm sido exibidos em várias galerias de Puebla, México. A 
sua videografia inclui: Subte (2008) e El Intervalo (2009), seleccionados em festivais com o 
VideoDanzaBA (Argentina), Dança em Foco e Festival de Tápias (Brasil) e o Open Art Mexico 
2009.

Screen version from El Intervalo by Mauricio Heredia, where two main 
characters, B and C, have a chair and a lamp as their objects of desire. At 
the extremes, they establish monologues with their objects and during 
the interval their lives interlace. The searching movement are based on 
possible fittings between bodies and objects.

Paola de la Concha
Directs Colectivo Tomate, which develops stage, visual and design arts projects. Her individual 
paint pieces have been showed in several galleries in Puebla, Mexico. Her videography incudes: 
Subte (2008) and El Intervalo (2009), selected in festivals such as VideoDanzaBA (Argentina), 
Dança em Foco and Festival de Tápias (Brazil) and Open Art Mexico 2009.
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Realizador | Director 
PAOLA DE LA CONCHA, 
MAURICIO HEREDIA E 
XIMENA MONROY
Intérpretes |  Interpreters 
DENISSE CÁRDENAS E 
LULA ROTH
Câmara | Camera 
PAOLA DE LA CONCHA
Som | Sound 
ORQUESTA TÍPICA 
FERNÁNDEZ FIERRO
Edição | Editing 
XIMENA MONROY
Produção | Production 
COLECTIVO TOMATE
Produtora | Producer 
COLECTIVO TOMATE



Uma vez a pele foi o começo do mundo e a fronteira entre eu e tu. 
Tudo o resto foi inventado para o complementar. 
Se os poros da nossa pele são como as janelas das nossas casas, o que 
veremos, se olharmos através? 
A pele do nosso corpo e nossa roupa, a pele como uma casa, uma 
identidade ou um planeta. 
Então o que veremos, se olharmos através? 
É a curiosidade que fica sob a nossa pele. 
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AVESSO 
?LEX (ALEX)

VÍDEO-DANÇA
2009
PORTUGAL
9’08
M/12

Realizador | Director 
?LEX (ALEX)
Intérpretes |  Interpreters 
SUSANA GASPAR E 
ALBAN NICOLAS HAL
Câmara | Camera 
?LEX (ALEX)
Som | Sound 
?LEX (ALEX)
Edição | Editing 
?LEX (ALEX)
Produção | Production 
A MENINA DOS MEUS OLHOS
Produtora | Producer 
A MENINA DOS MEUS OLHOS - 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL.

?lex (Alex)

?lex (Alex)
Nasceu em Madrid, onde participou do movimento social de ocupação e práctico a fotografia.
Veio a Lisboa e estudou na Maumaus e no CEM-Centro Em Movimento. 
No CEM tornou-se responsável pela área da imagem, filmando, como designer gráfico, 
orientador da F.I.A (Formação Intensiva). É performer, fotógrafo, videasta, documentarista e 
sonoplasta. 
Tem estado a desenvolver o projecto de vídeo “Olhares nó madas”(olharesnomadas.blog.com) há 
3 anos. Trabalhou com bailarinas, artistas visuais, invisuais, coreografas, actores, jovens das favelas, 
prostitutas, indígenas, autistas, performers, ...

Once skin was the beginning of the world and the border between me 
and you.
Everything else was invented to go with it.
If the pores in our skin are like the windows in our houses, what will 
we see if we look through?
The skin of our body and of our clothes, skin as a house, an identity or 
a planet. 
So what will we see if we look through?
Its the curiosity that gets under our skin.

?lex (Alex)
Alex was born in Madrid, where he was involved in the social movement of occupation and 
practice photography. He studied in Lisbon, Maumaus and the CEM-Center OnThe Move. 
In CEM he was responsible for the image, shooting, graphic design, and supervision of the FIA 
(Intensive Training). Alex is a performer, photographer, video maker, documentary filmmaker 
and sound artist. 
He has been developing the video project “Views of the so-called” (olharesnomadas.blog.
com) for 3 years. In addition, Alex works with dancers, visual artists, the visually impaired, 
choreographers, actors, people from the slums, prostitutes, natives, autistic people, performers...
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Presidente e Primeira-Dama. Vida pública e vida privada. Mito e 
realidade. Inspirado no lendário casal argentino Péron e Evita, dois 
bailarinos contemporâneos exploram a linguagem corporal política e 
imaginam a sua respectiva extensão na intimidade. Uma fábula musical 
para os sentidos.

Este filme foi produzido graças ao apoio do Instituto Prodanza 
(Ministerio da Cultura da Cidade de Buenos Aires).
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EL PROGRESO
CAYETANA 
VIDAL

VÍDEO-DANÇA
2009
ARGENTINA
10’46
M/12

Realizador | Director 
CAYETANA VIDAL E
SOFIA MAZZA
Intérpretes |  Interpreters 
SOFÍA MAZZA E 
DIEGO POBLETE
Câmara | Camera 
NAZARENO PÉREZ BRANCAT-
TO
Som | Sound 
PABLO DUCHOVNY
Edição | Editing 
CAYETANA VIDAL
Produção | Production 
MANUEL FERNÁNDEZ VIDAL

Cayetana Vidal

Cayetana Vidal
É realizadora e argumentista. Graduada em cinema pela New York University. O seu projecto de 
tese, Armadillo, foi seleccionado e premiado em vários festivais de cinema. Actualmente realiza 
vídeos de dança e música e escreve para programas de televisão.
Sofia é bailarina e coreógrafa. Fez parte da Companhia de Ballet Contemporâneo do Teatro 
San Martín entre 1992 e 2002 onde actuou em vários trabalhos de coreógrafos de prestígio 
internacional. Actualmente trabalha no circuito de dança independente.
Esta é a segunda colaboração entre Cayetana e Sofia e foi premiado em 2007 pelos Instituto 
Prodanza (Argentina) e o The British Council (Reino Unido). 

President and First Lady. Public and private lives. Legend and reality. 
Inspired by Argentina’s mythical couple, Perón and Evita, two 
contemporary dancers explore political body language and imagine its 
progress into intimacy. A musical fable for the senses.

This film was produced thanks to a grant by Instituto Prodanza 
(Ministerio de Cultura de la Cuidad de Buenos Aires).

Cayetana Vidal
Is a director and screenwriter. She has an MFA on film from New York University. Her thesis 
film, Armadillo, was selected and recieved awards at several film festivals around the world. She 
currently directs dance and music videos and writes for television.
Sofía is a dancer and choreographer. She was part of the contemporary ballet company from 
Teatro San Martín between 1992 and 2002 where she starred in many plays by prestigious 
international choreographers. She currently works on the independent dance circuit.
This is the second collaboration of Cayetana and Sofía, who where also awarded with a grant 
for a dance project in 2007, by Instituto Prodanza (Argentina) and the British Council (UK). 
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Projecto europeu de vídeo dança insprirado na dança clássica do Sul da 
Índia, Bharatanatyam and Chinnamasta Yantra. Sólo da bailarina húngara 
Meenakhsi Bittner.

Yantra significa literalmente “instrumento”. É uma peça que actua 
enquanto meio eficaz para a contemplação, concentração e meditação. 
Os Yantras comportam espiritualidade e levam quem os usa a atingir 
elevados níveis de consciência. O Yantra serve de ponto focal, como 
uma janela para o absoluto. Quando a mente se concentra num único 
objecto, a actividade interior aumenta. Eventualmente, quando a mente 
consegue permancer vazia e silenciosa sem suportes, o objecto é largado. 
O Yantra é como um retrato microcósmico do macrocosmos. É um 
o ponto focal e ao mesmo tempo uma porta para o exterior e para o 
interior.
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YANTRA
TAMAS TOTH

VÍDEO-DANÇA
2009
HUNGRIA
17’
M/12

Realizador | Director 
TAMAS TOTH
Intérpretes |  Interpreters 
DORA MEENAKSHI BITTNER
Câmara | Camera 
GABOR MEDVIGY
Som | Sound 
TAMAS TOTH
Edição | Editing 
TAMAS TOTH
Produção | Production 
TAMAS TOTH
Produtora | Producer 
TOMART STUDIO

Tamas Toth

Tamas Toth
1977 - Aos 10 anos foi membro fundador do primeiro Estúdio Europeu de Animação Infantil 
em Budapeste. 
1983 - O seu pai foi em missão diplomática para Moscovo. Vive na Rússia entre 1984 e 1989. 
1990 - Forma-se na Academia de Cinema Federal de Moscovo (VGIK), licenciando-se em 
realização.   
1993 - Inicia a sua actividade enquanto realizador na co-produção Húngara/Russa „Children of 
Iron God”. 
1993-2008 - Dirige uma série de filmes, documentários, curtas-metragens e anúncios em 
Moscovo e Budapeste. Cria serigrafias, pinturas a oleo e ilustrações.

European dance film of a South Indian Classical Dance. - 
Bharatanatyam and Chinnamasta Yantra. 
Solo dance of Dora Meenakhsi Bittner from Hungary.

Yantra literally means “instrument”. A Yantra is a geometric design 
acting as a highly efficient tool for contemplation, concentration and 
meditation. Yantras carry spiritual significance, and point the user to 
higher levels of consciousness. The Yantra provides a focal point that is a 
window into the absolute. When the mind is concentrated on a single, 
simple object the mental chatter ceases. Eventually, the object is dropped 
when the mind can remain empty and silent without help. The Yantra is 
like a microcosmic picture of the macrocosm. It is a focusing point and 
an outer and inner doorway.

Tamas Toth
1977 - When he was ten years old he was a founding member of the first European Child 
Animation Film Studio in Budapest. 
1983 - His father was sent to Moscow on a diplomatic assignment. 
He lives in Russia from 1984 to 1989. 
1990 - Graduates from the Moscow Federal Film Academy (VGIK), and acquires a degree as film 
director.  
1993 - Debuts as a film director in a Hungarian-Russian co-production „Children of Iron God”. 
1993-2008 - Directs a number of feature film, documentaries, short films, commercials in 
Moscow and Budapest. Creates graphic series, oil paintings and book illustrations.
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Uma visão poética do eu e da lua, atapetado de vozes, um ritual da 
mente.
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CITY OF LOST 
MOONS 
KATHY ROSE 
VÍDEO-DANÇA
2008
E.U.A
5’ 
M/12

infos 
http://www.krose.com

Kathy Rose 

Kathy Rose
A obra de Kathy Rose inclui os seus trabalhos pioneiros dos anos 80 e 90 com uma forma única 
de combinação de dança e cinema e a sua actual linguagem surreal em registo videográfico. 
Recebeu vários prémios, com destaque para o Prémio Guggenheim em Artes Performativas. Já 
percorreu a Europa e os Estados Unidos em digressão, com espectáculos ao vivo: Museum of 
Modern Art em Nova Iorque, Kennedy Center, Lincoln Center, Fondation Cartier pour l’art 
Contemporain, Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa, etc. Os seus mais recentes trabalhos 
em vídeo foram exibidos no Dance on Camera, Nova Iorque, no Lincoln Center, Il Coreografo 
Elettronico em Nápoles, American Dance Festival, Montage Video Dance em Joanesburgo, 
DANCE 07 Dance/ Video Festival em Edimburgo, etc.

A poetic vision of the self and the moon, carpeted with voices; a ritual 
of the mind.

Kathy Rose 
Kathy Rose’s work includes her unique, pioneering performance work combining dance 
with film in the 1980-90’s, and her current surreal performance video spectacles. Kathy has 
received many grants including a Guggenheim in Performance Art.  She has toured extensively 
with live performances throughout the United States and Europe; giving performances at the 
Museum of Modern Art/N.Y., Kennedy Center, Lincoln Center, Fondation Cartier pour l’art 
Contemporain,  and the Gulbenkian Foundation in Lisbon. kathy’s recent videos have been 
shown in Dance on Camera/NY at the Lincoln Center, Il Coreografo Elettronico/Naples, 
American Dance Festival, Montage Video Dance /Johannesburg and the Dance 07 Dance/
Video Festival in Edinburgh. 
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Realizador | Director 
KATHY ROSE 
Intérpretes |  Interpreters 
KATHY ROSE 
Câmara | Camera 
KATHY ROSE 
Som | Sound 
KATHY ROSE 
Edição | Editing 
KATHY ROSE 
Produção | Production 
KATHY ROSE 



Quando mudamos de lugar, de direcção, de sentido.
Quando somos ou ficamos mudos, em silêncio.
Quando a paragem é transitória e a palavra pode ser uma dança sem 
descrição ou explicação.
O MUDO é um olhar diagonal muito subjectivo a partir do registo das 
actividades do Núcleo de Experimentação Coreográfica durante os anos 
de 2006, 2007 e 2008.
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MUDO
EVA ÂNGELO

VÍDEO-DANÇA
2009
PORTUGAL
19’
M/12

Realizador | Director 
EVA ÂNGELO
Intérpretes |  Interpreters 
Câmara | Camera 
EVA ÂNGELO
Som | Sound 
QUICO SERRANO
Edição | Editing 
EVA ÂNGELO
Produção | Production 
NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO 
COREOGRÁFICA
Produtora | Producer 
NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO 
COREOGRÁFICA
 JOANA VENTURA E 
MAFALDA COUTO SOARES

Eva Ângelo

Eva Ângelo
Portuguesa desde 1977 tem formação na área do Design, Fotografia e Vídeo. Inicia a sua 
actividade artística em 1999. Trabalha no contexto das Artes do Espectáculo realizando e 
editando vídeos no campo documental, experimental e promocional. Entre 2003 e 2008 
foi colaboradora no sector operacional na área de editores de imagem da RTP. Desde 2005 
é professora na escola profissional ACE e no mesmo ano decide focar a sua pesquisa no 
documentário, como realizadora e editora. É no documentário onde encontra a sua expressão 
mais pessoal.
Do seu percurso selecciona a realização e a montagem dos filmes: Em Bruto ’05; O Meu Pé de 
Lima Coração ’06; Textos Secretos ’06; Informe ’07; Árvores ’08; Mudo ’09.

When we change our location, management or direction.
When we are or we are dumb or in silence.
When we stop temporarily words can become a dance without 
description or explanation.
Mute is a subjective view of activities and projects that have taken place 
at the Center for Choreographic Experimentation over recent years in 
particular, 2006, 2007 and 2008.

Eva Ângelo
Has been living in Portugal since 1977. Eva has a background in Design, Photography and Video, 
she began her artistic career in 1999. In particular, Eva works in the areas of performing arts, 
video editing for documentaries, experimental works and promotions. Between 2003 and 2008 
she was a collaborator in the operational area of image editing at RTP. Since 2005 Eva decided to 
focus on documentary research pursuing the roles of director and editor she made this decision 
as she believes it is possible to utilize the documentary genera for personal expression. In addition 
since 2005 she has also been a professor at the ACE vocational school. 
Her career highlights and completed films include: Raw ‘05; Foot of My Heart Lee ‘06; Secret 
Texts ‘06;  Notify ‘07;  Trees ‘08;  Mute ‘09.
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Numa paisagem estéril de céu e areia, duas pessoas partilham momentos 
de descoberta íntima. A abertura tranquila despoletada pela dança é 
interrompida por emoções fortes, movimentos rápidos e imediatos, 
enquanto o casal explora a sua relação e o espaço que a envolve. 
A questão central que atravessa o filme é a da existência do outro.

25 NOV 
QUARTA
WEDNESDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 3

SHIFTING 
SANDS
CYNTHIA 
HENNESSY, 
ANDY NOBLE & 
DIONNE 
SPARKMAN 
NOBLE
VÍDEO-DANÇA
2007
E.U.A.
8’
M/12

Realizador | Director 
CYNTHIA HENNESSY, 
ANDY NOBLE E
DIONNE SPARKMAN NOBLE
Intérpretes |  Interpreters 
DANCERS: ERIN CARDINAL E 
BRIAN FIDALGO
Câmara | Camera 
ANDY NOBLE E 
DIONNE SPARKMAN NOBLE
Som | Sound  
DEVIN RICE
Edição | Editing 
ANDY NOBLE E 
DIONNE SPARKMAN NOBLE
Produção | Production 
CYNTHIA HENNESSY
Produtora | Producer 
ANDANCERS VÍDEO 
PRODUCTIONS

Cynthia Hennessy Andy Noble Dionne Sparkman Noble

Cynthia Hennessy - Andy Noble - Dionne Sparkman Noble
Cynthia Hennessy reuniu-se com os cinematógrafos e editores Andy Noble and Dionne 
Sparkman Noble, enquanto artistas independentes para a realização do vídeo dança Shifting 
Sands. Cynthia Hennessy é fundadora, directora e coreógrafa da companhia Moving Current 
Dance Collective out of Tampa, Florida, companhia com 12 anos de existência. Andy Noble 
e Dionne Sparkman Noble são directores artísticos da NobleMotion Dance, Houston, Texas. 
Hennessy, Noble e Sparkman Noble reconhecem e respeitam o trabalho de cada um desde há 
muito e estão gratos pela oportunidade de colaborarem em parceria na realização de Shifting 
Sands.

