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A Competição Internacional de Vídeo-Dança, 
um dos núcleos centrais da programação 
do Festival InShadow, volta ao Teatro do 
Bairro de 24 a 27 de Novembro com uma 
selecção de 56 filmes, provenientes de 25 
países, representativos da pluralidade de 
visões, conceitos e técnicas que constitui 
o panorama actual e internacional do 
vídeo-dança.

Num ano atípico, a proposta curatorial 
surge ancorada numa série de valências que 
propomos - de forma caracteristicamente 
oblíqua - como reflexo do panorama social 
em que nos encontramos nos dias que 
correm. Neste sentido, e de forma muito 
geral, temos sessões a orbitar em torno de 
temáticas complementares/contrastantes 
que se balançam entre si.

Contaremos, como nos é habitual, com 
a presença dos realizadores, coreógrafos 
e demais artistas que se possam juntar 
a nós - em número necessariamente 
inferior àquele que nos é habitual ou ao 
que geralmente ambicionamos, mas 
num papel assumido de manter vivas as 
sinergias criativas que nos têm movido 
ao longo dos últimos 12 anos.

SESSÃO 1 / / SESSION 1
24 NOV / / 19H | 7PM

COME RAIN OR SHINE 12’
JUSTYNE LI (HK) 

TABULA RASA 3’
NICOLA HEPP (NL) 

BEING 7’
PABLO DESTITO
AGUSTINA VIDELA (AR)

THROWN 4’
JOHN BRIGHT MANN (EUA)

ID 6’
CASS MORTIMER EIPPER (AU)

BONDIARIES 3’
TORBEN LOTH (DE) 

MOVING THROUGH 
LONELINESS 10’
CID PEARLMAN (EUA) 

HIC ET NUNC 6’
EMMA CIANCHI (IT)

WE ARE READY NOW 2’
JACK THOMSON (UK) 

DARK MYRIAD 0 5’
ETA DAHLIA (UK)

LAKE OF RED 4’
ITAI ZWECKER (EUA) 

SHADOW 9’
FRANCESCA JANDASEK (EUA) 

PAS DE QUOI 11’
PAULO FILIPE MONTEIRO (PT)

NAVIGATION 14’
MARLENE MILLAR (CA) 

The International Screendance Competition, 
one of the centerpieces of the InShadow 
Festival, returns to Teatro do Bairro from 
24 to 27 November, with a selection 
of 56 films from 25 different countries 
– an indication of continuous innovation 
and renewal in today’s international 
screendance landscape.

In an atypical year, the curatorial proposal 
appears anchored in a series of values 
that we propose - in a characteristically 
oblique way - as a reflection of the social 
landscape in which we find ourselves 
today. In this sense, and in a very general 
way, we have sessions that orbit around 
complementary/contrasting themes that 
balance each other.

We will count, as usual, with the presence 
of the directors, choreographers and 
other artists who can join us - in numbers 
necessarily lower than what is usual, 
or what we usually count, but in an assumed 
role of keeping alive the creative synergies 
that have moved us over the past 12 years.

24 - 27 NOV / / 19H | 7PM
Teatro do Bairro

A sessão parte de uma exploração do papel do indivíduo, dentro 
e fora de um contexto comunitário, reflectindo sobre o papel do 
toque humano.

The session starts from an exploration of the role of the individual, 
inside and outside a community context, reflecting on the role of 
the human touch.



Come Rain or Shine
JUSTYNE LI (HK)

Numa sociedade de extrema distorção, as pessoas vivem como formigas 
e na realidade não se importam com isso. A luz solar pode não ser inevitável 
e, de facto, a chuva pode trazer mais clareza à mente e ao corpo. A formiga 
está a habituar-se cada vez mais a ser maltratada, na verdade a apreciá-la, 
porque a chuva e a neve trazem-lhes mais vitalidade. Será que ela vai morrer? 
Talvez... mas pelo menos andou pelo caminho com coragem e sabedoria.

In a society of extreme distortion, people lives like ants and they actually don’t 
mind about it. Sunlight may not be inevitable, and in fact the rain may bring 
more clarity to the mind and body. The ant is getting more used to being abused, 
actually enjoying it, because rain and snow brings more vitality to them. Will it 
die? Maybe…but at least it walked through the path with courage and wisdom.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia 
Choreography
Justyne Li

Intérprete | Interpreter
Justyne Li

Imagem | Image
Tan-ki Wong

Música | Music
Robert Henke

Edição | Editing
Tan-ki Wong

Produção | Production
City Contemporary 
Dance Company 
West Kowloon Cultural 
District Authority

Justyne Li licenciou-se na Hong Kong Academy for Performing Arts, School of Dance, 
Ballet and Modern Dance Stream. Foi membro do Hong Kong Ballet e Tanz Graz (Áustria), 
e foi solista com Ballett Bremerhaven (Alemanha). Li fundou a Neo Dance HK com Wong 
Tan Ki em 2010. Trabalha actualmente como bailarina e coreógrafa independente.

Justyne Li graduated from the Hong Kong Academy for Performing Arts, School of Dance, 
Ballet and Modern Dance Stream. She is a former member of Hong Kong Ballet and Tanz 
Graz (Austria), and was a soloist with Ballett Bremerhaven (Germany). Li established Neo 
Dance HK with Wong Tan Ki in 2010. She is currently working as an independent dancer 
and choreographer.
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Tabula Rasa
NICOLA HEPP (NL)

“Algures pelo caminho, tempos estranhos acariciam a nossa pele. Eles viram-nos 
para dentro e de cabeça para baixo - pressionam-nos contra a janela, 
forçam-nos a ficar parados numa página em branco”.

Este filme foi um projecto iniciado durante o confinamento do covid-19, a partir 
de uma conversa entre bailarino e realizador sobre tempo e vazio, vulnerabilidade 
e pureza. Uma esperança de que algo de bom possa sair destes tempos 
desafiantes.
‘Tabula Rasa’ é um filme não-narrativo, encapsulando um momento no tempo, 
um lugar de limbo, um estado de espírito. Através do movimento, da imagem 
e da música, transmite uma série de emoções vindas de noções de quietude, 
perda e esperança.

“Somewhere along the way strange times caress our skin. They turn us inwards 
and upside down - they press us against the windowpane, force us to stand still 
on a blank page.”

This film was a project initiated during the covid-19 lockdown, starting from 
a conversation between dancer and director about time and emptiness, 
vulnerability and purity. A hope that something good may come out of these 
challenging times.
‘Tabula Rasa’ is a non-narrative film, encapsuling a moment in time, a place 
of limbo, a state of mind. Through movement, image and music, it conveys 
an array of emotions coming from notions of stillness, loss and hope.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia 
Choreography
Tatiana Śpiewak

Intérprete | Interpreter
Tatiana Śpiewak

Imagem | Image
Jeremi Śpiewak

Edição | Editing
Nicola Hepp

Agradecimentos 
Special Thanks 
Sven Hasenjäger
Giulio Mauchigna 
Louis Grant 
Ólafur Arnalds

Nicola Hepp é uma cineasta sueca sediada na Holanda. Obteve o seu Mestrado em 
Coreografia e Novos Media na Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten em 2006. 
As suas actuações ao vivo têm envolvido vídeo e projecções desde 2003. As coreografias 
e filmes de Nicola têm sido exibidos em festivais e recintos internacionais e ganharam 
vários prémios e nomeações. O seu trabalho regressa frequentemente a temas de 
solidão, envelhecimento, memória, tempo e a noção de um duplo.

Nicola Hepp is a Swedish Filmmaker based in the Netherlands. She obtained her Master 
in Choreography and New Media at the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in 
2006. Her live performances have involved video and projections since 2003. Nicola’s 
choreographies and films have been shown in festivals and venues internationally and 
have won several awards and nominations. Her work often returns to themes of loneliness, 
aging, memory, time and the notion of a double.
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Agustina Videla Directora Artística e Coreógrafa do Social Tango Project. Durante 15 
anos, dirigiu seminários intensivos de tango na Europa, Canadá, e Estados Unidos. 
Como professora, coreógrafa e intérprete, tem participado em vários festivais. 
Artistic Director and Choreographer of Social Tango Project.
During 15 years, she has led intensive tango seminars in Europe, Canada, and the United 
States. As a professor, choreographer, and performer, has participated in several festivals.

Being
AGUSTINA VIDELA, PABLO DESTITO (AR) 

Longe de uma vida de calçadas e telemóveis, onde a beleza não é notada, 
o tempo pára para que possa recomeçar.. A dança restaura o eu, e os sentidos 
reconectam-se com o mundo, como uma flor que ressalta da destruição.

Away from a life of sidewalks and cell phones, where beauty is unnoticed, time 
stops so it may start again. The dance restores the self, and the senses reconnect 
with the world, like a flower bouncing back from destruction.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia 
Choreography
Agustina Videla

Intérpretes
Interpreters
Victoria Scolari
Social Tango Company

Imagem | Image
Mariano Suarez

Música | Music
Fulvio Giraudo 
Orquesta Social Tango
Sin Sabor
Donato-Vedani

Edição | Editing
Marcelo Goobar
Luz Lopez Mane
Pablo Destito 
Agustina Videla

Produtores | Producers
Ramon de Oliveira Cezar
Lee Blaugrund 
Agustina Videla 
Pablo Destito
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Pablo Destito Realizador e Produtor de Mulata Films.
Dirigiu várias séries de televisão que foram premiadas. Desenvolve, produz e dirige 
formatos audiovisuais para estações de televisão nacionais e internacionais.  
Director and Producer of Mulata Films. He directed several tv series that have been 
awarded. He develops, produces and directs audio-visual formats for national and 
international tv stations.

Thrown
JOHN BRIGHT MANN (EUA)

De repente, o seu mundo familiar desaparece. Ela já não pertence - atirada 
para o Novo Mundo do engano e da acusação - sem esperança. 
‘Thrown’ é uma curta-metragem de dança filmada em película S16mm.

Suddenly, her familiar world vanishes. She no longer belongs-thrown into The New 
World of deceit and accusation-without hope. ‘Thrown’ is a short dance for the 
camera project shot on S16mm film.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Susan Leslie Mann

Intérprete | Interpreter
Dana Martin

Imagem | Image
John Bright Mann 
Daniel Matsumoto

Música | Music
John Bright Mann

Edição | Editing
John Bright Mann

Produtor | Producer
Susan Leslie Mann

John Bright Man é um cineasta com interesse em projectos de dança filmada, 
documentários, e filmes de ensaio pessoal. Ele assume a função de realizador, cineasta, 
compositor e editor para todos os seus projectos cinematográficos. Um tema 
omnipresente de um conceito de casa, o tema da sua dissertação de doutoramento, 
percorre todo o seu trabalho.

John Bright Man is a filmmaker with interests in dance for the camera projects, 
documentaries, and personal essay films. He serves as the director, cinematographer, 
composer, and editor for all of his film projects. A pervasive theme of a concept of home, 
the subject of his doctoral dissertation, runs throughout his work.
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ID
CASS MORTIMER EIPPER (AU)

‘ID’ segue seis bailarinos em comunhão, cada um conduzido pelos seus próprios 
impulsos instintivos que se manifestam rápida e lentamente. Impulsionados 
como máquinas através de disposições e espaço, oscilações de consciência 
iluminam conflitos partilhados - dentro de si, do casal e da tribo.

‘ID’ follows six dancers in communion, each driven by their own instinctive impulses 
which manifest fast and slow. Propelled like machines through dispositions and 
space, oscillations of awareness illuminate shared conflicts — within the self, the 
couple and the tribe.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia 
Choreography
Cass Mortimer Eipper

Intérpretes
Interpreters
Daniel Jaber
Jayden Hicks
Lachlan Hall
Kate Arber
Kaitlin Malone 
Nikki Tarling 

Produtor | Producer
Transit Dance Company 
Paul Malek  
Chris Curran

Cass Mortimer Eipper é um realizador, coreógrafo e bailarino premiado. Cria para teatro 
e cinema e os seus trabalhos já foram apresentados por toda a Austrália, Europa e EUA. 
Colaborou com a maioria das companhias de dança da Austrália e foi director da 
companhia de dança australiana Ludwig.

Cass Mortimer Eipper is an award-winning director, choreographer and dancer. 
Creating for both stage and film, he has presented work throughout Australia, Europe 
and the U.S.A. He has collaborated with most of Australia’s prominent dance companies 
and was director of the Australian dance company, Ludwig.
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Bondiaries
TORBEN LOTH (DE)

Com este vídeo exploramos diferentes constelações que podem acontecer 
dentro de uma relação, com base nas três palavras: dependência, independência 
e interdependência. 
Este é um desempenho conceptual que se move através dessas diferentes 
fases. A começar pela dependência, um espaço onde uma pessoa é guiada 
pela outra independentemente das suas necessidades. Movendo-se pela 
independência, onde nos movemos por nós próprios sem precisarmos o apoio 
do outro para finalmente chegar a um espaço de interdependência onde nos 
damos a liberdade de sermos nós próprios e de nos apoiarmos igualmente uns 
aos outros.

With this video we explore different constellations that can happen within 
a relationship, based on the three words: dependence, independence 
and interdependence.
This is a conceptual performance that moves through those different stages.
Starting with dependence, a space where one is guided by the other regardless 
of one person’s needs. Moving through independence where we move on our 
own without needing the support of the other to finally arrive in a space of 
interdependence where we give ourselves the freedom to be ourselves and 
equally support each other.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Jill Bettendorff  
Wilfried Ebongue

Intérpretes  
Interpreters
Jill Bettendorff  
Wilfried Ebongue

Imagem | Image
Torben Loth

Edição | Editing
Torben Loth

Torben Loth nasceu em Berlim e é realizador, videógrafo e editor. Após concluir os estudos 
em Motion Design, ele apaixonou-se pela busca e criação de imagens destinada 
a músicos e pessoas que procuram usar a tela para dar vida a histórias.

Torben Loth is a Berlin based director, videographer and editor. After finishing his studies 
in Motion-Design he found his passion in finding and creating images for musicians 
and anybody who wants to bring stories to life on the screen.

SESSÃO 1 / / SESSION 1



Moving Through Loneliness
CID PEARLMAN (EUA) 

Em ‘Moving Through Loneliness’ um grupo intergeracional de artistas usa 
o movimento e o gesto para examinar o isolamento e a perda que enfrentamos 
à medida que envelhecemos. Este filme extrai o seu material de uma instalação 
que foi criada para a exposição ‘Estamos Ainda Aqui’, no Museu de Arte 
e História de Santa Cruz. ‘Moving Through Loneliness’ é uma colaboração 
entre o coreógrafo Cid Pearlman e a cineasta Mara Milam, com uma partitura 
sonora original composta por Jonathan Segel do Camper Van Beethoven.