In a barren landscape of sand and sky two people share moments of 
intimate discovery. The quiet unfolding of the dance is interrupted with 
rushes of immediacy as the couple explores their relationship and the 
space around them. The ultimate question of the other’s existence hangs 
over the film.

Cynthia Hennessy - Andy Noble - Dionne Sparkman Noble
As independent artists, choreographer Cynthia Hennessy and cinematographers/editors Andy 
Noble and Dionne Sparkman Noble eagerly came together to realize the dance for camera, 
Shifting Sands. Cynthia Hennessy is founder/director/choreographer for twelve year old dance 
company Moving Current Dance Collective out of Tampa, Florida. Andy Noble and Dionne 
Sparkman Noble are co-artistic directors of the newly found NobleMotion Dance based in 
Houston, Texas. As colleagues, Hennessy, Noble and Sparkman Noble have respected each other’s 
work for many years and were grateful for the opportunity to collaborate on the making of 
Shifting Sands. 
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O conceito baseia-se no vazio através da narrativa. O olhar através de 
uma estrutura de movimento fragmentada.
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CAUSE AND
EFFECT
STACY 
ABALOGUN
VÍDEO-DANÇA
2009
REINO UNIDO
12’
M/12

Realizador | Director 
STACY ABALOGUN
Intérpretes |  Interpreters 
SHANA SIMMONS,
ROBERTO, ALICE MARAN,
LINDESY WHITE, 
ANDREW GRAHAM E
CHRIS VANN
Câmara | Camera 
PATRICK DUVAL
Som | Sound  
GILES HENNY
Edição | Editing 
SUSAN BRAND
Produção | Production 
KEVIN DOLAN
Produtora | Producer 
FLAT FEET DANCE

Stacy Abalogun
Mestrado em coreografia na LABAN BAP. Em dança pelo NSCD. Actualmente dirige a 
Companhia de Dança Flat Feet.

The concept is based around emptiness through narrative, looking 
through a fragmented structure of movement. 

Stacy Abalogun
Master Degree in chorography at LABAN BAP. In dance performance at NSCD. Now running 
Flat Feet Dance Company. 
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Stanzas in Meditation – studio #1 é um projecto vídeo dança fruto 
de uma investigação de um ano sobre a Ausência enquanto condição 
para a percepção profunda, através da qual é possível tornar visíveis 
dimensões do real que não se vêem e que sem ela não existiam. Tornar 
o intangível aparentemente tangível através do corpo em movimento. 
Por uma peregrinação através de diferentes lugares e situações, além de 
documentar o cruzamento imediato entre um corpo, um tempo e um 
espaço do instante da performance, o vídeo pretende acima de tudo ser 
um outro elemento activo no próprio instante performativo, existindo – 
na capturação e na edição – enquanto parceiro activo da dança, criando 
outro ponto de vista que se actualiza constantemente, seguindo a 
movimentação e fluxos constantes do presente.
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STANZAS IN 
MEDITATION
SILVIA URBANI
ALESSIO 
GUERRA

VÍDEO-DANÇA
2009
ITÁLIA
7’20’’
M/12

Realizador | Director 
COMPAGNIA URBANI-GUERRA
Intérpretes |  Interpreters 
SILVIA URBANI
Câmara | Camera 
ALESSIO GUERRA
Edição | Editing 
ALESSIO GUERRA
Produção | Production 
MAURICIO ZATTONI E
GABRIELA NOGUEIRA

Compagnia Urbani-Guerra

Compagnia Urbani-Guerra (Silvia Urbani - Alessio Guerra)
A Compagnia Urbani-Guerra foi fundada em 2007 através do encontro entre a bailarina 
e coreógrafa Silvia Urbani (14/06/1980) e o engenheiro de luz e videoasta Alessio Guerra 
(23/04/1977). A companhia criou: Prank (2007), um solo produzido e apoiado pelos 
Dansateliers Rotterdam, Holanda, seleccionado em formato vídeo para o Inport Festival 2007, 
Talin, Estónia; Seco (2008), uma performance e Stanzas in Meditation (2009), peça a solo 
vencedora do primeiro prémio GD’A ER 2009 em Itália.

Stanzas in Meditation – studio #1 is an instant video performance born 
during one year of research on the theme of Absence, as inner condition 
to allow deep perception and to make visible those dimensions of the 
real that cannot be seen and don’t exist before. Making the intangible 
seem tangible by the dancing body. 
Along a pilgrimage through different locus and situations, the video 
wants not only to document the immediacy of the meeting of a 
particular body, time, space and sound, but it aims above all to be 
another active element of the instant performance, being - both in the 
filming and in the editing - a partner for the dance, creating another 
point of view, which is constantly updating itself, following the constant 
moving and flowing of the present.

Compagnia Urbani-Guerra (Silvia Urbani - Alessio Guerra)
Compagnia Urbani-Guerra was born in 2007 from the human and artistic meeting of Silvia 
Urbani (14/06/1980), dancer and choreographer, and Alessio Guerra (23/04/1977), lighting 
designer and video maker. 
The company has created Prank (2007), solo produced and supported by Dansateliers Rotterdam, 
the Netherlands, and selected in the video format by Inport Festival 2007, Tallinn, Estonia; 
Seco (2008), performance for a dancer and Stanzas in Meditation (2009), solo piece, which  has 
recently won the GD’A ER 2009 Prize.
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Intérieur Gris é um olhar sobre uma peça em criação, interpretada e 
coreografada por Francis Plisson. Tudo se desenrola numa casa devoluta 
em Tours na qual o coreógrafo desenvolve os seus projectos, removendo 
o pó do soalho e das paredes. Quando Francis Plisson me levou a 
este lugar “secreto”, falou-me longamente sobre o trabalho de Ernest 
Pignon Ernest e sobre o seu desejo de o abordar através do movimento 
coreografado. Tive a sensação de subitamente ter entrado, como que por 
magia, num quadro de Vermeer…
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INTÉRIEUR 
GRIS
ELISE CHARBEY

VÍDEO-DANÇA
2009
FRANÇA
5’15’’
M/12

Realizador | Director 
ELISE CHARBEY
Intérpretes |  Interpreters 
FRANCIS PLISSON 
Câmara | Camera 
GHISLAIN SUC
Som | Sound  
CARLOS ZINGARO
Produtora | Producer 
COMPAGNIE MAROUCHKA

Elise Charbey

Elise Charbey
Tive contacto com a dança contemporânea enquanto estudante de arte moderna. Inicialmente 
enquanto espectador e depois, subitamente, como bailarino com um grupo de alunos. Desta 
forma, foi-me possível frequentar alguns cursos de dança com vários coreógrafos, em particular 
com Francis Plisson, com quem trabalho actualmente. No final dos meus estudos iniciei-me na 
escrita de peças de dança. Por essa altura comecei a trabalhar enquanto realizador de televisão. 
Hoje, dança e vídeo estão absolutamente envolvidos nos meus vários projectos.

Intérieur Gris is a glance at concerned a play in creation, danced and 
choreographed by Francis Plisson. Everything takes place in an old 
neglected house from Tours in which the choreographer explores his 
projects, by moving the dust on the parquet and on the walls. When 
Francis Plisson took me in this “secret” place, he spoke to me for a long 
time about the work of Ernest Pignon Ernest and about his desire to 
approach it from the danced movement. I had the impression that I had 
arrived as if by magic in a small picture of  Vermeer… 

Elise Charbey
Elise discovered contemporary dance while She was an modern arts student. First as spectator 
then suddenly as dancer with a group of students. Through this She was able to do some dance 
training courses with various choreographers in particular with Francis Plisson with whom She 
still works with today. At the end of her studies, she began to write plays of dance. At the same 
time she started as director in broadcasting. Today, dance and video are entangled in her various 
projects.
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Esta peça propõe habitar a palavra fronteira enquanto espaço de 
transição e indefinição, um não-lugar, relacionando diferentes linguagens 
artísticas, explorando os seus limites como instâncias de permanência 
e hibridização. A palavra fronteira convida a linguagem corporal a 
explorar os limites de diferentes formas de dança, de outras disciplinas e 
de outros cenários.
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FRONTERA 
DANZA
LADYS 
GONZÁLEZ
VÍDEO-DANÇA
2008
ARGENTINA
7’
M/12

Realizador | Director
LADYS GONZÁLEZ
Intérpretes |  Interpreters 
CECILIA PUGIN, 
S.A.T GROUP (SENTIMIENTO, 
ALMA Y TRADICIÓN)
Câmara | Camera 
JUAN DIEGO CARDONA 
ESPINOSA
Som | Sound 
NURIA MARTINEZ E 
JUAN PABLO FORERO PALACIO
Edição | Editing 
XIMENA MONROY
Produção | Production 
COLECTIVO FRONTERA DANZA
Produtora | Producer 
COLECTIVO FRONTERA DANZA

Ladys González

Ladys González
Em 2006, Ladys González iniciou uma pesquisa sobre movimento e imagem audio-visual. 
Leccionou o workshop “Moving Light” em Buenos Aires, Argentina. Dirigiu a peça de vídeo 
dança Haedo en llamas, seleccionada para festivais na Argentina, Cuba, Uruguai e Chile. 
Apresentou o paper “Videodance means, manifests and interweaves itself ” no Simpósio 
Internacional de Vídeo Dança em Buenos Aires e no Fórum Performatica 2009, México. 
Programou diversos ciclos de vídeo dança em Morón. Em 2008 realizou Frontera Danza em 
formato vídeo instalação, inaugurada no Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires.

This piece proposes to inhabitate the word frontera (border) as a space 
of transition and indefinition, a non-place, from the relation among 
artistic languages exploring their limits as instances of permanence and 
hybridisation. The word frontera invites the body movement language 
to explore the limits among different dance forms and other disciplines 
and scenarios of reality.

Ladys González
In 2006 began to research about movement and audiovisual image. She taught the workshop 
“Moving Light” in Morón, Buenos Aires. She directed “Haedo en llamas”, videodance piece 
selected for festivals in Argentina, Cuba, Uruguay and Chile, and it was declared of legislative 
provincial interest. She was selected to participate with the paper “Videodance means, manifests 
and interweaves itself ”, in the 1 International Videodance Symposium in Buenos Aires and Forum 
Performatica 2009 in Mexico. She has been invited to program several cycles of videodance in 
Morón. In 2008 she directed frontera danza, in video-installation format, premiered at Centro 
Cultural Recoleta in Buenos Aires.
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Anamnesis evoca a volatilidade da memória de uma mulher idosa.
Convoca o envelhecimento, a perda e a forma como a dança e o 
movimento são lembrados e esquecidos. Como é que os humanos 
poderão manter as relações através do tempo?
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ANAMNESIS
SIMON ELLIS, 
CORMAC LALLY, 
DAVID CORBET 
E BAGRYANA 
POPOV
VÍDEO-DANÇA
2009
AUSTRÁLIA
9’
M/12

Realizador | Director 
SIMON ELLIS, CORMAC LALLY, 
DAVID CORBET E
BAGRYANA POPOV
Intérpretes |  Interpreters 
LIZ JONES AND SIMON ELLIS, 
BAGRYANA POPOV
Câmara | Camera 
CORMAC LALLY
Som | Sound 
DAVID CORBET
Edição | Editing 
CORMAC LALLY, SIMON ELLIS E 
DAVID CORBET
Produtora | Producer 
SKELLIS.NET

Simon Ellis Cormac Lally David Corbet Bagryana Popov

Simon Ellis
Simon Ellis é um bailarino e coreógrafo neo-zelandês com a sua prática fundada nas tradições 
coreográficas. É doutorando em investigação em improvisação. As suas coreografias incluem 
investigações em site-specific, videodança, instalações, webart, entre outros. 

Anamnesis visits the volatility of memory within the mind of an elderly 
woman. It considers aging and loss, and the ways in which dancing or 
movement is remembered and forgotten. How is it that humans might 
carry relationships through time?

Simon Ellis
Is a New Zealand born independent performance maker and performer with a broad practice 
founded on choreographic traditions. He has a practice-led PhD (investigating improvisation, 
remembering, documentation and liveness). His choreographies have included site-specific 
investigations, screendance, installation, webart, and more conventional black box works. 
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www.skellis.net



Mahjong explora as subtilezas da comunicação Chinesa percepcionada 
pelo interior/exterior - dependendo do ponto de vista da perspectiva 
do espectador.
Uma obra de dança criada por dois bailarinos do Ballet de Gothenburg, 
Mahjong explora a complexidade da identidade cultural e de dimensões 
que transcendem a linguagem.
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MAHJONG
ANGELINA 
ALLEN E 
FERNANDO 
MELO
VÍDEO-DANÇA
2009
SUÉCIA
10’
M/12

Realizador | Director 
ANGELINA ALLEN E 
FERNANDO MELO
Intérpretes |  Interpreters 
ALLYSON WAY WANSELIUS, 
ANGELINA ALLEN E 
PAUL PUI WO LEE
Câmara | Camera 
FERNANDO MELO
Som | Sound  
FERNANDO MELO
Edição | Editing 
FERNANDO MELO
Produção | Production 
ANGELINA ALLEN
Produtora | Producer 
FERNANDO MELO

Angelina Allen Fernando Melo

Angelina Allen 
É natural de São Francisco. Depois de se graduar em “Arts in psychology” Universidade de 
Stanford em 2000, mudou-se para a Europa onde é bailarina profissional. Actualmente trabalha 
com GöteborgsOperans Ballet, Suécia, onde interpretou obras de Mats Ek, Jiri Kylián, Nacho 
Duato, Johan Inger, e de Jorma Elo. É co-fundadora e directora do GöteborgsOperans Balett 
Summer Dance Intensive.

Fernando Melo 
Iniciou a sua formação em dança na sua cidade natal: Rio de Janeiro, Brasil. Desde 1997 tem 
dançado e coreografado para várias companhias europeias, destacando a Deutsche Oper am 
Rhein de Düsseldorf, Alemanha, GöteborgsOperans Ballet, Suécia e Introdans de Arnhem, 
Holanda. Em 2006 co-fundou a companhia de dança Rumpus Room, sedeada em Gotemburgo, 
Suécia e Portland, Oregon, EUA.

Mahjong explores the subtleties of Chinese communication as perceived 
by an insider/outsider- depending on the viewer’s perspective. 
A ten minute dance film created by two dancers from the Gothenburg 
Ballet, Mahjong investigates the complexity of cultural identity and 
ways in which it can transcend language. 

Angelina Allen
Is originally from the San Francisco Bay Area. After earning a bachelor of arts in psychology 
at Stanford University in 2000, she moved to Europe where she has since been dancing 
professionally. Angelina is currently working with GöteborgsOperans Ballet in Göteborg, Sweden, 
where she has performed works by Mats Ek, Jiri Kylián, Nacho Duato, Johan Inger, and Jorma 
Elo among others. She is also the co-founder and director of the GöteborgsOperans Balett 
Summer Dance Intensive.

Fernando Melo
Began his dance training in his hometown of Rio de Janeiro. Since 1997 he has been dancing 
and choreographing for companies in Europe, including Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf, 
Germany, GöteborgsOperans Ballet in Göteborg, Sweden and Introdans in Arnhem, Holland. 
In 2006 he was one of the three co-founders of the Rumpus Room Dance Company, based in 
Göteborg, Sweden and Portland, Oregon, USA.
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SIDE B é um estudo sarcástico dos bastidores da dança, expondo 
perante a câmara a improvável faceta do corpo nu do bailarino. 
Permite-nos também o estabelecimento de uma relação com os 
bastidores da produção videográfica. Ao desmontar o lado oculto 
do corpo performativo, SIDE B celebra os mecanismos secretos do 
bailarino, evocando ambientes líricos, emotivos, catárticos e, por vezes, 
disfuncionais.
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SIDE B
PETER 
SPARLING
VÍDEO-DANÇA
2009
E.U.A.
10’25’’
M/12

Realizador | Director
PETER SPARLING
Intérpretes | Interpreters 
PETER SPARLING
Câmara | Camera 
JACQUES MERSEREAU 
Edição | Editing 
PETER SPARLING 
Produção | Production 
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Produtora | Producer 
PETER SPARLING E
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Peter Sparling

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

SIDE B is a mock-serious study of the backside of dance, exposing to 
the camera the typically unseen facet of the male dancer’s naked body. 
It also provides an affectionate nod to the behind-the-scenes world of 
video production. By showing the flip side of the usual frontal facing 
of the performing body, SIDE B celebrates the hidden mechanics of 
the dancer’s instrument as it engages in modes ranging from lyrical or 
highly emotive to spasmodic and wildly disjointed.