In ‘Moving Through Loneliness’ an intergenerational group of performers use 
movement and gesture to examine the isolation and loss that we face as we get 
older. This film draws its material from an installation that was created for the 
exhibition ‘We’re Still Here’, at the Santa Cruz Museum of Art and History. ‘Moving 
Through Loneliness’ is a collaboration between Choreographer Cid Pearlman 
and Filmmaker Mara Milam, with an original sound score composed by Jonathan 
Segel of Camper Van Beethoven.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia 
Choreography
Cid Pearlman

Imagem | Image
Mara Milam

Música | Music
Jonathan Segel

Edição | Editing
Mara Milam

Produtor | Producer
Cid Pearlman
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Cid Pearlman faz danças sobre como negociamos estarmos juntos num mundo 
complexo. Entre outras honras, é a beneficiária da Bolsa de Artes Visuais Rydell 
2020-2021. Pearlman recebeu um Prémio Fulbright do Departamento de Estado 
dos EUA, e foi duplamente galardoada com uma Bolsa de Artista Residente Djerassi. 
O seu trabalho foi apresentado em numerosos locais, incluindo ODC Theater, Joyce 
SoHo, Kanuti Gildi SAAL,Getty Center, Stockholm City Hall e Theatre Artaud.

Cid Pearlman makes dances about how we negotiate being together in a complex 
world. Among other honors she is the recipient of the  2020-2021 Rydell Visual Arts 
Fellowship. Pearlman received a Fulbright Award from the US Department of State, 
and has been twice awarded a Djerassi Resident Artist Fellowship. Her work has been 
presented at numerous venues including ODC Theater, Joyce SoHo, Kanuti Gildi SAAL, 
the Getty Center, Stockholm City Hall, and Theatre Artaud.

Hic et Nunc
EMMA CIANCHI (IT)

‘Aqui e agora’ é a tradução literal desta famosa frase latina atribuída 
a Horácio. Utilizada por várias correntes filosóficas, assume significados com 
diferentes nuances, todos os quais podem ser atribuídos a um simples 
pensamento: todas as nossas acções são realizadas aqui e agora, no 
imediatismo do presente; o passado e o futuro, por mais importantes que 
sejam, são memórias, o tempo flui inexoravelmente e a vida está aqui e agora. 
Uma linha recta, um lugar abandonado em que ecoam vidas passadas, um 
plano de sequência para dizer que o presente é a única dimensão em que se 
vive realmente.

‘Here and now’ is the literal translation of this famous Latin phrase attributed 
to Horace. Used by several philosophical currents, it assumes meanings with 
different nuances, all of which can be traced back to a simple thought: all our 
actions are performed here and now, in the immediacy of the present; the past 
and the future, however important, are memories, time flows inexorably and life 
is here and now. A straight line, an abandoned place in which past lives echo, 
a sequence plan to say that the present is the only dimension in which one 
really lives.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Angelo Parisi

Imagem | Image
Matteo Cinque 
Federica Capo

Música | Music
Lino Cannavacciuolo

Produção | Production
Art Garage

Emma Cianchi Directora artística de dança no Teatro Bellini di Napoli, directora artística 
e coreógrafa no ArtGarage center of contemporay performing arts.

Emma Cianchi Dance artistic director at Teatro Bellini di Napoli, artistic director and 
choreographer in ArtGarage center of contemporary performing arts.
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We Are Ready Now
JACK THOMSON (UK)

Em que ponto estamos neste momento? Os corpos navegam 
e auto-organizam-se neste nesta curta-metragem de dança.

Where are we in this moment? Bodies navigate and self organise 
in this short dance film.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes
Interpreters
Audrey Agudo  
Jordan Ajadi
Samuel Baxter  
Darren Ellis 
Hannah Ellis 
Saju Hari 
Tia Hockey 
Noa Mamrud 
Roy Morton
Becky Namgaudsr 
Lucy Namgauds
Mary Price-O’Connor 
Yu-Hsien Wu

Imagem | Image
Michele Cadei 

Música | Music
AGF 

Edição | Editing
Matt Dennis 

Produtor | Producer
Ian Fenton 

Nascido em York, Jack Thomson é um artista de dança, que se dedica à prática da 
performance, fotografia e cinema. Depois de se formar na The Rambert School, em 
2015/2016 foi beneficiário de uma Bolsa Criativa Weston Jerwood para se desenvolver 
ainda mais como artista. “A maior parte do trabalho que faço é em grande parte sobre 
a relação entre o corpo em movimento e a câmara e o contexto em que estes dois se 
juntam”.

Born in York, Jack Thomson is a dance artist, with practises performance, photography 
and film. After graduating from The Rambert School, in 2015/2016 he was a recipient of a 
Weston Jerwood Creative Bursary to develop further as an artist. ‘Most of the work I make 
is largely about the relationship between the moving body and the camera and the 
context these two come together in.’
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Dark Myriad 0
ETA DAHLIA (UK)

‘Dark Myriad 0’ é um vídeo-poema que visa criar um novo tipo de linguagem 
poética, integrando a palavra falada com a imagem em movimento para 
desenvolver um estilo não ilustrativo. Nesta peça, uma performance de dança 
de Svetlana Malinina e pintura corporal néon de Nik Nightingale combinaram-se 
para formar uma tela sobre a qual o vídeo-poema se desenvolve entrelaçando 
os vários elementos da sua composição.
O vídeo-poema aqui apresentado faz parte de um álbum chamado ‘Dark 
Myriad’ que se baseia no álbum anterior de Eta, ‘Little Flowers’ e desenvolve 
os aspectos visuais e técnicas de criação de uma experiência video-poética 
unificada.

‘Dark Myriad 0’ is a videopoem that aims to create a new type of poetic language, 
integrating spoken word with moving image to develop an non-illustrative style. 
In this piece, a dance performance by Svetlana Malinina and neon body paint 
by Nik Nightingale combined to form a canvas on which the videopoem develops 
by intertwining the various elements of its composition.
The videopoem presented here is part of an album called ‘Dark Myriad’ that 
builds on Eta’s previous album ‘Little Flowers’ and develops the visual aspects 
and techniques of creating unified videopoetic experience.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérprete | Interpreter
Svetlana Malinina

Imagem | Image
Jurij Subbotin

Música | Music
Andrey Novikov

Edição | Editing
Eta Dahlia

Produtor | Producer
Greg Budanov
Alex May

Eta Dahlia é um poeta e cineasta russo sediado em Londres. Trabalha com elementos 
audiovisuais, integrando-os em composições rítmicas e rimadas inseparáveis, 
para criar peças poéticas multimédia coerentes e completas. Através destas peças 
interdisciplinares, Eta esforça-se por alcançar um tipo universal de poema, onde a 
compreensão e apreciação de uma peça não está limitada à sua linguagem original.

Eta Dahlia is a Russian poet and filmmaker based in London. He works with audio-visual 
elements integrating them into inseparable rhythmic and rhyming compositions to 
create coherent and complete multimedia poetic pieces. Through these interdisciplinary 
pieces Eta strives to reach a universal type of poem, where the understanding and 
appreciation of a piece is not limited to its original language.
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Lake of RED
ITAI ZWECKER  (EUA)

‘Lake of RED’, filmado no Sam Black’s Refuge Arts em Bedford-Stuyvesant 
Brooklyn, realiza-se no interior de um espaço fragmentado e encaixotado, e é 
uma lente de performance poética para projecção, reflexão e ressonância do 
artista com o espectador e consigo próprio.

‘Lake of RED’, filmed at Sam Black’s Refuge Arts in Bedford-Stuyvesant Brooklyn, 
takes place inside in a fragmented, boxed space, and is a poetic performance 
lens for projection, reflection and resonance of the artist with the viewer and 
with himself.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Shamel Pitts  

Intérprete | Interpreter
Shamel Pitts 

Imagem | Image
Jordan Cowan

Música | Music
Ricardo Romaneiro

Produção | Production
TRI314 Multidisciplinary 
Visual Performances

Itai Zwecker,  director de fotografia, fotógrafo, realizador, editor de vídeo e designer 
nascido em Israel. A sua fotografia foi apresentada no The New York Times e no 
DIYdancer. É o director de vídeo e design na empresa de tecnologia de eventos 
Bizzabo.  Zwecker está sediado em Brooklyn e Tel Aviv, onde trabalha na filmagem 
de filmes, dança, música, documentários e projectos comerciais.

Itai Zwecker is an Israeli-born director of cinematography, photographer, director, 
video editor and designer. His photography has been featured in The New York Times 
and DIYdancer. He is the head of video and design at the event technology company 
Bizzabo.  Zwecker is based in Brooklyn and Tel Aviv, where he works shooting film, dance, 
music, documentary and commercial projects.
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Shadow
FRANCESCA JANDASEK (EUA)

Ao pesquisar a lenda romena do mosteiro Argeș, deparei-me com a crença do 
‘stahie’, ou sombra, uma antiga crença e práctica da Europa de Leste que, para 
que as paredes de um edifício fiquem de pé, alguém tem de ser embutido nas 
paredes, quer fisicamente (isto é, o seu corpo), quer metafisicamente (isto é, 
a sua sombra). Ao mergulhar na lenda e nesta crença, dei por mim a enfrentar 
as minhas muitas sombras - as minhas muitas possibilidades e os meus 
muitos medos. Dei por mim a interrogar-me, Quem é a sombra? Que realidade/
possibilidade escolho?

While researching the Romanian Legend of the Argeș Monastery, I came across 
the belief of the ‘stahie’, or shadow, an ancient Eastern European belief and 
practice that in order for the walls of a building to stand, someone has to be 
built into the walls either physically (i.e their body), or metaphysically (i.e their 
shadow). As I delved into the legend and this belief, I found myself facing my 
many shadows - my many possibilities and my many fears. I found myself 
questioning, Who is the shadow? What reality/possibility do I choose?

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes  
Interpreters
Antonella Redekosky
Ashley Krost

Música | Music
Francesca Jandasek

Produtor | Producer
Francesca Jandasek

Francesca Jandasek, nascida na Namíbia, África, de pais Checos, é uma Coreógrafa/
Artista Interdisciplinar sediada em Los Angeles. Recebeu prémios e bolsas de estudo 
pela sua coreografia, música, filmes e arte visual. Francesca actuou e ensinou em 
Nova Iorque, Washington DC, Maryland, Virginia, Los Angeles, São Francisco, Rússia, 
Canadá, Índia, Bangladesh, República Checa, e Argentina.

Francesca Jandasek, born in Namibia, Africa, from Czech parents, is an Interdisciplinary 
Choreographer/Artist based in Los Angeles. She has received awards and fellowships 
for her choreography, music, films, and visual art. Francesca has performed and taught 
in New York, Washington DC, Maryland, Virginia, Los Angeles, San Francisco, Russia, Canada, 
India, Bangladesh, Czech Republic, and Argentina.
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Pas de Quoi
PAULO FILIPE MONTEIRO (PT)

Um ferryboat. Um encontro entre duas almas. As dificuldades e as sombras 
continuam a ser superadas até ao fim. Corpos sempre a esforçarem-se por 
respirar ao longo do caminho.

A ferryboat. A meeting between two souls. Hurdles and shadows keep being 
overcome until the end. Bodies always striving to breathe along the way.

Paulo Filipe Monteiro realizou o filme de 25 minutos Amor Cego; e estreou em 2017 
a sua primeira longa-metragem, Zeus, que obteve 12 prémios nacionais e internacionais. 
Fez a dramaturgia e encenação de 16 espectáculos. Como actor, participou ainda em 
várias peças, em 11 longas-metragens portuguesas e estrangeiras e em 40 telefilmes 
e séries de televisão. Escreveu 8 longas-metragens. Tem feito dramaturgia para 
espectáculos de dança.

Paulo Filipe Monteiro made the 25-minute film Amor Cego; and in 2017 premiered his first
feature film, Zeus, which won 12 national and international awards. 
He has done the dramaturgy and staging of 16 shows. As an actor, he also participated 
in several plays, in 11 Portuguese and foreign feature films and in 40 television films and 
series. He wrote 8 feature films. He has done dramaturgy for dance performances.
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Amélia Bentes

Intérpretes
Interpreters
Amélia Bentes
Fran Martinez
Diego Buceta

Imagem | Image
Filipe Dores

Música | Music
Nuno Veiga

Edição | Editing
Rúben Gonçalves

Produtor | Producer
Paulo Filipe Monteiro

Navigation
MARLENE MILLAR (CA)

Situada na espectacular região de Burren, na costa ocidental da Irlanda, 
‘Navigation’ explora a actual crise humanitária de deslocação forçada que 
é vivida tanto individual como colectivamente. Utilizando a própria terra para 
explorar a forma como navegamos por terrenos desconhecidos, temas de 
sobrevivência e perseverança, partida e renovação emergem numa interpretação 
matizada e estratificada da experiência migratória. Os ritmos, movimento, 
vozes e paisagem definem e encarnam esta exploração, apresentando 
performances de 10 bailarinos, cantores e um coro de 40 participantes.

Set in the spectacular Burren region of the west coast of Ireland, ‘Navigation’ 
explores the current humanitarian crisis of displacement and dislocation that 
is experienced both individually and collectively. Using the land itself to explore 
how we navigate through unknown terrain, themes of survival and perseverance, 
departure and renewal emerge in a nuanced and layered interpretation of the 
migration experience. The rhythms, movement, vocals and landscape define 
and embody this exploration, featuring the performances of 10 dancers, singers 
and a choir of 40 participants.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Sandy Silva

Imagem | Image
Kes Tagney

Música | Music
Jean Fréchette
Sandy Silva

Edição | Editing
Jules de Niverville

Produção | Production
Anna Alexandre

Produtor | Producer
Marlene Millar
Sandy Silva

Marlene Millar celebrou recentemente os seus 30 anos de cinema, na exposição 
individual de 30 trabalhos de dança media  na Threshold Artspace, Perth, Reino Unido. 
A série ‘Migration Dance Film Project’ dirigida por Marlene, coreografada por Sandy Silva, 
foi distinguida com mais de 25 prémios em festivais como Shortwaves, Aesthetica, San 
Francisco Dance Film Festival, Cinematica, Cinedans, InShadow, dando vida a histórias 
de migração através da percussão corporal e do cinema.

Marlene Millar has recently celebrated 30 years of filmmaking in her solo exhibition of 
30 dance media works at Threshold Artspace, Perth, UK. ‘The Migration Dance Film Project’ 
series directed by Marlene, choreographed by Sandy Silva, has been honoured with over 
25 awards at festivals such as Shortwaves, Aesthetica, San Francisco Dance Film Festival, 
Cinematica, Cinedans, InShadow, bringing stories of migration to life through body 
percussion and cinema.
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SESSÃO 2 / / SESSION 2
25 NOV / / 19H | 7PM

FLOOR FALLS 3’
JENNIFER PATERSON 
LEWIS GOURLAY
ABBY WARRILOW (UK) 

NÓ 5’
MARGARIDA ALBINO (PT) 

TOPORZEŁ 9’
IWONA PASIŃSKA (PL)

BLUE MONDAY 6’
ANDREW MARGETSON (ES) 

CONCRETE KISSES 5’
ELOÏSE MAVRONICHOLAS (UK)

ELSEWHERE 4’
ALEXA VELEZ (EUA) 

BAD FEELING 4’
NYKO PK16 (PF) 

4 12’
MARIANA PALACIOS 
ADRIÁN DEL ARROYO (SE) 

SPECTRE 1’
SEBASTIEN DE BUYL (BE) 

AVOIDANCE 7’
MATTHEW MCKEE (EUA)

THE EMBRACE OF THE 
VALKYRIES 16’
ALAN LAKE (CA)

TIME 3’
LINE KLUNGSETH JOHANSEN (NO) 

ANNEX 6’
YANA SUSLOVETS (PT)

BEN 8’
TERESA SALA 
ILARIA VERGANI BASSI 
GABRIEL BEDDOES 
MATTIA PARISOTTO (IT)

A sessão propõe uma oposição renovada entre os universos interior 
(palco, casa) e exterior (natureza, arquitectura), num reflexo dos 
tempos pandémicos que vivemos.