Peter Sparling
Is presently Thurnau Professor of Dance at University of Michigan and an active independent 
choreographer, performer, writer, lecturer and video artist. A former member of the companies 
of Jose Limon and Martha Graham,  Sparling has traveled the world as dancer and also as guest 
teacher and choreographer for companies and schools in England, Portugal, Taiwan, Mexico, 
Costa Rica, and Canada. His screendances have appeared in Dance on Camera Festivals, and 
“Babel” was screened as part of the 2007 New York Dance on Camera Festival. Active in 
interdisciplinary projects, he has worked with composers, scientists, architects, poets and visual 
artists. A recipient of the Governor’s Michigan Artist Award and grants from NEA and ArtServe 
Michigan, he continues to develop new collaborative works in the US and abroad.
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Triptych Suite #1 é uma composição de múltiplos vídeos trípticos 
alinhados em sequência de forma a criar uma coreografia abstracta. 
Abre com um bailarino a interagir e divergir com os seus movimentos 
originais, amplificado por outras duas imagens suas. Após a sua sequência 
evoluir e se desvanecer, surge uma bailarina, ocupando este espaço 
virtual. A sua dança cresce e termina na transição em que ambos 
passam a partilhar o espaço, combinando e contrastando as duplicações 
imagéticas de ambos.
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TRIPTYCH 
SUITE #1
LUKA KITO E
MEGAN BOYD
VÍDEO-DANÇA
2009
E.U.A.
3’18’’
M/12

Realizador | Director 
MUTE DANCE PROJECTS: 
LUKA KITO E MEGAN BOYD
Intérpretes |  Interpreters 
LUKA KITO E MEGAN BOYD
Câmara | Camera 
LUKA KITO
Som | Sound 
LUKA KITO
Edição | Editing 
LUKA KITO E MEGAN BOYD
Produção | Production 
LUKA KITO AND MEGAN BOYD

Luka Kito Megan Boyd

Luka Kito - Megan Boyd
Criaram os projectos de dança MUTE em 2003, trabalhando em projectos de pesquisa de dança 
em Nova Iorque. As suas obras compreendem improvisações ao vivo, coreografias, bem como 
vídeo dança. Os seus projectos de vídeo dança foram apresentados em Itália, Noruega, Portugal, 
México, Turquia e Estados Unidos.

Triptych Suite #1 is a composition of multiple triptych video sequences 
wedded together to make an abstract dance. It opens with a male dancer 
interacting and diverging from his original movements, amplified by 
two other images of him. After his section evolves and dissolves, a 
female dancer enters, re-igniting the virtual space. Her dance grows and 
concludes, transitioning to both male and female dancers sharing the 
frame, mingling and contrasting with the other duplications of their 
own image.

Luka Kito - Megan Boyd
Formed MUTE dance projects in 2003, and experimental dance research project based in New 
York City. Their works include live performance of improvisation and choreography as well as 
dance videos. Their dance videos have been presented in Italy, Norway, Portugal, Mexico, Turkey 
and the United States.
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Um homem preso numa bola de neve revela-nos o seu mundo interior 
através da dança.
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SOMETHING 
ABOUT GHOSTS
SANDRINE 
ROMET
LEMONNE
VÍDEO-DANÇA
2009
FRANÇA
7’25’’
M/12

Realizador | Director
SANDRINE ROMET-LEMONNE
Intérpretes |  Interpreters 
GYOHEI ZAITSU
MAKI WATANABE
Câmara | Camera 
GUILLAUME LE GRONTEC
Som | Sound 
MATT ELLIOTT
Edição | Editing 
SANDRINE ROMET-LEMONNE
Produção | Production 
CLÉMENT PIGNAL E 
RENAUD COULON
Produtora | Producer 
AL DENTE FILMS

Sandrine Romet-Lemonne

Sandrine Romet-Lemonne
É realizadora, editora e directora artística. Realizou vários video-clips para artistas como Matt 
Elliott, Pascal Comelade, Jérôme Lapierre, Busy, Encre, Sio Tantina, Marbres e Yioshiro Hano.

A man locked into a “Snowball” shows us his internal world through 
dance...

Sandrine Romet-Lemonne
Is director, editor and art director. She did several music vídeo for artist like Matt Elliott, Pascal
Comelade, Jérôme Lapierre, Busy, Encre, Sio Tantina, Marbres and Yioshiro Hano.
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Lá estava ela no meio daquele espaço de silêncio esbatido, de abandono, 
composto por carcaças de automóveis empilhados que aguardam pela 
chegada do tempo para se transformarem em pó. Ela move-se entre a 
luz exterior de um sol alto e ofuscante e a penumbra dos interiores das 
viaturas sinistras. Porque está ela ali?

25 NOV 
QUARTA
WEDNESDAY
22h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 4

SINCOPE
EDGAR 
SANTINHOS E 
INÊS JACQUES 
VÍDEO-DANÇA
2009
PORTUGAL
20’
M/12

Realizador | Director 
EDGAR SANTINHOS E 
INÊS JACQUES
Intérpretes |  Interpreters 
INÊS JACQUES
Câmara | Camera 
EDGAR SANTINHOS
Som | Sound 
RICARDO GANHÃO
EDUARDO RAON
Edição | Editing 
EDGAR SANTINHOS
Produção | Production 
ZUT!
Produtora | Producer 
ZUT!

Edgar Santinhos Inês Jacques

Edgar Santinhos 
Licenciado em Escultura pela FBAUL, formação complementar em Direcção de Actores, 
Introdução à Película, Captação de som para Cinema e Vídeo e Sistemas Interactivos na Restart. 
Trabalha em instalação, instalação-vídeo, vídeo arte e vídeo. Os seus filmes participaram em 
vários festivais de cinema e vídeo (IndieLisboa, Festival de Curtas Metragens de Vila do Conde, 
OFFF - barcelona, Young Guns Film Festival – Singapura, festivais europeus e sul americanos).

Inês Jacques
É coreógrafa, bailarina e cantora. O seu trabalho tem sido apresentado em Portugal, França, 
Eslovénia, Moçambique, Macau e Rússia.

There she stood in the middle of a space that is silent, abandoned and 
full of car wrecks piled up and waiting for time to turn them into dust. 
She moves between the bright sunlight outside and the dim sinister 
shadows inside the cars. Why are they there?

Edgar Santinhos
Was born in 1978, he graduated from FBAUL with a degree in sculpture. Edgar went on to 
complete additional training at Restart in the following areas; Directorate of Actors, Introduction 
to Film, Sound Capture for Film and Video & Interactive Systems. He has produced installations, 
videos and video art. Edgar´s films have participated in several film and video festivals, 
(IndieLisboa, Short Film Festival of Vila do Conde, OFFF - Barcelona, Young Guns Film Festival - 
Singapore,  and both European and South American festivals). 

Inês Jacques
Inês Jacques was born in 1978, he is a choreographer, dancer and singer. His work has been 
presented in Portugal, France, Slovenia, Mozambique, Macau and Russia.
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A viagem de um rapaz de classe média que conduz uma segway pela 
cidade…

25 NOV 
QUARTA
WEDNESDAY
22h00
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SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 4

ROUE
FRANÇOIS 
LEJAULT
BERNARD 
MENAUT
VÍDEO-DANÇA
2008
FRANÇA
6’16’’
M/12

Realizador | Director 
BERNARD MENAUT E
FRANÇOIS LEJAULT
Intérpretes |  Interpreters 
BERNARD MENAUT
Câmara | Camera 
FRANÇOIS LEJAULT
Som | Sound 
FRANÇOIS LEJAULT
Edição | Editing 
FRANÇOIS LEJAULT
Produção | Production 
C UN POINT A

François Lejault 
Artista, realizador e professor na escola de artes de Aix na Provença. Colabora regularmente com 
coreógrafos na criação de instalações.

Bernard Menaut
Bailarino e coreógrafo. Trabalha em improvisação espontânea em paisagens urbanas.

The journey of a working class boy “riding” a segway within the city…

François Lejault 
Artist, video director and teacher at the art school of Aix en Provence. Often he collaborates with 
choreographers and creates different installations.

Bernard Menaut
Dancer and choreographer. Works on spontaneous improvisation within the city and its streets

INSHADOW
1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
24, 25 E 26 DE NOVEMBRO



No momento antes de adormecer, a imaginação por vezes dança. 
Breathe é uma abordagem da dança e do som dentro de um território 
onírico. Sonhar é dançar, dançar é Respirar.

25 NOV 
QUARTA
WEDNESDAY
22h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 4

BREATHE
TRINNI FRANKE

VÍDEO-DANÇA
2009
AUSTRÁLIA
3’
M/12

Realizador | Director 
TRINNI FRANKE
Intérpretes |  Interpreters 
AMANDA REICHERT, 
BARBARA GLAZAR, 
CLOE FOURNIER, 
IMOGEN CRANNA, 
KATHLEEN HOYOS,
MARTTALEENA LUUKKONEN
E SANNA LUNDSTRÖM 
Câmara | Camera 
TANIA LAMBERT
Som | Sound 
JASON KING
Edição | Editing 
SCOTT WALMSLEY
Produção | Production 
TRINNI FRANKE

Trinni Franke

Trinni Franke
Desenvolve actualmente vários filmes e projectos televisivos que revelam a sua divisão de tempo 
entre a Austrália e a América do Norte. 
Breathe é a estreia da argumentista e realizadora Trinni Frank. Recentemente graduada 
pela prestigiada Australian Film Television and Radio School e pós-graduada em produção, 
Trinni adiciona uma vastíssima formação à já existente, resultante da anterior formação em 
Media Aplicada e a anos de experiência na indústria. Após o AFTRS, dedicou-se à escrita de 
argumentos e edição de guiões, produção criativa e animação digital, complementando a sua já 
consolidada experiência em produção web.

In a moment between waking and sleeping the imagination will 
sometimes dance. Breathe is an exploration of dance and sound in a 
dreamlike space. To dream is to dance, to dance is to Breathe. 

Trinni Franke
Is currently developing several feature film and television projects, which will see her share her 
time between both Australia and North America.
Breathe is the directional debut from writer and producer Trinni Frank. A recent graduated from 
the prestigious Australian Film Television and Radio School, with a Masters in Producing, Trinni 
added to her diverse range of skills gained from her previous Masters of Applied Media and years 
of industry experience. She focused her time after AFTRS on becoming adept at screenwriting, 
script editing, creative producing and digital animation, complementing her already well-
developed and proficient web producing skills. 
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Um homem de meia-idade: quarenta e poucos anos, forte e vigoroso 
ainda que expondo a nu as suas esperanças, paixões, vulnerabilidades e 
remorsos. É este o tema central de 40, um filme que segue a experiência 
de auto-conhecimento do bailarino Ken Roy. Através de uma estética 
abstraccionista que recorre a close-ups extremos, o seu corpo lembra 
uma tela fluida de pele e músculos – uma visão familiar, no entanto 
impressionante. Ora submerso nas sombras de um espaço íntimo, ora 
banhado por um azul brilhante, o espírito alegre de Roy e a sua sensual 
fisicalidade são enfatizados por um ambiente essencialmente visual.

26 NOV 
QUINTA
THURSDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
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40
MARLENE 
MILLAR E 
PHILIP SZPORER 
VÍDEO-DANÇA
2009
CANADÁ
5’30’’
M/12

Realizador | Director 
MARLENE MILLAR E 
PHILIP SZPORER
Intérpretes |  Interpreters 
KEN ROY
Câmara | Camera 
ZACHARY FEY
Som | Sound 
CHARMAINE LEBLANC E
DINO GIANCOLA
Edição | Editing 
MARLENE MILLAR
Produção | Production 
MOUVEMENT PERPÉTUEL
Produtora | Producer 
MOUVEMENT PERPÉTUEL

Mouvement Perpétuel (Marlene Millar - Philip Szporer) 
Mouvement Perpétuel é uma produtora independente sedeada em Montreal. Foi fundada em 
2001 por Marlene Millar e Philip Szporer e é especializada em documentários de arte. As vidas 
de Millar e de Szporer sempre estiveram ligadas às Artes nas formas de performance, jornalismo 
ou realização de filmes. Têm alcançado novos públicos ao partilhar histórias envolventes de 
grandes artistas. Trabalhos da Mouvement Perpétuel foram emitidos pelos canais Bravo!, APTN, 
ARTV, pelo Canal 33 de Espanha e projectados em diversos festivais internacionais. 

A man at a pivotal point in his life: 40-something, still vital and 
strong yet taking stock, unmasking, and exposing his hopes, passions, 
vulnerabilities, and regrets. This is the subject of 40, a film that follows 
dancer Ken Roy on a journey of self-discovery. Framed in abstraction 
and emphasized through extreme close-ups, his body appears as a fluid 
canvas of skin and muscle – a familiar yet awe-inspiring sight. Whether 
submerged in the shadows of an intimate studio space or bathed in a 
palette of brilliant blue, Roy’s playful spirit and sensuous physicality are 
accentuated by a highly visual environment.

Mouvement Perpétuel (Marlene Millar - Philip Szporer)
Founded in 2001 by Marlene Millar and Philip Szporer, Mouvement Perpétuel is a Montreal-
based independent film production company that specializes in art documentaries. Both Millar 
and Szporer have been immersed in the arts all of their lives, whether in performance, journalism, 
or filmmaking, and are deeply committed to engaging new audiences with their mandate to share 
the compelling stories of exceptional artists. Mouvement Perpétuel films have been broadcast on 
Bravo!, APTN, ARTV, and Spain’s Canal 33,  and screen at festivals internationally. 
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Marlene Millar Philip Szporer

Quando tentas falar sobre um incidente específico pelo qual tenhas 
passado, na maioria das vezes, os outros não percebem o que terás 
sentido nesse mesmo momento, ao invés poderão mesmo julgar-te. 
Um lado de ti sabe que eles pensam sobre o desfasamento dos eventos 
e, na verdade, nunca serás capaz de te defender de tal, simplesmente 
explicando quão boa, difícil, rica, confusa, tentadora, detalhada, 
complicada ou natural foi a experiência de um determinado sentimento.

26 NOV 
QUINTA
THURSDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 5

THEY
AHMED EL 
GENDY
VÍDEO-DANÇA
2009
EGIPTO
9’
M/12

Realizador | Director 
AHMED EL GENDY
Intérpretes | Interpreters 
SHERINE HEGAZY,  
AHMED EL GENDY EZZAT, 
ISMAEL EZZAT MONA GAMIL E 
SHAYMAA SHOUKRY
Câmara | Camera 
EZZAT ISMAEL, 
EZZAT MONA GAMIL E 
SHAYMAA SHOUKRY
Som | Sound  
AHMED EL GENDY
Edição | Editing 
AHMED EL GENDY
Produção | Production 
AHMED EL GENDY 
LAURENCE RONDONI
Produtora | Producer 
AHMED EL GENDY, 
WITHIN THE FRAME OF 
CAIRO CONTEMPORARY 
DANCE WORKSHOP PROGRAM, 
ORGANIZED BY DANCER/
CHOREOGRAPHER LAURENCE 
RONDONI AND STUDIO EMAD 
EDDIN FOUNDATION.

Ahmed ‘xero’ Reda El Gendy
Aluno de design gráfico e publicidade na Faculdade de Artes Aplicadas; Universidade 6 de 
Outubro no Cairo. Participou no Cairo Contemporary Dance Workshop ProgrAm (2008/2009), 
um projecto de dois anos que facultou workshops de dança concebido para jovens artistas e 
performers, conduzido por artistas e coreógrafos internacionais e organizado pelo bailarino/ 
coreógrafo Laurence Rondoni em colaboração com o Studio Emad Eddin Foundation.

When you tell them about a specific incident that you have been 
through, sometimes others can’t exactly know how you felt back then, 
instead they might even judge you. A part of you knows that they 
think such an incident is considered inappropriate, but you can’t defend 
yourself because you can’t just always simply explain how good, difficult, 
rich, confusing, tempting, detailed, complicated and natural a certain 
feeling has been!