The session proposes a renewed opposition between the interior 
(stage, house) and exterior (nature, architecture) universes, reflecting 
the pandemic times we live in. Floor Falls

JENNIFER PATERSON, LEWIS GOURLAY, ABBY WARRILOW (UK)

Uma mulher levanta-se, respira e move-se. Arqueando-se para trás, estende-se 
além do que parece possível. Ela avança, metendo-se na ponta do dedo do pé.  
Vemos escuridão e, então, ela aparece. Giros e rodopios, a câmara e a bailarina 
dançam uma à volta da outra. Ela fica suspensa, ou será que o chão caiu? 
Focamo-nos nela enquanto anda no ar, livre da gravidade, sem saber onde 
estamos, o que está para cima e o que está para baixo. Girando no espaço, 
gradualmente vemos o seu desaparecimento, o foco a desvanecer-se, até que 
ela desaparece totalmente.

A women stands, takes a breath, and moves.  Arching back extending further 
than seems possible, she steps forward, rising up onto the tip of her toe and over 
the threshold.  We see blackness then she appears.  Rotating and twisting, the 
camera and her dance around each other.  She suspends, or has the floor fallen?
We focus in on her as she walks in air, gravity free, not knowing where we are, 
what is up and what is down.  Spinning through the space, gradually we see her 
disappearing, focus fading and she is gone.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Jennifer Paterson 
Abby Warrilow

Intérprete | Interpreter
Freya Jeffs

Imagem | Image
Andrew Begg

Edição | Editing
Lewis Gourlay

Produção | Production
All or Nothing Aerial 
Dance Theatre

Produtor | Producer
Suzanne Heffron

Jennifer Paterson é directora artística de ‘All or Nothing’, a principal companhia de dança 
aérea da Escócia, que trabalha desde teatros de pequena escala a espectáculos de 
grande escala. Lewis Gourlay e Abby Warrilow fazem parte da Cagoule Productions. 
Coreógrafa e realizadora de filmes de dança, Abby trabalha internacionalmente com 
filmes, anúncios publicitários, vídeos de palco e música. Lewis tem uma reputação 
tanto como editor criativo, como artista de vídeo gráfico.

Jennifer Paterson is an artistic director of ‘All or Nothing’, Scotland’s leading aerial 
dance company who work in small scale theatre to large scale spectacle. Lewis Gourlay 
and Abby Warrilow are Cagoule Productions. 
Choreographer and dance-film maker, Abby works internationally feature films, 
commercials, stage and music videos. Lewis has a reputation both as respected and 
creative editor, and a talented video graphic artist.
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Nó
MARGARIDA ALBINO (PT)

Com base numa carta escrita por Daniil Harms onde a comunicação bastante 
ambígua, a repetição e a presença oculta de um terceiro elemento no texto 
eram bastante óbvias, um compositor, um coreógrafo e uma realizadora 
juntaram-se numa residência para poder desconstruir o texto e intensificar 
o que nos saltou à vista: “Tenho muita coisa a dizer-te, mas não tenho tempo, 
literalmente. Escrevi tudo aquilo para o que tive tempo, o resto escrevo depois 
porque agora não tenho tempo nenhum.”

Based on a letter written by Daniil Harms where the rather ambiguous 
communication, repetition and the hidden presence of a third element in the 
text were quite obvious, a composer, a choreographer and a director gathered 
in a residence in order to deconstruct the text and intensify what caught us the 
eye: “I have a lot to tell you, but I don’t have the time, literally. I wrote everything 
I had time for, the rest I’ll write later because now I don’t have any time”.
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FICHA ARTÍSTICA
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Coreografia  
Choreography
Bruno Freitas

Intérpretes  
Interpreters
Luis Faria
Matilde Tarrinha
Tânia Tedim

Imagem | Image
Margarida Albino  
Matthew da Silva

Música | Music
Pedro Lima 
Cristiano Rios 
João Miguel Braga 
Francisco Fontes
João Carvalho 
João Figueira

Produção | Production
Estúdios Victor Córdon 
Ar.Co Centro de Arte  
Comunicação Visual 
Escola Superior de 
Música de Lisboa

Margarida Albino nasceu em 1998. Começou os seus estudos artísticos na Escola 
Artística António Arroio. Desde aí tem frequentado cursos tanto teóricos como 
práticos nas áreas do cinema, da fotografia e do som. Mais recentemente concluiu os 3 
anos do Curso de Cinema / Imagem em Movimento no Ar.Co onde é também monitora 
do mesmo departamento. Tem participado em projectos e residências artísticas e 
colaborado em rodagens de filmes nas suas diferentes funções. 

Margarida Albino was born in 1998. She began her artistic studies at the António Arroio 
Artistic School. Since then, she has attended both theoretical and practical courses 
in the areas of cinema, photography and sound. More recently, she completed the 
3 years of the Film / Image in Motion Course at Ar.Co, where she is also a monitor 
of the same department. She has participated in projects and artist-in-residence 
programs and has collaborated in film shootings in different functions.

Toporzeł
IWONA PASIŃSKA (PL)

Belas paisagens de montanhas, de onde as figuras dos bailarinos emergem, 
a severidade da natureza e a sua força, tudo se interliga de forma a enfatizar 
os fortes laços entre Homem e Natureza.
O projecto inspirou-se nas esculturas de Stanisław Szukalski. Nas obras do 
artista – que provocam fortes emoções – surge o tema do corpo humano; 
podemos ver tensão muscular, movimento, gestos e expressão. A escultura 
é feita de terra, de natureza, da qual o homem faz parte – este foi o código 
interpretativo do projecto.

Beautiful mountain landscapes, from which the figures of dancers grow, 
the severity of nature and its strength, everything intertwines with each other, 
thus emphasizing the strong bonds between nature and man. 
The project was inspired by sculptures by Stanisław Szukalski. In the works 
of this artist, who causes strong emotions, the motif of the human body 
appears; one can see muscle tension, movement, gesture and expression. 
The sculpture is made of earth, of nature, of which man is a part - this was 
the interpretive code of the project.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes 
Interpreters
Kacper Bożek 
Jerzy Kaźmierczak 
Zbigniew Kocięba 
Dominik Kupka 
Paweł Malicki
Michał Przybyła  
Adrian Radwański

Imagem | Image
Marek Grabowski

Música | Music
Henryk Mikołaj Górecki

Edição | Editing
Edyta Pietrowska

Produção | Production
Polski Teatr Tańca

Produtor | Producer
Małgorzata Andrzejewska 
Robert Chodyła

Iwona Pasińska é coreógrafa, realizadora e fundadora da ‘Movements Factory 
Foundation’. Em 1997, tornou-se na bailarina principal do Teatro de Dança Polaco. 
Desde 2010, tem vindo a colaborar como coreógrafa com teatros e óperas. 
Licenciou-se em Teoria Teatral e doutorou-se na Universidade Adam Mickiewicz. 
Em 2016, tornou-se Diretora do Teatro de Dança Polaco.

Iwona Pasińska is a choreographer, director and founder of the ‘Movements Factory 
Foundation’. In 1997 she became the principal dancer of the Polish Dance Theatre. Since 
2010 she has been collaborating as choreographer with dramatic and opera theatres. 
She graduated from theatre theory and did her PhD at the Adam Mickiewicz University. 
In 2016 she has become the Director of the Polish Dance Theatre.