Ahmed ‘xero’ Reda El Gendy
Student of Graphic Design & Advertising, in the Faculty of Applied Arts; October 6 University in 
Cairo. Participant in the Cairo Contemporary Dance Workshop ProgrAm, a two-year project of 
dance workshops (2008/2009) designed for young artists and performers, tutored by international 
artists and choreographers, and organized by dancer/choreographer Laurence Rondoni in 
collaboration with Studio Emad Eddin Foundation.
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Ahmed El Gendy



Este solo baseia-se no tema da posição: deitada e em pé. Através de 
movimentos circulares no chão. O conceito é explorado pela forma 
como a bailarina interpreta a temática através da improvisação, dando 
forma a uma coreografia profunda quer no seu carácter estético quanto 
no campo psicológico, criando um ambiente de mistério e primitivismo 
na sua forma. Este é o resultado de Hydra II.
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QUINTA
THURSDAY
18h00
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HYDRA II
VERA WILNER

VÍDEO-DANÇA
2009
ARGENTINA
11’
M/12

Realizador | Director 
VERA WILNER
Intérpretes | Interpreters 
MIREN PORTILLO CIRIZA
Câmara | Camera 
EMILIANO RON
Som | Sound 
ECHI MATEOS
Edição | Editing 
ECHI MATEOS
Produção | Production 
VERA WILNER
Produtora | Producer 
VERA WILNER - PARTICULAR

Vera Wilner 
Nasceu no brasil em 1958. É bailarina desde os seis anos de idade. Formada em dança clássica e 
contemporânea. Actualmente reside na Argentina. 
- Formação: Movemet Faculty- Rubin Academy of Dance and Movement.(1980-1987).
- Cursos de dança: Estados Unidos, Argentina, Isreal, Espanha, França.
- Prémios: Feldenkrais International Practitoner (1996). International Choreographer Invited 
For The American Dance Festival (1989). Rockfeller Foundation Grandt Award (1989), National 
Endowment For The Arts Scholarship (1990). Willhelm Reicah Terapist (1988).
- Performances: Estados Unidos, Brasil, Israel, Argentina e Paraguai.
- Ensino: Movimento, Contacto-Improvisação e Ensino De Flying Low. Professora de 
Improvisação e Composição: Brasil, Estados Unidos, Argentina e Paraguai. Directora do Hydra 
I – Progarama Oficial.

This solo is about body positions: laying down and standing up. 
Through circular motion on the floor. The concept is explored 
through the way the dancer performes the improvisation, shapping a 
choreography with plenty of aestitics and psychologic layers, creating a 
primal and misterious surrounding. This is how Hidra II ensues.

Vera Wilner
Born in Brazil in 1958. She has been a dancer since six years old. She graduated in Classical and 
Contemporary Dance and currently based in Argentina.
- Education: Movemet Faculty- Rubin Academy Of Dance And Movement.(1980-1987).
- Dance Courses: U.S.A., Argentina, Isreal, Spain, France.
- Awards: Feldenkrais International Practitoner (1996). International Choreographer Invited to 
The American Dance Festival (1989). Rockfeller Foundation Grant Award (1989), National 
Endowment for The Arts Scholarship (1990). Willhelm Reicah Terapist (1988).
- Performances and Shows: USA, Brazil, Israel, Argentina and Paraguay.
Movement, Contact-Improviser and Flying Low Teacher. Improvisation and Composition 
Teacher: Brazil. U.S.A., Argentina and Paraguay. Director Of Hydra I - Official Progaram
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Vera Wilner

Uma bailarina caótica e desesperada tenta negociar com as forças do 
mal, implorando pelo retorno da Primavera, do Outono e do luar. 
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NACHASH 
NACHASH
AVI DABACH
VÍDEO-DANÇA
2008
ISRAEL
6’40’’
M/12

Realizador | Director 
AVI DABACH
Intérpretes | Interpreters 
IRIS EREZ
Câmara | Camera 
AVI DABACH
Som | Sound 
GAI SHERF
Edição | Editing 
AVI DABACH
Produção | Production 
AVI DABACH

Avi Dabach 
Nasceu em 1972 em Jerusalém. Formou-se na Sam Speigel Film School em Jerusalém. Vive e 
trabalha em Telavive. Realizou algumas curtas-metragens experimentais e documentários.

A chaotic, desperate dancer tries to swear in the evil forces, he entreats 
them to bring back spring and autumn “and the moon at night”.

Avi Dabach
Born in 1972, Jerusalem. Graduate from the Sam Speigel Film School in Jerusalem. Lives and 
works in Tle Aviv. He has made a few short experimental works, and documentaries. 
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Num Kasbah em Tisseldey (Marrocos), dois personagens procuram 
evadir-se da clausura do espaço. Os corpos colapsam. Após algum tempo 
apercebem-se que a melhor forma de escapar é manterem-se juntos, 
mais próximos um do outro. Este projecto trata de contactos, perda de 
controlo e do improvável equilíbrio da dualidade, enquanto casal.
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THURSDAY
18h00
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3:6
SOLENE 
COIGNARD
VÍDEO-DANÇA
2009
BÉLGICA
4’47’’
M/12

Realizador | Director 
SOLENE COIGNARD
Intérpretes | Interpreters 
SOLENE COIGNARD E
JONATHAN PRANLAS
Câmara | Camera 
CHLOË CHAMPION
Som | Sound 
DAVID DE BUYSER
Edição | Editing 
ERIC VROMONT
Produção | Production 
COLLECTIF BORBORYGME  
A.S.B.L.
Produtora | Producer 
COLLECTIF BORBORYGME

Solene Coignard 
É oriunda de França, onde estudou dança no conservatório e na escola profissional. Durante 
cinco anos fez formação em contacto-improvisação em Paris. Criou o colectivo BOBORYGME 
em Bruxelas, onde actualmente reside, com o intuito de fundir a criação coreográfica com 
outras formas de arte, através da colaboração com artistas visuais, fotógrafos, videoastas, estilistas, 
músicos…
3:6 é a sua segunda curta-metragem.

In a Kasbah in Tisseldey (Maroc), two characters try to escape from a 
closing space. Their bodies border walls and fall against it. After some 
time they find a way to escape, by being together, closer to each other.
This is about skins, falling, loosing control, and finally finding a kind of 
balance in being two, becoming a couple.

Solene Coignard
Comes from France where she studied dance in conservatory and Professional Schools. She also 
practiced contact improvisation in Paris for five years. She created the collective BOBORYGME 
in Brussels, where she lives, which aims to widen the choreographic creation within other art 
forms, by collaborating with visual artists, photographers, videasts, costumes designers, musicians... 
“3:6” is her second short movie.
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Solene Coignard

Um castelo, construção solene numa paisagem misteriosa e intemporal. 
Aqui vivem quatro mulheres. Desconhece-se a natureza dos laços que as 
unem: podem ser irmãs, amigas… 
Partilham o mesmo espaço sem se relacionarem entre si. Quatro 
caminhos individuais. 
Os seus dias acontecem sem grandes surpresas, nada nem ninguém 
chega do exterior, uma pesada lentidão… um segundo, três semanas, um 
século, 1890, mil anos, um instante… 
Um castelo, quatro mulheres, o tempo suspenso. 
Até que uma visita inesperada faz com que os seus destinos se cruzem 
por um instante…
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EL ULTIMO PEZ
FERNANDO 
DE FRANCE Y 
VERÓNICA 
CENDOYA
VÍDEO-DANÇA
2009
ESPANHA
17’
M/12

Realizador | Director 
FERNANDO DE FRANCE E 
VERÓNICA CENDOYA
Intérpretes | Interpreters 
SÓNIA BUSQUETS, 
SILVIA MACHADO, 
ANNA RUBIROLA E 
VERÓNICA CENDOYA
Câmara | Camera 
DAVID P. CUTANDO
Som | Sound  
MAY RODRIGUEZ
Edição | Editing 
FERNANDO DE FRANCE
Produção | Production 
VERÓNICA CENDOYA E 
FERNANDO DE FRANCE
Produtora | Producer
VERÓNICA CENDOYA E 
FERNANDO DE FRANCE

Verónica Cendoya  
É bailarina, coreógrafa e pintora. Dançou, entre outros, com Angels Margarit, Alexis Eupierre, 
Inbal Pinto, Olga Cobos e Peter Mika, Hans Werner Klohe  e Sol Pico. A sua primeira 
colaboração com Fernando deu-se em 2000 com um viodeo-clip do grupo de flamengo 
“Martires del compas”.

Fernando de France
Dirigiu  diversos anúncios publicitários e filmes com diferentes produtoras. Começou por 
trabalhar  para Vector Albi, seguidamente para Rodar y Rodar, Eddie Saeta, e Tesauro. A sua 
campanha publicitária para a Nike, um conjunto de seis anúncios, ganhou um “golden sol”, dois 
“silver sol” e o prémio especial do júri no Festival de San Sebastián e Leão de Ouro em Cannes. 
O seu filme “ar meno un quejío” ganhou o Melhor Filme no Festival de Cinema de Málaga.

A castle,  a construction of solemn aspect in the middle of a mysterious 
and timeless landscape.
Four women live there . The link that joins them is not known, they 
might be sisters, friends....
They share the same space without relating between them. In four 
individual ways.
Their days happen without any surprise, without anything or anybody 
coming from the ouutside, with a heavy slowness  ... a second, three 
weeks, one century, 1890, thousand years, an instant ... 
A castle, they and the frozen time.
But an unexpected visit will mean that their destinies come together for 
a few moments...

Fernando de France
As a director he has shot commercials and cinema movies with diferent Production Companies: 
he started working for Vector Albi, soon after for Rodar y Rodar, Eddie Saeta, and Tesauro. The 
Nike campaign (6 commercials) obtained one “golden sol”, two “silver sol” , a special jury award 
at the San Sebastián festival and a Gold Lion at Cannes. His film “ar meno un quejío”, won Best  
film in Malaga Cinema Festival.

Verónica Cendoya 
Dancer, choreographer and artistic painter. She has danced with  Angels Margarit, Alexis Eupierre, 
Inbal Pinto, Olga Cobos and Peter Mika, Hans Werner Klohe  and Sol Pico among others. She 
started her colaboration with Fernando in 2000 with a videoclip of flamenco group “Martires del 
compas“.
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Fernando de France Verónica Cendoya



Esta obra refere-se ao espaço físico da casa como o lugar de interacção 
humana, e da forma como as actividades independentes de um 
indivíduo isolado, que ocorrem neste espaço, de algum modo podem 
afectar seu relacionamento com outros indivíduos. As metáforas que 
emergem do movimento são o resultado das acções desenvolvidas pelos 
bailarinos e resultam das suas interacções no contexto deste espaço 
definido.
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HABITAT
NURIA 
FRAGOSO
VÍDEO-DANÇA
2008
MÉXICO
4’20 
M/12

Realizador | Director 
NURIA FRAGOSO
Intérpretes | Interpreters 
BEATRIZ DAVILA, 
DIANA BAYARDO, 
LÚCIA SATO, TALIA SATO E 
ADRIA RODRIGUEZ
Câmara | Camera 
LUÍS FELIPE HERNANDEZ
Som | Sound 
ANTÓNIO RUSSEK
Edição | Editing 
LAURETTE FLORES E 
MOISÉS REGLA
Produção | Production 
FOECA 2008-09
Produtora | Producer 
COLECTIVO HIPSO FACTO

infos 
http://www.vimeo.com/3912168

Nuria Fragoso 
Nasceu no México, 1981. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes em Florença, Itália, e 
fotografia na Escola de Fotografia na Universidade Tec de Monterrey. Mais tarde, na tentativa de 
desenvolver uma linha de investigação estudou Antropologia Social na UAEM. 
Em 2002, iniciou o caminho da dança, no Conservatório de Danza de Morelos. Durante 8 anos 
tem incidido o seu trabalho essencialmente na área de ballet clássico e dança contemporânea. 
Em 2007 integrou a Companhia de Dança Contemporânea Ballet Forame M. Fez parte 
também do Devorarte, Contemporary Dance Company e Clown. Neste momento, a sua área de 
interesse é no cruzamento de várias áreas, desde as artes visuais, fotografia, dança, antropologia e, 
mais recentemente, vídeo. Os seus trabalhos têm sido apresentados em vários Festivais, desde a 
Argentina e pelo México, Uruguai, Berlim e Estados Unidos.

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

Nuria Fragoso
Was born in Mexico in 1981; she studied both at the National School of Fine Arts in Florence, 
and at the School of Photography at the University Tec de Monterrey. Later, in order to develop 
further research studied Social Anthropology at UAEM. 
In 2002, she began dance at the Conservatorio de Danza de Morelos. Throughout the last 8 years 
she has focused mainly on classical ballet and contemporary dance. 
In 2007 she joined the Contemporary Dance Company, Ballet Foramen M. She is also part of 
Devorarte, Contemporary Dance Company and Clown. At the moment, her area of interest 
intersects several other areas, ranging from visual arts, photography, dance, anthropology and, more 
recently, video. Nuria’s work has been presented in several festivals, including festivals in Argentina, 
Mexico, Uruguay, Berlin and the United States.

INSHADOW
1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
24, 25 E 26 DE NOVEMBRO

Nuria Fragoso

Uma mulher chega à porta de um edifício e pára antes de entrar. Não 
se consegue integrar no espaço e fica suspensa, presa naquele lugar. 
Lentamente, a sua figura desaparece completamente até que a parede do 
prédio fica vazia.

26 NOV 
QUINTA
THURSDAY
18h00
JARDIM INVERNO
SESSÕES DE COMPETIÇÃO
COMPETITIVE SESSIONS
Nº 5

PLU
NATALIA DE 
LA VEGA
VÍDEO-DANÇA
2009
ARGENTINA
2’30’’
M/12

Realizador | Director
NATALIA DE LA VEGA
Intérpretes | Interpreters 
SELVA LECOT
Câmara | Camera
NATALIA DE LA VEGA
Som | Sound
CHIVI
Edição | Editing 
FERNANDO DOMINGUEZ E
NATALIA DE LA VEGA
Produção | Production 
VEGALECOT
Produtora | Producer 
VEGALECOT

Natalia De La Vega 
Está a preparar uma tese em Dança com Video e Novas Tecnologias, Design de Som e Imagem 
na Universidade de Buenos Aires. Este projecto tem o apoio do cheLA (Centro Hipermediático 
Experimental Latinoamericano) e do Programa de Culturas Digitais da Universidade de 
Califórnia, Los Angeles, EUA.
É a realizadora de Tesis, Antítesis, Sintesis, uma peça de vídeo dança em fase de pré-produção, 
projecto subsidiado pelo Ministério da Cultura de Buenos Aires, Instituto para el Fomento de 
la Actividad de la Danza na Cidade de Buenos Aires (PRODANZA). Participou no primeiro 
seminário de vídeo dança com nível universitário na Argentina, a cargo de Silvina Szperling. Foi 
estudante de artistas, fotógrafos e realizadores reconhecidos, entre os quais Marta Zatonyi, Carlos 
Trilnick, Gabriel Valansi e Fernando Martín Peña.

A woman arrives to a building’s door and stops before entering. She 
can’t integrate into the space and stays suspended, trapped in that 
place. Slowly her figure vanishes until it disappears completely and the 
building’s hall is empty.

Natalia De La Vega
Is completing her dance thesis, in video and new technologies for the Image and Sounds 
Design career at the Buenos Aires University. This project has the support of cheLA (Centro 
Hipermediático Experimental Latinoamericano) and the Program on Digital Cultures of the 
Universe of California, Los Angeles (UCLA).
She is the Director of Tesis, Antítesis, Sintesis, a video dance which is in the preproduction phase. 
This project obtained the subsidy of the Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires (PRODANZA). She made a seminar of video dance in the Instituto Universitario 
Nacional de Arte (IUNA) in charge of Silvina Szperling. This is the first seminar of video dance at 
university level in Argentina.
She was taught by well-known art, photography and movie maker professors such as Marta 
Zatonyi, Carlos Trilnick, Gabriel Valansi and Fernando Martín Peña.

INSHADOW
1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
24, 25 E 26 DE NOVEMBRO

Natalia De La Vega



O projecto “Dance Generations” é uma parceria entre a Activate e o 
Dorset County Council, especificamente criado para permitir o acesso 
à dança e ao movimento a quem, devido à idade, condições de saúde, 
requisitos específicos ou limitações financeiras, é normalmente vedado.
Este filme é o resultado de uma residência artística de cinema e dança 
com a duração de quatro dias, cujos participantes são beneficiários dos 
centros Beaucroft Foundation School, Mountjoy School, The Southill 
Centre, The Verwood Centre, Sidney Gale House and Stourcastle Day 
Centre.
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QUINTA
THURSDAY
18h00
JARDIM INVERNO
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DANCE 
GENERATIONS 
SÉRGIO CRUZ
VÍDEO-DANÇA
2009
REINO UNIDO
17’
M/12

Realizador | Director 
SÉRGIO CRUZ
Intérpretes | Interpreters 
BERNARDO FERNANDO, 
DEUCIO ERNESTO, 
DOMINGOS BIE, 
EDIVALDO ERNESTO, 
HORACIO MACUACUA, 
NINO LOPES E 
TIMOTEU MAPOSSE.
Câmara | Camera 
SÉRGIO CRUZ
Som | Sound 
SÉRGIO CRUZ E 
MARC TEITLER
Edição | Editing 
SÉRGIO CRUZ
Produção | Production 
SÉRGIO CRUZ

Sergio Cruz 
Nasceu em Portugal em 1977. Vive e trabalha entre Portugal e a Inglaterra enquanto artista e 
realizador. Inicialmente estudou Som e Imagem nas Faculdades de Belas Artes de Portugal e da 
Holanda. Com o intuito de combinar o seu interesse por cinema, performance e artes plásticas 
completou dois mestrados em Londres; o primeiro em Belas Artes na Central Saint Martin’s 
e o segundo em Vídeo Dança na London Contemporary Dance School. Desde então, a sua 
experiência artística dedica-se ao cinema e vídeo, sendo as artes performativas um meio para 
articular o gesto.

The Dance Generations project, a partnership between Activate and 
Dorset County Council is designed specifically to provide opportunities  
for dance and movement for those who do not usually have access 
to it, due to age, health conditions, access requirements and financial 
limitations.
This film is the result of a four day dance and film residency attended by 
participants from the centres- Beaucroft Foundation School, Mountjoy 
School, The Southill Centre, The Verwood Centre, Sidney Gale House 
and Stourcastle Day Centre.

Sergio Cruz
Was born in 1977 in Portugal. He lives and works between Portugal and England as an artist/
filmmaker. He initially studied Sound and Image at Fine Art universities in Portugal and Holland. 
With the objective of combining his interest in cinema, performance and fine arts, Cruz 
undertook two master degrees in London, the first in Fine Arts at Central Saint Martins and the 
second in “Dance for the Screen” at the London Contemporary Dance School. His art practice 
has become since then solely devoted to film/video with performance arts as a medium to 
articulate gesture.
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Sergio Cruz

Um Vídeo – Documentário resultado final do projecto “No Jogo do 
Desejo ou Choque Frontal”, oito ateliers de expressão artística para 
crianças dos 3 aos 10 anos, realizados em diferentes regiões  do pais 
ao longo de um ano, e em parceria com quatro estruturas de difusão 
artística. Um documento de leitura subjectiva e poética de construção e 
representação do espaço de liberdade que a infância é, por excelência. 
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EU NÃO TU
ANA 
BORRALHO, 
JOÃO 
GALANTE E 
MÓNICA 
SAMÕES
VÍDEO-DANÇA
2009
PORTUGAL
22’
M/12

Realizador | Director
ANA BORRALHO, 
JOÃO GALANTE E 
MÓNICA SAMOES
Intérpretes | Interpreters 
CRIANÇAS DE VÁRIAS ESCOLAS 
E INSTITUIÇÕES
Câmara | Camera 
JOÃO GALANTE 
Som | Sound 
BERNARDO DEVLIN
Edição | Editing 
JOÃO DIAS
Produção | Production
CASABRANCA
Produtora | Producer 
CASABRANCA

Ana Borralho e João Galante 
Estudaram artes plásticas no AR.CO. Enquanto actores/ co-criadores trabalharam com 
o grupo de teatro Olho. Desde 2002 que trabalham em conjunto, destacando as peças 
Mistermissmissmister, Glin Gló, I Love You, No Body Never Mind, 001, 002, e 003 e SexyMF. 
Em 2007 estrearam as performances Uníssono, An I for an I, e I Put a Spell on You.

Mónica Samões 
Estudou Línguas e Literaturas Modernas. Integrou o grupo de teatro OLHO onde trabalhou 
durante 8 anos como interprete e co-criadora.  Trabalhou também com Edgar Pêra, João 
Fiadeiro, Alberto Lopes, Ana Borralho e João Galante e Lúcia Sigalho. Desenvolve trabalho 
pedagógico na área da expressão artística desde 2002. 

This is a Video-Documentary that has been made about the project 
“The Game of Desire or Checks Front”. This project incorporated 
eight workshops of artistic expression for children ages 3 to 10 years. It 
took place across different regions of the country over a year, and was in 
partnership with four organizations of artistic diffusion and expression. 
Eu Não Tu is a subjective documentary, it is a poetic construction 
and representation of spaces of freedom that are experienced through 
childhood.

Ana Borralho e João Galante 
They studied fine arts in AR.CO. During their time as actors and co-developers they worked 
with the theater group Eye. Since 2002 working together, especially working on the parts 
Mistermissmissmister, Glin Gló, I Love You, Never Mind the Body, 001, 002, 003 and SexyMF. In 
2007 they had their debute performances Unison, An I for an I, and I Put a Spell on You. 

Mónica Samões
Studied Modern Languages and Literature. She joined the theater group EYE where she worked 
for 8 years as interpreter and co-creator. In addition she also worked with Edgar Pêra, João 
Fiadeiro, Alberto Lopes, Ana Borralho and John Galante and Lucia Sigalho. Monica  has been 
developing educational work in the area of artistic expression since 2002.
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João Galante e Ana Borralho



É um vídeo que pretende apresentar a Panificadora; antiga fábrica 
no centro de Vigo, como um espaço a recuperar. É uma fábrica 
abandonada e em “Fermenta” vemos que se pode tomar um caminho 
de reconstrucçao mediante a dança e a arte.
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FERMENTA
SALWA OLALLA E 
AZZAM LÓPEZ
VÍDEO-DANÇA-ARTE
2009
ESPANHA
4’
M/12

Realizador | Director 
SALWA OLALLA AZZAM LÓPEZ
Intérpretes | Interpreters 
MERCÉ DE RANDE
Câmara | Camera 
DAVID PAZ
Som | Sound 
SOYUZ
Edição | Editing 
SALWA OLALLA E
AZZAM LÓPEZ
Produção | Production 
OUTRA PANIFICADORA É 
POSSIVEL

Salwa Olalla 
Para além dos estudos em Realização e Direcção de fotografia cinematográfica, trabalha em 
produtoras comerciais e em projectos experimentais. O seu trabalho baseia-se essencialmente na 
vídeo dança e no documentário.

Fermenta is a film that introcudes the Panificadora; that’s an old bread
factory based in the city of Vigo, a place to reconstuct. It’s completly 
abanddoned and in this film we realize that we can lead the path of 
reconstruction through dance and art.

Salwa Olalla 
Besides film making and cinamatography direction training, Salwa work in comercial productions 
and in personal experimental projects. Most of her works are focused on dancevideos and 
documentary.
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Salwa Olalla 



Filmado na África Austral, “Nora” é baseado nas memórias de infância da 
auto-exilada bailarina Nora Chipaumire que nasceu no Zimbabué, em 1965. 
Através da performance e da dança, ela traz a sua história para a vida através 
de um poema visual e sonoro. A banda sonora original foi composta por um 
lendário zimbabueano - Thomas Mapfumo.

25 NOV
QUARTA | WEDNESDAY
10H30
SALA PRINCIPAL | MAIN STAGE
26 NOV
QUINTA | THURSDAY
21H00
JARDIM INVERNO
SESSÃO ESPECIAL 
SPECIAL SESSION

NORA
ALLA KOVGAN & 
DAVID HINTON

FILME
FILM
35’
2008
E.U.A - MOÇAMBIQUE - UK
M/12

Shot in Southern Africa, “Nora” is based on childhood memories of the 
self-exiled dancer Nora Chipaumire who was born in Zimbabwe in 1965. 
Using performance and dance, she brings her history to life in a swiftly-
moving poem of sound and image. The original score was composed by a 
Zimbabwean legend - Thomas Mapfumo.

INSHADOW
1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
24, 25 E 26 DE NOVEMBRO

Alla Kovgan
Alla Kovgan, cineasta, nasceu em Moscovo (Rússia) e vive actualmente em Boston. 
Os filmes que ela co-dirigiu foram apresentados em todo o mundo, incluindo no Sundance 
Film Festival, Lincoln Center Film Festival de Montreal, ZDF (Alemanha) e muitos outros. 
Os dois últimos documentários que ela co-dirigiu “Vestígios do Comércio” e “Geração X 
Moscovo” foram exibidos na PBS P.O.V em 2008 e também serão novamente em 2010. Desde 
1999, Alla esteve envolvida com colaborações interdisciplinares – a criação de performances 
“intermédia” (com KINODANCE Company), filmes de dança (com Alissa Cardone, Victoria 
Marks, Hawkins Nicola), e documentários sobre a dança como “ Movement (R)evolution 
Africa”, juntamente com Joan Frosch. Os seus projectos foram apoiados pela Open Society 
Institute, da Fundação LEF, Fundação para a Compreensão Mútua, Bank of America Celebrity 
Series, entre outros. Desde 2000, trabalha como professora e curadora de filmes de dança / 
cinema de vanguarda mundial e também como Curadora do Festival de St. Petersburg Dance 
Film Festival KINODANCE (Rússia) e como co-curadora da Balagan Film Series (Boston).

David Hinton
David Hinton ao longo dos anos realizou vários documentários para a televisão britânica. Os 
seus temas incluíram artistas de todos os tipos como o pintor Francis Bacon, o cineasta Bernardo 
Bertolucci, o escritor Alan Bennett, e a coreógrafa Karole Armitage. Fez também filmes sobre 
Dostoievski, rock and roll, comédia visual, e sobre a Revolução Cultural na China. David 
Hinton é mais conhecido no mundo da dança por seu trabalho DREAMS OF DEAD MEN 
MONOCHROME e STRANGE FISH, versões em vídeo das suas performances em palco 
dos DV8 Physical Theatre. Fez também filmes com Adventures in Motion Pictures, com a Alvin 
Ailey Company e o Ballet Real Sueco. Colaborou com diversos coreógrafos de dança para criar 
obras originais para a tela. Os seus documentários foram premiados duas vezes pela Academia 
Britânica, tal como os seus filmes de dança, incluindo: um Prémio Italiano, Emmy, e o IMZ 
Dance Screen Award.

Alla Kovgan
Alla Kovgan is a Boston-based filmmaker, born in Moscow (Russia). Her films and films that 
she co-directed have been screened across the world including at the Sundance Film Festival, 
Lincoln Center, Montreal Film Festival, ZDF (Germany) and others. The last two documentaries 
that she co-directed “Traces of the Trade” and “Generation X Moscow” will appear on PBS 
P.O.V in 2008 and 2010. Since 1999, Alla has been involved with interdisciplinary collaborations 
– creating “intermedia” performances (with KINODANCE Company), dance films (with Alissa 
Cardone, Victoria Marks, Nicola Hawkins), and documentaries about dance such as “Movement 
(R)evolution Africa” together with Joan Frosch. Alla’s projects have been supported by Open 
Society Institute, LEF Foundation, Trust for Mutual Understanding, Bank of America Celebrity 
Series, among others. Since 2000, she has taught and curated dance film/avant-garde cinema 
worldwide and she acts as a Curator of St. Petersburg Dance Film Festival KINODANCE 
(Russia) and as a co-Curator of Balagan Film Series (Boston).

David Hinton
David Hinton is a director who has made many documentaries for British television. His 
subjects have included artists of all kinds, including painter Francis Bacon, film-maker Bernardo 
Bertolucci, writer Alan Bennett, and choreographer Karole Armitage. He has also made films 
about Dostoyevsky, rock and roll, visual comedy, and the Cultural Revolution in China. He 
is best known in the dance world for DEAD DREAMS OF MONOCHROME MEN and 
STRANGE FISH, his film versions of stage shows by DV8 Physical Theatre. He has also made 
performance films with Adventures in Motion Pictures, the Alvin Ailey Company and the Royal 
Swedish Ballet, and he has collaborated with several choreographers to create original dance 
works for the screen. He has twice won British Academy awards for his documentaries, and 
his dance films have won many awards, including a Prix Italia, an Emmy, and the IMZ Dance 
Screen Award.
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ALLA KOVGAN & 
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E.U.A - MOÇAMBIQUE - UK
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Realizador | Director 
ALLA KOVGAN, DAVID HINTON
Argumento | Screenplay 
ALLA KOVGAN, DAVID HINTON, 
NORA CHIPAUMIRE
Coreógrafa | Choreographer 
NORA CHIPAUMIRE
Música Original | Original Score 
THOMAS MAPFUMO
Bailarinos | Performers 
NORA CHIPAUMIRE, SOULEYMANE 
BADOLO, MANY EXTRAS
Fotografia | Cinematographer 
MKRTICH MALKHASYAN
Edição | Editor 
ALLA KOVGAN
Produtor | Producer 
JOAN FROSCH
Produtura | Production Company 
MOVEMENT REVOLUTION 
PRODUCTIONS (MRP)

Distribuidora | Distributor 
MRP
País de Produção | Country of Production  
USA, UK, MOZAMBIQUE  
Encomendado | Commissioned 
Empac Dance Movies Commission 2007, 
Supported by the Jaffe Fund for Experimental 
Media and Performing Arts – Experimental Media 
and Performing Arts Center, 
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY USA
Em associação com | In association with 
Centro para Artes Mundiais, Universidade de 
Florida Center for World Arts, University of 
Florida
Financiado por | Additional funding by
The Center for African Studies (University of 
Florida), Office of Research, Fine Arts Scholarship 
Enhancement Fund (University of Florida)
Capture, Movement Revolution Productions



Esta história habita entre o rio e o mar. 
As duas margens do rio estão ligadas continuamente por um barco: Cacilheiros.
Mas, lucidamente a história repete-se e o que acaba são as interpretações que 
dela fazemos. 
A história recomeça e ajuda-nos a sonhar, tira-nos a morte, deixa-nos um 
espírito flutuante, preso por fios entrelaçados.
Esta história propõe a distância como o anjo de todos os perigos.

25 NOV
QUARTA
WEDNESDAY
21H00
JARDIM INVERNO
SESSÃO ESPECIAL | TRANS-TEJO 
SPECIAL SESSION | TRANS-TEJO

CACILHEIROS
PEDRO SENA 
NUNES  

FILME
FILM
30’
2002
PORTUGAL
M/12

This story dwells between the river and the sea. 
The two riverbanks are connected continuously by a boat: Cacilheiros. 
But clearly history repeats itself and this is our interpretations. 
The story begins and helps us to dream then it takes us towards death; which 
gives us a floating spirit, tied up with interlaced yarns. This story suggests 
distance as the angel of all danger.
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infos 
www.pedrosenanunes.blogspot.com/

Ideia Original  |  Original Idea 
PEDRO SENA NUNES
Argumento | Screenplay 
PEDRO SENA NUNES
TIAGO AFONSO DE SENA
Realizador | Director 
PEDRO SENA NUNES
Assistente Realização | Assistant Director
PATRÍCIA BATEIRA
Bailarina | Performer 
ANA RITA BARATA
Música Original | Music  
CARLOS ZÍNGARO
EMÍDIO BUCHINHO
Imagem | Image 
JOÃO NATIVIDADE

Produtor | Producer 
PATRÍCIA ROLO DUARTE
PEDRO SENA NUNES
Som | Sound 
EMÍDIO BUCHINHO
SALVADOR MAYOLAS
Cenografia | Scenery  
PATRÍCIA PORTELA
Assistente Produção | Production Assistant
MICHELLE CHAN
Fotografia Cena | Scene Photographer 
RUI XAVIER
Produtora | Producer
TEATRO MERIDIONAL

Uma jovem mulher faleceu. O funeral, a família e amigos reúnem-se em 
lugares diferentes da cidade. 
No silêncio do luto as lembranças da jovem aparecem e consolidam a 
despedida final. 
O filme de arte conceptual “História” segue a história de vida de uma jovem 
mulher. 
A interacção da coreografia com as imagens abstractas desenvolve uma visão 
do espaço entre a vida e a morte. Com “História” Karsten Liske leva a sua 
protagonista Cláudia de Serpa Soares à sua cidade natal, Lisboa.

Karsten Liske
Karsten nasceu em Holzminden na Alemanha e foi viver e trabalhar em Berlim onde vive desde 
1999. Trabalhou como assistente de realização de Sasha Waltz na Schaubühne am Lehniner 
Platz, em Berlim, entre 2001 e 2006. Desde 2006 tem sido responsável pela difusão e gestão da 
produção artística de Sasha Waltz & Guests. 
As suas obras artísticas combinam a narrativa e o surreal através de imagens subtis, que são 
criadas no âmbito da vídeo-arte, cinema de arte e fotografia. Exploram temas históricos e 
mitológicos, frequentemente ligados à biografia, usando uma composição fotográfica enquadrada 
pela selecção de espaços arquitectónicos e paisagísticos significativos.

Karsten Liske 
Karsten was born in Holzminden, Germany and has been living and working in Berlin since 
1999. He worked as Assistant Director to Sasha Waltz at the Schaubühne am Lehniner Platz in 
Berlin between 2001 and 2006. Since 2006 he has been in charge of tour and artistic production 
management at Sasha Waltz & Guests.
His artistic works combine the narrative and the surreal through subtle imagery, which is 
created within the framework of video art, art film and photography. They explore historical 
and mythological themes, often connected to biography, employing a photographic composition 
informed by the selection of architecturally or scenically significant sites.
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HISTORIA
KARSTEN LISKE 
SASHA WALTZ & 
GUESTS
FILME
FILM
35’
2002
ALEMANHA
M/12

A young woman passed away. The funeral mourners, family and friends 
assemble in different places in the city. Within the silence of the mourning 
memories of the young woman appear and consolidate the final farewell.
The conceptual art film “História” follows the life story of a young woman. 
The interplay of choreographic and abstract images develops a vision of 
the space between life and death. With “História” Karsten Liske takes his 
protagonist Claudia de Serpa Soares to her home town Lisbon.