SESSÃO 2 / / SESSION 2



Blue Monday
ANDREW MARGETSON (ES)

Agnes.

Agnes.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes  
Interpreters
Agnés Sales Martín 
Héctor Plaza Hernando

Imagem | Image
Diego Alveira

Música | Music
Max Cyrus

Edição | Editing
Mark Henson

Andrew Margetson já realizou várias curtas metragens de dança, que tiveram grande 
sucesso, incluindo o vencedor de prémios ‘Lil Buck with Icons of Modern Art’, assim 
como o filme sobre ballet que ganhou bastante mediatismo, ‘Reborn’. O seu mais 
recente filme, ‘Nela’, teve a participação da bailarina do The Royal Ballet, Marianela 
Nuñez.

Andrew Margetson has directed a number of highly successful short dance films 
including the award winning ‘Lil Buck with Icons of Modern Art’ as well as the viral ballet 
film ‘Reborn’. He recently made ‘Nela’ with The Royal Ballet’s prima ballerina Marianela 
Nuñez.
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Concrete Kisses
ELOÏSE MAVRONICHOLAS (UK)

‘Concrete Kisses’ utiliza o corpo em movimento para explorar um espaço 
arquitectónico. Através de uma percepção desenvolvida por si mesmo dentro 
dele, proporciona a criação de liberdade e conforto num determinado lugar. 

‘Concrete Kisses’ uses the moving body to explore an architectural space. 
Creating freedom and comfort in a location through a developed understanding 
of your yourself within it.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérprete | Interpreter
Pui Yung Shum

Música | Music
Lee Avant

Eloïse Mavronicholas vive em Londres. É uma artista multidisciplinar com experiência 
em performance, coreografia, fotografia e cinema. É licenciada em Dança 
Contemporânea na Universidade de Roehampton. Actualmente, é aluna do Mestrado 
em Vídeo-Dança na London Contemporary Dance School. O seu trabalho explora 
e associa elementos físicos a fílmicos.

Eloïse Mavronicholas is a multidisciplinary artist based in London with experience in 
performance, choreography, photography and film. Trained for her BA in Contemporary 
Dance at Roehampton University. Currently is a student on the MA Screendance at 
London Contemporary Dance School. Her work explores physical and filmic elements 
hand in hand.
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Elsewhere
ALEXA VELEZ (EUA)

‘Elsewhere’ é um pequeno filme experimental que explora a sensação de 
devaneio. Ansiosa por sair da realidade mundana dos subúrbios, a protagonista 
do filme confia no som e no movimento para a fazer emergir do mundo natural. 
Mergulha nas profundezas do seu sonho acordada e encontra conforto na 
ilusão da floresta.

‘Elsewhere’ is a short experimental film that explores the sensation of daydreaming. 
Longing to depart from the mundane reality of suburbia, the protagonist in the 
film relies on sound and movement to bring forth the natural world. Plunging 
deeper into the depths of her waking dream, she finds comfort in the illusion 
of the forest. 
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Alexa Velez

Intérprete | Interpreter
Alexa Velez

Imagem | Image
Amanda Velez

Música | Music
Alexa Velez

Edição | Editing
Alexa Velez

Produtor | Producer
Alexa Velez
Amanda Velez

Alexa Velez trabalha numa variedade de meios, incluindo fotografia, filme, música 
e dança. O seu trabalho pessoal é principalmente inspirado pelo movimento, 
incorporando elementos da natureza e do drama cinematográfico. Utiliza frequentemente 
a dança no seu imaginário para dar forma a estados de humor e ideias, enquanto 
transforma locais comuns em espaços teatrais para contar histórias. 

Alexa Velez works in a variety of media, including photography, film, music, and dance. 
Her personal work is primarily inspired by movement, incorporating elements of nature 
and cinematic drama. She often uses dance in her imagery to give form to moods and 
ideas, while transforming ordinary locations into theatrical spaces for storytelling. 

Bad Feeling
NYKO PK16 (PF)

Um casal de jovens bailarinos polinésios partilham uma dança em Paris, talvez 
pela última vez…

A couple of young Polynesian dancers share a dance in Paris, maybe for the last 
time...

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Tahia Cambet

Intérpretes  
Interpreters
Tahia Cambet
Tuarii Tracqui

Música | Music
Hugues Damesin

Produtor | Producer
Nyko PK16 
Hugues Damesin

Niko PK16 (1984) é um realizador e produtor francês. Vive no Taiti desde 2012 e especializou-
se a realizar um filme sobre ‘Ori Tahiti’, uma dança popular na Polinésia. Ele também 
já realizou diversos videoclipes e documentários na Polinésia. Simultaneamente, 
dedica-se à ilustração e à pintura. 

Niko PK16 (1984) is a French director and producer. He has lived in Tahiti since 2012 
and specializes in making a film about Polynesian dance “Ori Tahiti”. He has also 
directed numerous video clips in Polynesia and several documentaries. At the same 
time, he is also an illustrator and painter.
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4
MARIANA PALACIOS, ADRIÁN DEL ARROYO (SE)

‘4’ é uma curta-metragem experimental com música e dança que leva 
o público a um espaço de investigação para identificar a fonte de equilíbrio 
e as proporções nas formas de arte combinadas. Dois pianistas e dois bailarinos 
viajam juntos numa busca retro-futurista pelo conhecimento através do 
batimento e ritmo, criando uma peça progressiva e hipnótica, e colocando 
o piano como uma mesa de operações comum para a sua interação. 
A música apresenta técnicas prolongadas de piano numa partitura intensa 
e minimalista.

‘4’ is an experimental short film featuring music & dance that brings the audience 
to a research space to identify the source of balance and proportions in the 
combined art forms. Two pianists and two dancers travel together in a retro-
-futuristic quest for knowledge through pulse and rhythm, creating a progressive 
and hypnotic piece, and placing the piano as a common operating table for 
their interaction. The music features extended piano techniques in an intense, 
minimalist score.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Adrián del Arroyo

Intérpretes  
Interpreters
Mariana Palacios 
Juan J. Ochoa
Sabine Groenendjik 
Benjamin Behrends

Imagem | Image
Anders Larsson 
Mia Kaasalainen  
Jessica Skogsberg

Música | Music
Juan J. Ochoa
Mariana Palacios

Edição | Editing
Peter Hein

Produtor | Producer
Mariana Palacios 
Stream Movement

Mariana Palacios desenvolveu um projeto muito ambicioso sob a forma de uma 
trilogia cinematográfica, no qual pretende unificar a música e a dança com 
a linguagem cinematográfica. Ela é realizadora, produtora, intérprete e compositora 
dos seus filmes, colaborando com uma grande variedade de artistas internacionais. 
Nos seus filmes, aborda diferentes géneros musicais e de dança e a forma como estes 
interagem, de uma forma que aceita e distribui igualdades.  

Mariana Palacios has developed a very ambitious project in the form of a film trilogy, 
in which she aims to unify music and dance with the cinematographic language. 
She is the director, producer, performer, and composer of her films, collaborating with 
a wide range of international artists. In her films, she addresses different music and 
dance genres and how they interplay, in a taking-and-giving egalitarian way.
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Spectre
SEBASTIEN DE BUYL (BE)

Uma misteriosa luz fala com um espírito.

A mysterious light speaks to a spirit.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Sebastien de Buyl

Intérprete | Interpreter
Sebastien de Buyl

Imagem | Image
Sebastien de Buyl

Música | Music
Gaël de Ville

Edição | Editing
Sebastien de Buyl

Sebastien De Buyl é um cineasta de Bruxelas, que não cessa em construir o seu próprio 
estilo na cinematografia, focando-se especialmente em produções cinematográficas 
baseadas no movimento. O acto de filmar não se desdobra em categorias como o 
documentário ou a ficção. Ele tem especial interesse em experimentar a fusão de 
várias formas de arte, incluindo artes visuais, escrita, música, fotografia e cinema, com 
o intuito de criar obras que proporcionem ao espectador uma viagem inesquecível. 

Sebastien De Buyl is a Brussels-based filmmaker. He keeps characterising his own style 
in cinematography, with a special focus on movement-based film productions. The act 
of filming does not distinguish into categories such as documentary or fiction. He is keen 
to experiment with the fusion of various art forms, including visual arts, writing, music, 
photography and film, in order to create works that invite the viewer to an exceptional 
journey.
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Avoidance
MATTHEW MCKEE (EUA)

Uma curta-metragem de dança inspirada nos temas de perda e conflito.

A short dance film inspired by themes of loss and conflict.

Ben Needham-Wood é um coreógrafo e cineasta, natural de São Francisco, 
premiado com um Emmy Award. As suas coreografias têm sido apresentadas por 
todos os cantos dos Estados Unidos por companhias profissionais, redes de televisão, 
companhias aéreas comerciais, festivais de cinema e galas. Em 2018, Ben contribuiu 
para a realização do filme de dança BaseBallet: ‘Into the Game’, que foi premiado com 
4 Emmy Awards regionais e reconhecido por festivais de cinema em todo o país.

Ben Needham-Wood is an Emmy Award-winning choreographer and filmmaker based 
in San Francisco. His choreography been presented throughout the United States by 
professional companies, TV networks, commercial airlines, film festivals, and galas. 
In 2018 Ben co-created the dance film, BaseBallet: ‘Into the Game’, which was awarded 
4 regional Emmy Awards and recognized by film festivals across the country. 
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Coreografia  
Choreography
Ben Needham-Wood

Intérpretes  
Interpreters
James Gilmer 
Jennifer Stahl

Imagem | Image
Matthew Piniol 
Matthew McKee

Música | Music
Hae Voces

Edição | Editing
Matthew McKee

Produtor | Producer
Matthew McKee
Ben Needham-Wood

The Embrace of the Valkyries
ALAN LAKE (CA)

Através de ‘Scrape The Twilight’, Alan Lake continua a épica e simbólica 
iniciação com o filme ‘Ravages’. Numa variação de solos pensados para 
os seus colaboradores, ele avança não nos seus territórios íntimos, mas 
nos dos intérpretes. A peça mostra uma série de retratos que revelam as 
camadas móveis das suas paisagens interiores e, isto, numa abordagem 
multidisciplinar que combina dança, artes visuais e cinema. Estas histórias 
e fantasias são ampliadas para além da experiência humana, contribuindo 
para o enriquecimento da própria linguagem e e mitologia do realizador.

Through ‘Scrape The Twilight’, Alan Lake continues the symbolist epic begun 
with the film ‘Ravages’. In a variation of solos thought for his long-time 
collaborators, he advances not on his intimate territories, but on those of 
the interpreters. The piece shows a series of portraits revealing the moving 
layers of their interior landscapes, and this, in a multidisciplinary approach 
that combines dance, visual arts and cinema. These stories and fantasies are 
magnified beyond human experience, contributing to the enrichment of Lake’s 
own language and mythology.
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Coreografia  
Choreography
Alan Lake

Intérpretes  
Interpreters
Esther Rousseau-Morin 
Arielle Warnke St-Pierre 
David Rancourt
Fabien Piché

Imagem | Image
François Gamache

Música | Music
Antoine Berthiaume

Edição | Editing
Jason Arbour

Produtor | Producer
Alan Lake

Alan Lake é performer, coreógrafo, realizador e artista visual. Estudou Artes Visuais 
durante cinco anos. Obtém o seu grau técnico em Dança-Performance em 2007, 
na Escola de Dança do Quebeque. Desde 2007, Alan Lake juntou-se às companhias: 
Harold Rhéaume, dança Adrien na NU, ‘Jumeaux’ - uma co-criação com o coreógrafo 
francês Yvann Alexandre -, e na criação de ‘Fluid’, tudo como intérprete.

Alan Lake is a performer, choreographer, director and visual artist. He studied visual 
arts for five years (DEC and BAC in visual arts). He undertakes and obtains his technical 
DEC in Dance-performance in 2007 at the Quebec Dance School. Since 2007, Alan Lake 
has joined the companies: Harold Rhéaume’s son, Adrien dances in NU, ‘Jumeaux’ - 
a co-creation with the French choreographer Yvann Alexandre - and in the creation: 
‘Fluid’, all as a performer. 



Time
LINE KLUNGSETH JOHANSEN (NO)

A teoria da perspectiva do tempo é a ideia de que a nossa percepção do 
tempo influencia as nossas emoções, percepções e acções. Os modelos de 
perspectiva do tempo dividem o tempo em categorias cronológicas como: 
Passado. Presente. Futuro.

Time perspective theory is the idea that our perception of time influences our 
emotions, perceptions and actions. Time perspective models break down time 
into chronological categories such as: Past. Present. Future.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Nina Aune

Intérpretes  
Interpreters
Marthe Aagesen 
Rebecka Lange

Imagem | Image
Øystein Moe

Música | Music
Henrik Dahl

Produtor | Production
Line Klungseth 
Johansen

Line Klungseth Johansen tem um mestrado em estudos cinematográficos e trabalha 
na produtora Helmet Films and Visual Effects, situada em Trondheim. Line tem realizado 
e produzido várias curtas metragens e vídeos musicais, que foram premiados 
e exibidos em vários festivais em todo o mundo.

Line Klungseth Johansen has master’s degree in film studies, and works at the 
Trondheim-based production company Helmet Films & Visual Effects. Line has directed 
and produced several award-winning short films and music videos shown at numerous 
festivals worldwide.
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ANNEX
YANA SUSLOVETS (PT)

‘Anexo’ é, por definição, algo incorporado, um complemento do qual depende 
a conclusão de um raciocínio. Ligado a outro; junto; incorporado; dependente 
e acessório – adjectivos que conseguem igualmente descrever a palavra 
anexo, tal como a função/posição de um artista como elemento activo na 
sociedade. Este vídeo-dança conclui um manifesto à arte neste momento 
de metamorfose. Um corpo funciona num espaço, destacando-se como um 
anexo. Ainda assim quando este corpo se une a outros corpos no mesmo 
espaço, a sua função transfere-se para o grupo. Da mesma forma que 
qualquer corpo é um microcosmo de todo o espaço, os membros do corpo 
reflectem, em miniatura, muitas propriedades do conjunto. 

‘Annex’ is, by definition, something incorporated, a complement on which the 
conclusion of a reasoning depends. Connected to another; together; incorporated; 
dependent and accessory - adjectives that manage to describe the word 
annex and also the function/position of an artist as an active element in society. 
This video dance concludes a manifest to art in this moment of metamorphosis. 
A body works in a space, standing out as an attachment. Yet when this body 
joins other bodies in the same space, its function is transferred to the group. 
In the same way that any body is a microcosm of the entire space, the members 
of the body reflect, in miniature, many properties of the set.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Yana Suslovets

Intérprete | Interpreter
Yana Suslovets

Imagem | Image
José Bica

Música | Music
Y Basics

Edição | Editing
José Bica

Produtor | Producer
José Bica
Yana Suslovets

Yana Suslovets nasceu na Ucrânia em 1994. Formou-se pela Escola Superior de Dança 
em 2017. Tem participado em projectos artísticos como intérprete na área da dança 
contemporânea e da performance. Recentemente tem também desenvolvido 
trabalhos próprios em colaboração com outros artistas na área de multimédia. 
Os projectos exploram o cruzamento do corpo, som e imagem em movimento.