INSHADOW
1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
24, 25 E 26 DE NOVEMBRO

Realizador | Director
KARSTEN LISKE
Intérpretes | Interpreters
CLAUDIA DE SERPA SOARES, 
DAVIDE CAMPLANI, 
CLÉMENTINE DELUY, 
KOEN DE PRETER, MATIJA FERLIN, 
CARLOS DE SERPA SOARES, 
MARIA HELENA GOMES LOURENÇO, 
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS E 
ANITA STANZ
Câmera | Camera 
HANS ROMBACH (BVK) 
SOM / SOUND PETIJA GOHR
Edição | Editing
FLORIAN MALTE FIMPEL
Produção | Production
PRODUCTION KARSTEN LISKE



O Circuito Videodanza Mercosur tem como membros fundadores os festivais: 
VideoDanzaBA da Argentina (www.videodanzaba.com.ar);
Dança em Foco do Brasil, (www.dancaemfoco.com.br);
FIVU do Uruguay, (www.perrorabioso.com)
Este programa CVM2 (2001/2007) leva-nos para territórios a sul, reais 
e virtuais, numa multiplicidade de visões do corpo e do movimento que 
colocam em jogo seus próprios preconceitos, através da arte e de pessoas que 
habitam o mesmo lado do planeta. 
Circuit Videodanza Mercosur has as founder members of the festivals:
VideoDanzaBA of Argentina (www.videodanzaba.com.ar);
Dance in Focus Brazil (www.dancaemfoco.com.br);
FIVU of Uruguay, (www.perrorabioso.com)
This program CVM2 (2001/2007) takes us to areas of South America, real and 
virtual, in a multiplicity of visions of the body and movement that bring into 
play their own prejudices through art and people who inhabit the same side of 
the planet .

ARGENTINA
1. Dança de simetrias - 3 ‘, 2005
Realização: Mariano Ramis, Coordenação: Silvia Mórtola

2. Desembarcando - 6’, 2006
Realização: Claudia Sánchez, Coordenação: Mónica Fracchia 

3. O Cisne vs. A Aranha - 3’, 2003
Realização: Pablo Rodríguez Jáuregui, Coordenação: Gerardo Agudo 

BRASIL 
4. FF>> - 5 ‘, 2007
Direcção: José Eduardo dos Santos Karenina - Leticia Nabuco - Marcelo Stroppa - 

5. Unidades de ação (ou por que o mundo tem que ser tão cinza?) - 
5 ‘, Brasil / UK, 2007
Realização e Coordenação: Gabriela Trópia 
Inspirado no estudo de análise de movimento (Coreologia) e do filme Girl Chewing 
Gum de John Smith.

6. Item - 13 ‘, 2006/07
Realização: Luis Carlos Bizerril - Alexandre Veras, Coordenação: Ernesto Gadelha

7. Os Sentidos do Prazer: Movimento # 2 -7 ‘, 2007
Realização e Coordenação:  Andrea Maciel - Paulo Mendel

URUGUAY
8. A casa - 4’, 2007
Realização: Juan Ignacio Fernández

9. Algunas personas haciendo filosofia - 3’, 2005
Realização: Pablo Casacuberta

10. Chance - 5 ‘, 2007
Realização: Anibal Caroano - Gabriel Bendaham

11. The Lake - 7 ‘, 2006
Realização: Andrea Arobba
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Curadoria: Silvina Szperling

SZ Dance Company, um dos pioneiros do vídeo-dança da Argentina, mostra 
5 obras compreendidas entre 1993/2008. O feminino, os laços familiares, a 
natureza e a intimidade com o corpo são alguns dos temas debatidos sob os 
mais diferentes pontos de vista.
SZ Dance Company, one of the pioneers of video-dance of Argentina, is 
showing five works from 1993 to 2008. The women, family ties, the nature 
and intimacy with the body are some of the issues discussed from a number of 
different viewpoints.

1. Temblor - 6 ‘, 1993 | Argentina
Realização: Silvina Szperling

2. Bilingual duetto (para a tela e para vida) - 6 ‘, 1994 | Argentina, E.U.A
Realização: Susana & Silvina Szperling

3. SZiS - 11 ‘, 2005 | Argentina, E.U.A
Realização: Lucía Campins, Silvina Szperling e Rosa Vidomliansky

4. Speedmaster - 10 ‘, 2007-08 | Argentina, Moçambique
Realização: Silvina Szperling, Cuvilas Roberto e Augusto Bonomo

5. Chámame - 9 ‘, 2008 | Argentina
Realização: Susana & Silvina Szperling
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Curadoria: Silvina Szperling



O Festival Internacional de VideoDanza de Buenos Aires fundado em 1995, 
surge como uma plataforma de diálogo, formação, reflexão e desenvolvimento 
de redes das manifestações artísticas em torno do eixo corpo-tecnologia. 
Com um acento no intercambio com os países latino americanos, expresso 
na criação do Circuito Videodanza MERCOSUR (CVM) e do Fórum 
Latino Americano de Videodanza (FLV), VideoDanzaBA desenvolve planos de 
residências com organizações estrangeiras como South East Dance (RU), entre 
outras, para fomentar a investigação e o intercâmbio artístico, dentro de uma 
estrutura que incentive a diversidade.
The International Festival of Buenos Aires VídeoDanza founded in 1995, 
emerged as a platform for dialogue, training, reflection and development 
of networks of art events around the body-axis technology. With an accent 
on exchange with Latin American countries, expressed in the creation of 
the Circuit Videodanza MERCOSUR (CVM) and by the Latin American 
Videodanza (FLV), VideoDanzaBA develops plans for households with foreign 
organizations such as South East Dance (UK), among others to encourage 
research and artistic exchange, within a structure that encourages diversity.

1. (bis) - 5 ‘, 2007 | Argentina
Realização: Ximena Monroy

2. Aroma - 15 ‘, 2006 | Canadá
Realização: Allen Kaeja-Douglas Rosenberg-Li Chiao Ping-Karen Kaeja

3. Cargo - 3 ‘, 2007 | Canadá
Realização: Kelly Hargraves

4. Performer - 5 ‘, 2006 | Argentina
Realização: Ulrico Eguizábal

5. El 45 - 4 ‘, 2007 | Argentina
Realização: Maria Sol Gorosterrazú-Alberto Abrego

6. Pedestrians - 5 ‘, 2006 | Reino Unido
Realização: Sérgio Cruz

7. Cuando bailo bailo, cuando duermo duermo - 8 ‘, 2007 | Chile
Realização: Claudia Sánchez-Elizabeth Rodríguez

8. Speedmaster - 10 ‘, 2007 | Argentina, Moçambique
Realização: Roberto Bonomo-Susana Szperling-Augusto Cuvilas

9. Fora de campo - 6 ‘, 2006 | Brasil
Realização: Valeria Valenzuela-Claudia Müller
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Electric Self é uma série de videos comentados sob uma base musical, que 
formam uma antologia do título homónimo. O título pretende sugerir 
o desejo para entrar directamente dentro de uma espécie de electronica 
inconsciente, da caverna de sombras contaminada pelas novas tecnologias, onde 
vivem os fantasmas das imagens ressurgidas, formas arquetípicas, mas também 
inesperados clichés do mundo da Web.

A entrada no mundo da electrónica inconsciente é uma viagem escura, 
densa de feridas, onde os personagens femininos são preenchidos, corpos que 
incorporam de alguma forma alguns temas obsessivos, como a vida, a morte, 
o desejo, o voyeurismo, a transformação do mundo em mostrar o poder 
inoxidável e fascinante do corpo humano, do organismo que pretende um 
lugar esotérico, simbólico.

Se a era digital é sem limites, o que são portanto as prisões da visão? Que tipo 
de onirismo é criado quando o mundo inteiro torna-se imagem e convive ou 
se choca com o nosso próprio arquivo pessoal de formas oníricas? 
O inconsciente também é eléctrico, porque torna-se rápido e esquizofrénico: 
múltiplas personalidades explodem, exploram a sua própria bagagem pessoal 
de imagens que encontra-se com o horror diário das guerras, o imaginário 
da guerra que rodeia-nos cada vez mais, modificando, talvez para sempre , os 
cânones da beleza, da vida e da morte. 
No inconsciente tecnológico dançamos alegremente, sempre com a Morte. 

24 A 26 NOV 
24 DAS 18H ÁS 00H
22 E 26 DAS 10H30 ÁS 00H
ESPAÇOS ALTERNATIVOS
ALTENATIVE SPACES

ELECTRIC SELF 
ANTHOLOGY
ALESSANDRO 
AMADUCCI

INSTALAÇÃO
INSTALATION
2009
ITÁLIA
M/12

infos 
http://www.alessandroamaducci.net/

Electric Self is a series of videos which are accompanied by musical passages 
composed by me, that  are forming an anthology from the homonym title. 
The title wants to suggest the wish to enter directly inside a sort of electronic 
unconscious, a cavern of shades contaminated by new technologies, where live 
ghosts images resurface, archetypical forms, but also “unexpected” cliches of 
the world of the Web.

The entry into the world of the electronic unconscious is a dark trip, 
dense with wounds, where female characters are met, bodies that embody 
somehow obsessive themes, as the life, the death, the desire, the voyeurism, the 
transformation of the world that is shown and the stainless fascinating power  
of the human form of the body meant to an esoteric, symbolic place.

Is the digital age is without limits, which are therefore the confinements of the 
vision? Which type of oneirism is created when the whole world becomes an 
image and cohabits or collides with our own personnel file of oneiric forms?
The unconscious is also electric because it becomes fast, schizophrenic: 
multiple personalities explode, they explore their own personnel baggage of 
images that meet with the daily horror of the wars, with the imagery of war 
that surrounds us more and more, modifying, perhaps forever, the canons of 
beauty, of life and of death. In the technological unconscious we dance gladly 
always with the Death.
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Alessandro Amaducci
Nasce em Turim (Itália) em 1967. Amaducci trabalha com o Archimedes 
Centre of Visual Arts (centro cultural da cidade de Turim), desde 1988, onde 
ministra workshops de vídeo. Desde 1991, trabalha com o National Film 
Archives of Resistance (Turim), onde dirige documentários submetidos a 
temáticas como a Segunda Guerra Mundial, a Resistência, conflitos laborais e 
outros assuntos relevantes para a actividade do Arquivo. Desde 1995, trabalha 
com o Teatro Juvarra em Turim, na direcção de espectáculos multimédia e 
vídeo dança. Trabalha igualmente como professor de linguagem e gramáticas 
de vídeo na DAMS (Departamento de Arte, Música e Artes Cénicas), 
departamento da Universidade de Turim, Itália. Escreve diversos livros sobre 
vídeo arte; técnicas de vídeo e estética das artes electrónicas. Desde 1989 tem 
trabalhado em vídeo experimental, documentário, vídeoclips, instalações e 
espectáculos multimédia.
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Alessandro Amaducci
Was born in 1967 in Turin (Italy), he worked with the Archimedes Centre 
of Visual Arts (cultural centre of a District in Turin) since 1988, he held 
workshops in video: Since 1991 he worked with the National Film Archives 
of Resistance (Turin), where he made documentaries about the Second World 
War, the Resistance, the workers struggle and other subjects relevant to the 
Archive. Since 1995 he has worked with Theatre Juvarra in Turin directing 
multimedia and video performances. In addition, he also works as a teacher 
in video language and practice at DAMS (Department of Art, Music and 
Performing arts), at The University of Turin, Italy. He has written several books 
about video art; video techniques and aesthetics of electronic arts. Since 1989 
he has been working as a director in experimental videos, documentaries, 
music videos, video installations and multimedia shows.
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Versão exibida de um quadro em movimento para a performance Rooms 
of a Cloud. Raft of Medusa é uma instalação realizada para a programação 
Choreographic Collisions part 2 da Biennale di Venezia/Danza 2008
“As imagens de vídeo de Lutz Gregor, em diálogo com o espaço e com os 
movimentos coreográficos, propõe uma abordagem para o corpo espiritual 
e político, com um forte compromisso com a iconografia da Escola Italiana 
(Duccio, Caravaggio, Signorelli) e Théodore Géricault, como um plano de 
intenções e paralelo a uma visão emocional.”

Lutz Gregor 
Lutz Gregor nascido em Berlim em 1952, residente em Colónia, Alemanha e realizador free 
lancer, criador media, conferencista. 
Desde 1983, Lutz Gregor inicia-se na esfera dos documentários experimentais e mais tarde 
revela-se especialmente interessado na ligação entre o cinema e a dança. Algumas das suas 
criações de filmes de dança, resultaram da sua própria prática da dança, Contact Improvisation.
Menções dos seus filmes: Kontakt Triptychon (1992) - vencedor de um prémio de 
cinematografia no Grande Prémio Vídeo Dança de Paris, em 1992, Königskinder (2001), uma 
longa metragem, exibido no Festival de Max Ophüls em Saarbrücken (2002) e premiado em 
Bruxelas no Festival Internacional de Filmes Independentes 2003, pela sua inovadora linguagem 
e temas cinematográficos, Frankfurt Dance Cuts (2005), seleccionado pela ARTES Festival 
Temps d’Images 2005 e apresentado na Villa Medici, Roma. 
Os seus recentes documentários: Timbuktus lost treasures (2009) e a instalação Raft of Medusa, 
realizado para a Bienal de Dança de 2008.

Lutz Gregor 
Lutz Gregor, born in Berlin 1952 lives in Köln, Germany and is a freelanced film director, media 
artist and lecturer.
Since 1983 he established himself in the sphere of experimental documentaries and later 
became especially interested in the connection between film and dance. Several dance film 
productions have resulted from his own form of dance practice, Contact Improvisation.
His films include: Kontakt Triptychon (1992) - winner of a cinematography award at the Grand 
Prix Vidéo Dance Paris in 1992, Königskinder (2001), a full length feature film, screened at the 
Max Ophüls Festival in Saarbrücken (2002) and awarded at the Festival International du Film 
Indépendant Brussels 2003 for his new cinematographic themes and language. Frankfurt Dance 
Cuts (2005), was selected for ARTEs Festival Temps d’Images 2005 and shown at Villa Medici 
Rome.
His recent works include the documentary ‚Timbuktus lost treasures (2009) and the 
FilmDanceInstallation Raft of Medusa, made for Biennale di Danza Veneza 2008.
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Screen version of a moving frieze made for the performance Rooms of a 
cloud.
Raft of Medusa is an installation made for the program Choreographic 
Collisions part 2 of Biennale di Venezia/Danza 2008
“The images of Lutz Gregor, in tightened dialogue with the space and the 
choreographic movement, propose an approach to the spiritual and political 
body, with a strong commitment to the iconography of the Italian school 
(Duccio, Caravaggio, Signorelli) and Théodore Géricault, as an ulterior plan 
and parallel to an emotional vision.”
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Lutz Gregor

infos 
www.lutz-gregor.com
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Direcção Artística | Artistic Direction 
ISMAEL IVO, DIRECTOR BIENNALE DANZA

Conceito | Concept  
VIVIANA PALUCCI
MANOLA BETTIO

Design e vídeo | Designer and video 
LUTZ GREGOR

Coreografia | Coreography 
FEDERICAPAOLA CAPECCHI

Assistente de Coreografia |  Assistent choreographer 
KARL SCHREINER

Dramaturgia |  Dramaturg     
STEFANO TOMASSINI

Compositor | Composer 
PAKI ZENARRO

Bailarinos | Dancers  
MATTEO CARVONE
ARIANNA CAVALLO
ELISA DAL CORSO
VALERIA GALLUCCIO
SIMONA MIRAGLIA
ELISA MUCCHI
KARL SCHREINER

Produção | Production 
ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZAVENEZIA,
LA BIENNALE DI VENEZIA 2008

infos 
www.lutz-gregor.com



Quando confrontados com a ideia de medo, a água foi o elemento de maior 
assombro. Mergulhavam num abismo sem retorno, que se revelou o eterno 
início de quem nasce pela segunda vez. 

Pedro Sena Nunes
He is a film director, producer, photographer, traveler and father. He completed his studies 
in 1992 at the National School of Theater and Cinema. Co-founded the Theater Company 
Meridional, in which was responsible for the audiovisual field. 
Between Barcelona, Lyon, Sitges, Budapest, Lisbon and Florence participated in courses and 
workshops in film, photography, video, theater and creative writing.  Directed documentaries, 
fiction, experimental film and video and has produced more than 100 spots advertising for 
television and radio. He has participated in many scholarships programs.
He was artistic and pedagogical director of ETIC – technical School of Image and Sound and 
is now the artistic consultant and director of Vo’Arte Association and is involved in a number of 
other associations and artistic projects.
Pedro Sena Nunes had also won several recognitions and distinctions in the field of 
photography, video and cinema.

Pedro Sena Nunes
Nasceu em Lisboa (1968). 
Realizador, Produtor, Fotógrafo, Viajante e três vezes Pai. Terminou o Curso de Cinema em
1992 na Escola Superior Teatro e Cinema. Co-fundou a Companhia Teatro Meridional, na
qual foi responsável pela área audiovisual.
Entre Barcelona, Lyon, Sitges, Budapeste, Lisboa e Florença participou em cursos e workshops 
de cinema, fotografia, vídeo, teatro e escrita criativa. Realizou documentários, ficções e trabalhos 
experimentais em cinema e vídeo e produziu mais de 100 spots publicitários para a televisão e 
rádio. Foi bolseiro de várias instituições. 
Foi Director Criativo e Pedagógico na ETIC e consultor artístico da Associação Vo’Arte e de
outras associações e projectos artísticos pontuais. 
Pedro Sena Nunes conta com vários prémios e distinções nas áreas de fotografia, vídeo e cinema.
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When confronted with fear, the water was the element of greatest 
astonishment. 
Plunged into an abyss of no return, but it proved to be the beginning of the 
eternal where one is re-born. 

INSHADOW
1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE VÍDEO, PERFORMANCE E TECNOLOGIAS
24, 25 E 26 DE NOVEMBRO

Pedro Sena Nunes

infos 
www.pedrosenanunes.blogspot.com/
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Realização | Director 
PEDRO SENA NUNES

Câmara | Camera  
VASCO PINHOL

Pós-Produção Vídeo | Video Post-Production 
FÁBIO M. MARTINS 

Som | Sound      
FÁBIO M. MARTINS

Direcção Artística | Artistic Direction 
ANA RITA BARATA
PEDRO SENA NUNES

Música | Music  
JOÃO GIL 

Desenhos | Draws     
JOÃO RIBEIRO

Bailarinos | Dancers  
ANTÓNIO CABRITA
CAROLINA RAMOS
CATARINA GONÇALVES
PEDRO RAMOS

Bailarinos e Intérpretes da APCL e CRPCCG| Dancers & Cast
ADELAIDE OLIVEIRA
JORGE GRANADAS
JOSÉ MARQUES,
MARIA JOÃO PEREIRA 
SÍLVIA PEDROSO,
YETE BORGES
ZAIDA PUGLIESE

Intérpretes e Técnicos da APCL e CRPCCG | Cast and Technicals
ANTÓNIO PAIVA
CAROLINA SANTOS

Co-Produção | Co- Production 
ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE LISBOA (APCL),
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL 
CALOUSTE GULBENKIAN – ISS
TEATRO SÃO LUIZ
ASSOCIAÇÃO VO’ARTE



Representa-se aqui uma paisagem que não corresponde ao cânone de mimesis 
naturalista mas que ecoa um lugar fantasioso sendo a sua matriz enraizada 
no sonho/rememoração de uma personagem. As sombras e formas que se 
desvelam transformam-se progressivamente em corpos, seres e objectos. 
Descortinam-se três subtis histórias sedeadas num mesmo acto. 
O vídeo apoia-se não só na apropriação de imagens cinematográficas e caseiras 
bem como em imagens produzidas para o efeito.
Esta instalação de pintura e vídeo pretende envolver o espectador numa 
atmosfera onírica e sensorial. As coordenadas são lançadas para que o 
público realize uma espécie de memória involuntária proustiana e regresse 
momentaneamente a um estado puro e intimo de folia correspondente 
à puerícia. A textura e a cor na pintura coadunadas com o som do vídeo 
exercem um papel fundamental nessa estimulação.

Joana Gomes
Nasceu em 1986, em Lisboa. Concluiu em 2008 a licenciatura de Artes Plásticas - Pintura da 
FBAUL com especialização em Gravura Artística e frequenta o mestrado em Pintura da FBAUL; 
EXPOSIÇÕES COLECTIVAS: Exposição Tempos de Vista, 2009, Mãe de Água – EPAL, 
Lisboa; Exposição Arte e Natureza, 2009, Jardim Botânico da UL, Lisboa; Exposição Casa 
Gravada, 2009, C.M Anastácio Gonçalves, Lisboa; Exposição de Finalistas 2008, 2009, Palácio 
das Galveias, Lisboa; Exposição de Litografia Goldener Kentaur Award, 2009 na Casa de Artistas 
de Munique, Alemanha; Colectiva, Na ocultação do retrato, 2008, ISEG. Integra presentemente 
uma série de projectos artísticos e tem realizado conferências e workshops na FBAUL.

Joana Gomes
Was born in 1986 in Lisbon, in 2008 she completed her degree in Visual Arts - Painting FBAUL 
specialising in Artistic engraving; she also completed a Masters in Painting from FBAUL. Joana 
has participated in many exhibitions including the following:  Exhibition Times Vista 2009, 
Mother of Water - EPAL, Lisbon; Nature Art Exhibition 2009, Botanical Garden of the UL, 
Lisbon; Exhibition Recorded House 2009, CM Anastacio Goncalves, Lisbon; Graduation 
Exhibition 2008, 2009, Palais des Galveias, Lisbon; Exposure Lithography Goldener Kentaur 
Award, 2009 House of Artists in Munich, Germany; Collectively, exhibiting her painting, In 
Hiding in 2008, ISEG. Joana is currently involved in a number of artistic projects and has held 
conferences and workshops in the FBAUL.
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mimesis but to a place that echoes with its fanciful array rooted in the dream / 
recollection is represented. The shadows and shapes that are unveiled become 
progressive bodies, beings and objects. To unveil three subtle narratives based 
in a single act. The video is based not only on the appropriation of cinematic 
images and home as well as images produced for this purpose.
The installation of paintings and videos aims to involve the viewer in a sensory 
dreamlike atmosphere. The coordinates are released to the public to realize 
a kind of Proustian involuntary memory and return briefly to pure intimate 
revelry corresponding to the Pueric. The texture and color in the painting is 
aligned with the sound of the video and plays a key role in this stimulation.
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Joana Gomes

Jonathan Stone
Jonathan é intérprete, músico e realizador. A sua obra é multifacetada. Lecciona interpretação, 
voz e improvisação. Compôs obras para companhias de dança e teatro e projectos de site specific 
para o Dance Umbrella festival, em Londres.
Durante muitos anos actuou com o seu irmão Barnaby enquanto Ralf Ralf. Através da 
experiência internacional da sua dramaturgia sem-palavras, foi-se interessando em trabalhar 
em obras que comunicassem para lá das barreiras da língua e da cultura. Jonathan teve a 
oportunidade de trabalhar como actor, nos meandros comerciais, mas acabou por se interessar 
em trabalhar com pessoas sem experiência de representação, e isto levou-o ao projecto 
Facedances. Existiram, até ao momento, nove projectos Facedances: Inglaterra, Holanda 
(Springdance’07), Alemanha (Tanztheater International, Hannover) e agora na Irlanda.

Jonathan Stone
Jonathan is a performer, musician, director and film maker.  He works in different ways, 
choosing the media to suit the idea. In addition, he occasionally teaches performance, voice and 
improvisation, in various places.
Jonathan has written scores for dance and theatre companies and site specific work for the 
Dance Umbrella festival, London. 
For many years he has performed with his brother Barnaby as Ralf Ralf. Through the 
experience of performing their wordless theatre internationally he became interested in making 
work that communicates across the barriers of language and culture. Jonathan had a spell being 
an actor, in the commercial world but became more interested in working with non performers, 
this led to Facedances. 
There have been nine Facedance projects – in England, Holland (Springdance’07), Germany 
(Tanztheater International, Hannover) and now Ireland.

Retratos em vídeo, de caras humanas a dançar enquanto escutam as suas 
músicas preferidas. Filmado em Carlow na Irlanda em Maio de 2009.

Video portraits of people listening and dancing with their face to their 
favorite music. Filmed in Carlow, Ireland, May 2009
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O Workshop é destinado a jovens bailarinos, músicos e artistas visuais que 
querem experimentar a composição “interactiva”, com o corpo imerso num 
ambiente sensível. Após a primeira fase de preparação e aquecimento, os 
participantes serão apresentados ao uso do sistema LICAsys, sistema interativo 
criado especialmente para a companhia AiEP e que é utilizado nos seus vários 
espectáculos.
O sistema é baseado em dois softwares Incrom e Auxy que permitem, através 
do monitoramento de cores vestidas pelos “bailarinos”, activar os sons e criar 
a banda sonora em tempo real, transformando-o num compositor em tempo 
real.

O Workshop oferece uma introdução ao estudo da arte da tecnologia 
interactiva aplicada à dança e performance, aos problemas e aos trabalhos de 
experimentação propostos pelas novas medias digitais.

O Workshop oferece num espaço curto de tempo, através da relação entre 
a tecnologia e o corpo, entre o movimento, som e imagem, uma visão 
singular com a utilização do potencial do computador na perspectiva de um 
crescimento expressivo.

A segunda parte do Workshop consiste na formação de grupos de trabalho, 
que com o apoio do computador serão capazes de criar, através de algumas 
improvisações, um solo ou uma coreografia colectiva de dança interactiva.                        

The workshop is aimed at young dancers, musicians and visual artists who 
want to experience the “interactive composition” with the body immersed 
in a sensitive environment. After the first stage of preparation and warming 
up (technical release and contact improvisation), the participants, will be 
introduced with the use of interactive system LICAsys created especially for 
the AiEP’s company and used to create several interactive dance performances.

The system, based on two types of software Incrom’ and Auxy, enables, 
through the tracking of colors worn by the “movers”, to activate sounds 
and create the soundtrack in real time, transforming the interpreter in a real 
composer.
The workshop offers an introduction to state of the art interactive technology 
applied to dance and performance, to the problems and the work of 
experimentation proposed by the new digital media.

Through the relationship between technology and the body, between the 
movement, sound and image, addressing the issues of listening to others and 
space, the course offers in a very short time, an unprecedented view of the 
potential offered by the use of the computer in the perspective of expressive 
growth.
The second step is the formation of small groups of work which, thanks to 
computer support, it will be possible to create, through some improvisations, a 
collective or a short solo performance of interactive dance.
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O Workshop Vídeo-Dança visa trabalhar a noção base da relação entre o lado 
intuitivo e racional, num processo criativo limitado a três dias de trabalho 
com finalização no quarto. Cada participante será desafiado a criar um objecto 
artístico individualmente ou em conjunto.
É importante referir que o desenvolvimento do workshop assim como o seu 
conteúdo se baseia numa estrutura onde a “falha” será vista como o princípio 
base para a criação.
No último dia do workshop serão visionados alguns resultados desenvolvidos 
pelos participantes.
O workshop destina-se a participantes da área do vídeo e/ou da dança 
que tenham conhecimentos em vídeo, fotografia, edição de vídeo, vídeo, 
manipulação de imagem, fotografia.

António Cabrita
Nasceu no Barreiro. Licenciado pela Escola Superior de Dança (2008), formado pela 
Escola de Dança do Conservatório Nacional (2000), estudou dança no Joffrey Ballet 
School em Nova Iorque (2001), tem o curso de cinema da New York Film Academy 
(2001), e o curso de Criatividade Publicitária da Restart em Lisboa (2004).
Tem desenvolvido trabalho como intérprete, coreógrafo, realizador, fotógrafo, e músico.
Trabalhou nos últimos anos com Rui Horta, Né Barros, Romulos Neagu, Félix Lozano, 
SilkeZ, entre outros. Tem participado em projectos e festivais tais como o projecto Colina, 
Repérages, Tedance e Festival Temps D’image.
Foi nomeado para a categoria de novo talento no Portugal Dance Awards 2009. Neste 
momento encontra-se a trabalhar como intérprete, criador em projectos em Portugal e 
Alemanha.

António Cabrita
He was born in Barreiro. Graduate of the School of Dance (2008), graduated from the School 
of Dance National Conservatory (2000), studied dance at the Joffrey Ballet School in New York 
(2001), and has the film course at New York Film Academy (2001), and the course of Creativity 
Restart of advertising in Lisbon (2004). 
Has developed working as a performer, choreographer, director, photographer, and musician. 
Worked in recent years with Rui Horta, Né Barros, Romulus Neagu, Felix Lozano, SilkeZ 
between 
others. He has participated in projects and festivals such as the Hill project, Repérages, TeDance 
and Festival Temps d’image. 
Was nominated for the category of new talent in Portugal Dance Awards 2009. Right now is 
working as a performer, creator projects in Portugal and Germany. 

The Video-Dance Workshop aims to work on the idea of the relationship 
between a rational and an intuitive side. It is a creative process that is limited 
to three working days and the workshop is completed on the fourth day. Each 
participant will be challenged to create an artistic object either together or 
separately. 
It should be noted that the development of the workshop and its content is 
based on a structure where “failure” will be seen as the principle basis for the 
creation. 
On the last day of the workshop the final product developed by various 
participants will be revealed. 
The workshop is intended for participants from video and / or dance that 
have expertise in video, photography, video editing, video, image manipulation 
and photography.
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Claudio Prati (videasta) e Ariella Vidach (coreógrafa), co-fundadores e directores 
artísticos da Associação Cultural e Companhia de Dança AiEP -  Avventure in 
Elicottero Prodotti, ilustram, com demonstrações e a ajuda de projecções de vídeo, as 
etapas e as tecnologias mais significativas da exploração que há anos têm distinguido 
o seu trabalho: o uso e o desenvolvimento de ferramentas interactivas aplicadas à 
coreografia.
Esta conversa aberta, que inclui a apresentação de excertos de vídeo e opiniões 
de imprensa, através de exemplos significativos, das produções e diversas linhas de 
pesquisa, desenvolvidas em treze anos (1997-2009) de experimentação interactiva 
realizada pela AiEP. 
A tecnologia, a relação homem-máquina, as formas e os conteúdos das muitas 
produções de dança interactiva criadas, são os elementos sobre os quais se desenvolve 
esta conversa aberta, complementada pela análise das mutações perceptivas e sensoriais 
introduzidas pela implementação dos novos media digitais.

Em complemento a estes aspectos, serão exibidos vídeos produzidos pela companhia: 
EXP (1996); BEAT BOX (1997); E-Motions (2000); BUFFERS LES (2004); e 
CROMOSONICS (2007)
No final da conversa aberta, serão apresentados alguns dos novos projectos em criação 
da AiEP: 
• Pesquisa e o desenvolvimento de novas ferramentas interactivas aplicadas à 
coreografia: projecto de pesquisa 2007-2008 IN-axyz e nova produção Intervita
• Desenvolvimento do Centro de Investigação e Formação interdisciplinar para jovens 
autores: DIDstudio na Fábrica del Vapore de Milão
• Implementação de Projectos Europeus para a divulgação da arte interactiva: INnet / 
I-POINT

Claudio Prati (video maker) and Ariella Vidach (choreographer) co-founders and 
artistic directors of the cultural association and dance company AiEP - Avventure 
in Elicottero Prodotti, illustrate, with short demonstrations and the help of video 
projections, the stages and the most significant technologies of the trial that for years 
has distinguished their work: the use and the development of interactive tools applied 
to the choreography. 
The report, which includes showing many video excerpts, reviews, through the most 
significant examples, productions and various research lines from the last thirteen years 
(1997-2009) of interactive experimentation made by the company. 
The technology, the relationship, man-machine, the forms and the contents of many 
interactive dance productions created, are the elements on which they will develop the 
interventions, supplemented by the analysis of the perceptive and sensorial mutations 
introduced by the implementation of the new digital media. 
In addition, to these aspects, they will show the videos produced by the company:
EXP (1996); BEAT BOX (1997); E-Motions (2000); BUFFERS LES (2004); e 
CROMOSONICS (2007)

At the end of the screening they will presente some of the new projects that are “in 
progress “at AiEP:
• The research and the development of new interactive tools applicable to 
choreography (research project 2007-2008  IN-axyz and new production 
INTERVITA
• The development of the centre of research and interdisciplinary training for young 
authors: DIDstudio at the Fabbrica del Vapore of Milan
• The implementation of European projects for the dissemination of the interactive art 
INnet/I-POINT
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Cineastas, coreógrafos, bailarinos e todos os interessados em vídeo dança são 
convidados a participar.  
Viajando através da história do cinema, desde os primeiros filmes mudos 
até aos mais recentes videoclips, iremos discutir a coreografia na tela. Vamos 
olhar para as tendências actuais e históricas, atitudes e abordagens do mundo 
do cinema e da dança. Abordaremos a forma como o olhar através da lente 
coreográfica poderá estabelecer a ligação entre os universos do cinema e 
da dança e demonstrar o tremendo (e ainda desconhecido) potencial destas 
sinergias.

Alla Kovgan
É uma cineasta natural de Moscovo mas sediada em Bóston. Os filmes que realizou e co-realizou 
têm sido divulgados internacionalmente, incluindo as presenças em festivais como: Sundance 
Film Festival, Lincoln Center, Montreal Film Festival, ZDF (Alemanha) e muitos outros. A 
sua última co-produção “Traces of the Trade” foi exibida pela PBS em 2008. Desde 1999, Alla 
tem-se envolvido em projectos multidisciplinares como espectáculos de multimédia (com a 
KINODANCE Company), projectos de vídeo dança (com Alissa Cardone, Victoria Marks, 
Nicola Hawkins) e documentários sobre dança, como o “Movement (R)evolution Africa”, em 
parceria com Joan Frosch. O seu último trabalho de vídeo dança “Nora” é uma encomenda do 
Experimental Media Performance Art Center (Troy, NY). Trata-se de uma colaboração com o 
realizador David Hinton, a coreógrafa Nora Chipaumire e o músico Thomas Mapfumo. “Nora” 
recebeu o Grande Prémio no Black Maria FF, Prémio Creatividade no Films on Art FF in 
Montreal, Prémio Afropop no Real Life Documentary FF no Ghana, entre outros. Foi exibido 
em Toronto, Vancouver, Cinema du Reel, Melbourne, Oberhausen, Durban Film Festivals e será 
exibido na PBS em 2010. Desde 2000, Alla tem sido comissária no St. Petersburg Dance Film 
Festival KINODANCE, Rússia e no Balagan Experimental Film Séries, em Bóston. Em 2009 
foi distinguida com o prémio Massachusetts Cultural Council Fellowship and Brother Thomas 
Fellowship, destinado a artistas cujos trabalhos revelem um elevado nível de criatividade.

Alla Kovgan
Is a Boston-based filmmaker, born in Moscow (Russia). Her films and films that she co-
directed have been presented worldwide including at the Sundance Film Festival, Lincoln 
Center, Montreal Film Festival, ZDF (Germany) and numerous others. The latest film that 
she co-directed “Traces of the Trade” was broadcast on PBS in 2008. Since 1999, Alla has 
been involved into interdisciplinary collaborations: creating intermedia performances (with 
KINODANCE Company), dance films (with Alissa Cardone, Victoria Marks, Nicola Hawkins), 
and documentaries about dance such as “Movement (R)evolution Africa” together with 
Joan Frosch. Her latest dance film “Nora” was commissioned by the Experimental Media 
Performance Art Center (Troy, NY). It is her collaboration with filmmaker David Hinton, 
choreographer Nora Chipaumire, and musician Thomas Mapfumo. “Nora” won Grand Prix at 
Black Maria FF, Creativity Award at Films on Art FF in Montreal, Afropop Award at the Real 
Life Documentary FF in Ghana among others. It got into Toronto, Vancouver, Cinema du Reel, 
Melbourne, Oberhausen, Durban Film Festivals amon others and will appear on PBS in 2010. 
Since 2000, Alla has curated St. Petersburg Dance Film Festival KINODANCE in Russia and 
Balagan Experimental Film Series in Boston.  Since 2000, Alla has been curating dance film and 
avant-garde cinema worldwide and for six years has acted as the International Director of the 
St. Petersburg Dance Film Festival KINODANCE in Russia and Balagan Film Series in Boston.  
In 2009 she was awarded a Massachusetts Cultural Council Fellowship and Brother Thomas 
Fellowship for artists working at a high level of excellence and creativity.

Filmmakers, choreographers, dancers and everybody interested in dance film 
collaborations are invited to attend. 
Journeying through the history of cinema from early silent films to music 
videos, we will discuss choreography on screen. We will look at current and 
historic tendencies, attitudes and approaches of the film world to dance. We 
will address how looking at cinema through the choreographic lens could 
bridge between the film and dance worlds and demonstrate the tremendous 
(yet to be discovered) potential of dance film collaborations.
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Francisco Camacho
Estudou dança, teatro e voz em Portugal e em Nova Iorque.
Dançou com os coreógrafos Paula Massano, Meg Stuart, Alain Platel e Carlota Lagido, 
entre outros. Coreografa desde 1988, apresentando-se na Europa, América e África. 
Desenvolve projectos para espaços não convencionais e de natureza interdisciplinar. 
Colabora nas programações de cinema do Festival Citemor e Teatro Esther de 
Carvalho, em Montemor-o-Velho.
É membro fundador de EIRA, sua produtora executiva.

Francisco Camacho
Francisco studied dance, theater and voice in Portugal and in New York. 
He danced with the choreographers Paula Massano, Meg Stuart, Alain Platel and 
Carlota Lagido, among others. He has been a choreographer since 1988, performing 
in Europe, America and Africa. He works by developing plans for unconventional 
spaces adopting an interdisciplinary nature. He collaborates in the areas of the film and 
theater festival Citemor Esther de Carvalho,-o-Velho. In addition, he is a founding 
member and executive producer of EIRA.

Cláudia Galhós
Jornalista e escritora.
Nasceu em Lisboa, em 1972. Actualmente escreve sobre artes performativas para o 
semanário Expresso. Foi editora do suplemento semanal «Artes de Palco», do programa 
«Magazine», da 2: da RTP (de 2004 a 2006), e escreveu para muitos jornais, sites, rádios 
e revistas. Estreou-se na área da ficção em 2001, com «Sensualistas», o primeiro livro 
da Trilogia Rock, ao qual se sucedeu «Conto de Verão», em 2002 (livro seleccionado 
pelo Instituto Português do Livro e da Biblioteca para ser promovido na Feira do 
Livro de Frankfurt do ano seguinte), ambos editados pela Oficina do Livro. «O Tempo 
das Cerejas», romance que encerra a trilogia, editado em Julho de 2007. Tem diversos 
contos publicados em colectâneas em Portugal e no estrangeiro, e textos sobre teatro e 
dança em publicações estrangeiras, alguns apresentados em conferências internacionais 
ou dirigindo acções de formação e seminários sobre a escrita sobre artes performativas. 

Cláudia Galhós
Journalist and writer.
Born in Lisbon in 1972. Cláudia currently writes about the performing arts for the 
weekly edition of Expresso. She was editor of the weekly supplement ‘Arts’ of the 
‘Magazine’, the 2: RTP (2004 to 2006), and writes for many newspapers, websites, 
radio and magazines. She made her debut in written fiction in 2001 with “Sensual”, 
the first book of the trilogy, Rock, which succeeded “Summer Story” in 2002 (the 
book was selected by the Portuguese Institute of Books and Libraries to be promoted 
at the Book Fair the following year), both were published by the Office of the Book. 
‘The Time of Cherries,” which closes the novel trilogy, was published in July 2007. 
It contains several short stories published in collections in Portugal and abroad. It 
also contains texts on theater and dance in foreign publications, some of which were 
presented at international conferences or and are used to lead training courses and 
seminars on writing about the performing arts. 
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Rui Simões
Realizador e produtor de cinema. 
Estudou no – Institut des Arts de Difusion em Bruxelas, onde viveu de 1966 a 
1974, quando regressa a Lisboa realizando duas longas metragens documentais sobre 
a Revolução dos Cravos -“Deus Pátria Autoridade” e “Bom Povo Português”, 
recebendo por esse último vários prémios nacionais e internacionais.
 Realizou inúmeros documentários, a maioria dedicados às artes (pintura, dança, teatro, 
arquitectura, música etc). Dirigiu a Praça Sony na Expo 98. Realizou o filme para o 
Pavilhão de Portugal na Expô de Hannover em2000. Actualmente ligado à Produtora 
REALFICÇÃO desenvolve em paralelo uma actividade pedagógica na área da 
formação profissional audio-visual e multimédia.
O seu último filme “RUAS DA AMARGURA” estreou comercialmente em 
Novembro.
Na sua relação com a dança foi aluno de Vera Varela Cyd, Luna Andermat e Daniel 
Seilier na Companhia Portuguesa de Bailado no Teatro Nacional de São Carlos. 
Durante os últimos 15 anos tem acompanhado o trabalho da coreografa Olga Roriz, 
filmando grande parte das suas coreografias.

Rui Simões
Director and film producer. 
Rui studied at - Institute des Arts de Diffusion in Brussels, where he lived from 
1966 to 1974, when he returned to Lisbon with two documentary films about the 
Carnation Revolution - “God’s Fatherland Authority” and “Good Portuguese People”, 
he received several national and international awards. 
Rui made numerous documentaries, mostly devoted to the arts (painting, dance, 
theater, architecture, music, etc.). He directed the Sony Plaza at Expo 98 and made 
a movie for the Portuguese Pavilion at Expo in Hanover EM2000. He is currently 
connected to the Developer REALFICÇÃO and develops, in parallel a pedagogical 
activity for training and audio-visual media. 
His latest film “Streets of Bitterness” had its commercial debut in November. 
Through his working relationship with dance he was a student of Vera Varela Cyd, 
Luna Andermat and Daniel Seilier in Companhia Portuguesa de Ballet at the National 
Theater de Sao Carlos. During the past 15 years he has closely followed the work of 
choreographer Olga Roriz,  working with Olga filming much of her choreography.
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Nicola Dias - Escola Superior de Dança 
Nicola Dias nasceu em 1983, em Matosinhos. Em 2005 concluiu o curso de dança da 
Escola Profissional do Balleteatro Contemporâneo do Porto e é licenciada desde 2008 
pela Escola Superior de Dança. Actualmente trabalha como intérprete e criadora em 
diversos projectos e orienta aulas de ballet e dança criativa.

Nicola Dias 
Nicola Dias was born in 1983 in Matosinhos, Portugal. In 2005 she graduated in 
dance from the Vocational School of Contemporary Balleteatro of Porto and she has 
been registered with the School of Dance since 2008. She is currently working as an 
interpreter and creator in several projects and teaching both ballet and creative dance 
classes. 

Manuel Francisco Guerra - Escola Secundária Artística António Arroio
Nasceu em 1991, em Lisboa. Concluiu o 12º Ano no Curso de Comunicação 
Audiovisual, da Escola Secundária Artística António Arroio, na especialização de 
Cinema. É co-fundador da associação de promoção cultural e cívica IN - Movimento 
Jovem Contra a Indiferença e Intolerância e fundador da produtora Siameses 
Anormais. Tem colaborado directamente na promoção de actividades culturais. Em 
2008, foi distinguido pela Associação Nacional de Municípios, com um encontro de 
jovens europeus na cidade de Londres. Realizou diversos projectos, destacando-se 
The Great Cyber Robbery, Alinha, O Medo e Engrenagem, todos eles diversas vezes 
distinguidos.

Manuel Francisco Guerra
Manuel was born in 1991 in Lisbon. He graduated from the School of Art Antonio 
Arroyo, completing the course of Audiovisual Communication combined with 
specialization in Cinema. He is co-founder of the association IN – Youth, Movement 
Against Intolerance and Indifference and founder of the production company Siamese 
Freaks. He has collaborated directly in the promotion of cultural activities. In 2008 
he was honoured by the National Association of Municipalities, at a meeting of 
young Europeans citizens in London, UK. Manuel performed several of his projects, 
including; The Great Cyber Robbery, Align, Fear and Gear. All of these projects that 
were performed have received multiple awards.

Luís Marques da Cruz - Escola Superior de Teatro e Cinema
Nasceu em Leiria em 1979. Estudou Direito em Coimbra e concluiu o Curso de 
Cinema, ramo de Montagem, na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa. 
Presentemente desenvolve a actividade de argumentista.” 

Luís Marques da Cruz
Luis was born in Leiria, Portugal in 1979. He studied law at Coimbra and also 
completed the Cinema course at the  School of Theatre and Cinema in Lisbon. He is 
currently engaged as a writer. 
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Margarida Mateiro - Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa
Nasceu em 1983, em Lisboa. Concluiu em 2008 a licenciatura de Artes Plásticas - 
Pintura da FBAUL, onde actualmente realiza o  Mestrado de Pintura.  Frequentou 
ainda cursos complementares, designadanente Arquitectura (FAUTL), Pintura (Ar.co) e 
Desenho (SNBA). Desenvolve diversos projectos e exposições colectivas, tendo sido as 
últimas Espaços/Matéria, inserida no ciclo Work in Progress nos Espaços do Desenho 
na Fábrica Braço de Prata e Tempos de Vista na Mãe de Água – EPAL.

Margarida Mateiro
Margarida was born in 1983 in Lisbon. In 2008 she finished her degree in Visual Arts 
- Painting at FBAUL she has a Masters in Painting. Margarida also attended additional 
courses, including; Architecture (FAUTL), Painting (Ar.co) and Drawing (SNBA). She 
has developed several projects and exhibitions and was the latest Landscape / Matter, 
inserted into the cycle in “Work in Progress” in Espaços do Desenho and  Fábrica 
Braço de Prata and Tempos de Vista na Mãe de Água – EPAL.

Maria Silva Pinto - Faculdade de Motricidade Humana - UTL
Nasceu em 1985, iniciou o seu percurso pela Dança logo aos 3 anos de idade. Em 
2007 concluiu a Licenciatura em Dança, pela FMH – UTL, tendo permanecido ligada 
à mesma, em diversos Projectos na área das Artes Performativas, dos quais se destaca 
o TeDANCE (Technologically Expanded Dance). Actualmente, e após ter ganho o 
respectivo Concurso Internacional, é Bolseira da FCT, que lhe atribuiu uma Bolsa em 
Investigação na área das Ciências Sociais e Humanas – Artes.

Maria Silva Pinto
Maria was born in 1985; she began her dancing study at the early age of just 3 years 
old. In 2007 Maria completed a degree in Dance, by FMH - UTL , she remains in 
contact with her studies through  several projects in the area of Performing Arts, one 
such example being the TeDance project (Technologically Expanded Dance).  After 
winning FCT’s International Competition she is a Fellow of the FCT, which awarded 
her a fellowship in Research in Social Sciences and Humanities - Arts.
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direcção artística e programação
PEDRO SENA NUNES
ANA RITA BARATA

assistente de direcção
ÂNGELA ARROJA

produção
RODRIGO NUNES

designer gráfico
IGOR BRANCO

colaboradores
JOÃO LUÍS SILVA 
JORGE MAGALHÃES 
JOANA NOBRE SILVA

assistentes de produção
CHARLOTTE JOHN
GIORGIA PANDOLFO
CATARINA GONÇALVES 

tradutores
PAULO FONSECA 
DANIELA GONÇALVES

fotografia
A.ROQUE

câmara
FÁBIO M. MARTINS

pós-produção
DAVID LA RUA

director artístico
JORGE SALAVISA

gestor
RUI CATARINO

assistente de direcção artística
AIDA TAVARES

adjunta de gestão
MARGARIDA PACHECO

secretariado de direcção
OLGA SANTOS

direcção de produção
TIZA GONÇALVES (directora)
SUSANA DUARTE (adjunta)
MAFALDA SEBASTIÃO

direcção técnica
HERNÂNI SAÚDE (director)
iluminação
CARLOS TIAGO
RICARDO CAMPOS 
RICARDO JOAQUIM
SÉRGIO JOAQUIM
maquinistas
ANTÓNIO PALMA
JOÃO NUNES
PAULO MIRA
VASCO FERREIRA 
som
NUNO SAIAS
RICARDO FERNANDES 
RUI LOPES
encarregado geral 
MANUEL CASTIÇO
secretariado técnico
SÓNIA ROSA

direcção de cena
AIDA TAVARES (coordenadora)
JOSÉ CALIXTO 
MARIA TÁVORA 
MARTA PEDROSO 
ANA CRISTINA LUCAS (assistente)

direcção de comunicação
MARIA VLACHOU (directora)
CECÍLIA FOLGADO (adjunta)
frente de casa
NUNO SANTOS
bilheteira
CIDALINA RAMOS
HUGO HENRIQUES
SORAIA AMARELINHO
assistentes de sala
CARLOS RAMOS
DELFIM PEREIRA
DOMINGOS TEIXEIRA
FERNANDO TEIXEIRA
HERNÂNI BAPTISTA
JOANA BATEL
JOÃO CUNHA
LEONOR MARTINS
MÁRCIA NOBRE
PAULO REBELO
SEVERINO SOARES

segurança
SECURITAS

limpeza
VIVALISA

SÃO 
LUIZ
TEATRO MUNICIPAL

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
RUA ANTÓNIO MARIA CARDOSO, 38; 1200-027 LISBOA
GERAL@TEATROSAOLUIZ.PT; TEL: 213 257 640