Yana Suslovets was born in Ukraine in 1994. She graduated from Escola Superior de Dança 
in 2017. She has participated in projects as a dancer in the field of contemporary dance 
and performance. Recently, she had been also developing her own works in collaboration 
with other artists in the multimedia field. The projects explore the intersection of body, 
sound and motion picture.
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Ben
TERESA SALA, ILARIA VERGANI BASSI 
GABRIEL BEDDOES, MATTIA PARISOTTO (IT)

‘Ben’ abre os seus olhos na manhã húmida de uma meia estação. Para o acolher, 
ainda acesas, as luzes da cidade, os seus semáforos, o rio sombrio. Branco como 
uma folha vazia, ‘Ben’ não conhece os códigos da linguagem, muito menos os 
do corpo. O seu despertar acontece pelas poças de água e pelo voo das gaivotas, 
num mundo novo que o surpreende. Deslumbrado com imagens em movimento 
puxadas como um peão por um eléctrico afiado, ‘Ben’ tenta assimilar e imitar 
o que vê. E nesta quase sincronicidade, neste carregar e vaguear, ele tropeça 
numa criatura sua semelhante: um contrapeso com o qual falar, um corpo 
amigável que acalma o seu olhar. Assim, ‘Ben’ está agora livre para dançar 
a vida no nevoeiro.

‘Ben’ opens his eyes in the humid morning of a midseason. To welcome him, still lit, 
the lights of the city, its traffic lights, the murky river. White as an empty sheet, ‘Ben’ 
does not know the codes of language, much less those of the body. His awakening 
trudges through the puddles of water and the flight of seagulls, in a new world 
that surprises him. Overwhelmed with moving images pulled like a pawn by a 
sharp tram, ‘Ben’ tries to assimilate and imitate what he sees. And in this almost 
synchronicity, in this carrying and wandering, he stumbles into a creature 
similar to him: a counterweight with which to talk, a friendly body that soothes 
his gaze. So, ‘Ben’ is now free to dance life in the fog.
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Coreografia  
Choreography
Gabriel Beddoes
Ilaria Vergani Bassi

Intérpretes  
Interpreters
Aldo Rendina
Doriana Crema

Edição | Editing
Teresa Sala
Ilaria Vergani Bassi

Produção | Production
COORPI 

Produtor | Producer
Lucia Carolina 
De Rienzo

Ben reúne quatro autores de contextos e origens diferentes numa forma de 
colaboração igualitária. O filme é uma produção original da Associazione COORPI, 
parte integrante da residência artística “Film in 4D - Seeing music, dancing images”, 
com curadoria de Rosa Canosa. Ilaria Vergani Basso é uma intérprete e artista visual 
italiana. Teresa Sala e Mattia Parisotto são realizadoras e cineastas. Gabriel Beddoes 
é bailarino e coreógrafo.

Ben unites four authors from different contexts and backgrounds in a form of equal 
collaboration. The film is an original production of Associazione COORPI , within the 
artistic residence “Film in 4D - Seeing music, dancing images”, curated by Rosa Canosa. 
Ilaria Vergani Basso is an italian visual artist and performer. Teresa Sala and mattia 
Parisotto are directors and filmmakers. Gabriel Beddoes is a dancer and choreographer.
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I’M HERE 4’
KATERYNA TIURINA (UA) 

BORN OF THE TREES 4’
RACHEL NÍ BHRAONÁIN 
MAGALIE LANRIOT (PT) 

THE NAMELESSNESS DANCE 8’
MARÍA CONTRERAS (CO)

LETHE. STILL ACT 10’
RÉKA SZÜCS (IS) 

TO A BROKEN IMAGE 5’
MIKAELA GUARINIELLO (ES)

WHITEOUT 11’
NATASHA GILMORE (UK) 

SILENT FRAGMENTS 5’
ANDREA HACKL (AT)

ALIGN 7’
R.E. WOLFE (UK)

ANOTHER ME 
IN THE WORLD 3’
YIMING FAN (CH) 

HORS 6’
AMÉLIE GAGNON
JULIA-MAUDE CLOUTIER (CA) 

CANNING TOWN 11’
WILL DICKIE 
FABIOLA SANTANA (UK)

HER | SELF 5’
JORDAN MCEWEN (CA) 

HÁ MAR E MAR 7’
CHRIS POULLES (PT) 

T. I. A. (THIS IS AFRICA) 7’
MATTHIEU MAUNIER-ROSSI (FR)

A sessão sugere uma visão politicamente consciente do vídeo-
dança, reflectindo sobre assuntos que nos marcam enquanto 
sociedade contemporânea  - da identidade individual à força 
da representação feminina.

The session suggests a politically conscious vision of screendance, 
reflecting on issues that mark us as a contemporary society - from 
individual identity to the strength 
of female representation.



I’m Here
KATERYNA TIURINA (UA)

Kiev, ano 2019 – cópia total do estilo, atitudes, passatempos. Obsessão irracional 
com tudo o que é novo, na moda, e falta de pensamento autônomo, falta de 
verdade e desejos reais. A nova geração deixou de se perguntar – o que é que 
eu realmente quero fazer aqui e agora? Mas estes tipos têm a sua própria 
realidade. Esta é a nova juventude de elite, que pensa de forma crítica. Original. 
Verdadeira. O nosso pequeno, belo vídeo é sobre os eternos sonhadores, rapazes 
e raparigas, chamados a inspirar com as suas acções honestas. 
Eles empurram-nos para as novas conquistas. Sabem como sonhar e realizar. 
Vivem o momento, embora, frequentemente, a sociedade rompa a sua 
imagética de um mundo ideal, atirando-os de volta para a feia realidade…

Kiev, year 2019 - total copying of style, attitudes, hobbies. Unreasonable obsession 
with everything new, trendy, lack of autonomous thinking, lack of truth and real 
desires. The new generation stopped asking themselves - what do I really want 
to do here and now? But these guys have their own reality. This is the new elite 
youth, that think critically. Original. True. Our short, beautiful video is about 
the eternal dreamers, boys and girls, called to inspire with their honest deeds. 
They push us to the new achievements. They know how to dream and fulfill. 
They live the moment, although it often happens that society breaks their 
framework of an ideal world, by throwing back to the ugly reality...
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Coreografia  
Choreography
Ana Tolii Sachivko

Intérprete | Interpreter
Apache Crew

Imagem | Image
Kirill San

Produtor | Producer
Viktoria Zaliznyuk 
Yana Teranis

Katerina Tyurina, 30 anos. Fiz o meu primeiro filme sem fins lucrativos aos 30 anos 
de idade. Beleza, moda, música e dança são os meus principais temas. ‘I’m Here’ 
tornou-se o monólogo visual de estreia ‘On Love and Inspiration’. É sobre pessoas 
bonitas, danças loucas e Kiev. É tudo sobre mim.

Katerina Tyurina, 30 y.o. Made my first nonprofit film at the age of 30. Beauty, fashion, 
music and dancing are my main topics.  ‘I’m here’ became the debut visual monologue 
‘On Love and Inspiration’. It is about beautiful people, crazy dances and Kiev. It is all of me.

Magalie é uma coreógrafa e dançarina que investiga uma nova abordagem espacial 
no território da Dança Vertical. É parceira de longa data da Universidade de Lisboa 
e da Tapada Nacional de Mafra. 
Magalie is a choreographer and dancer researching a new spatial approach in the 
Vertical Dance territory. She is a long-time partner of the University of Lisbon and 
Tapada Nacional de Mafra. 

Born of the Trees
RACHEL NÍ BHRAONÁIN, MAGALIE LANRIOT (PT) 

‘Born of The Trees’ celebra a ligação entre a humanidade e o nosso ambiente, 
no seu nível relacional mais profundo. Convida o espectador para um mundo 
de sonhos, onde a gravidade não tem poder e os dançarinos e a floresta 
partilham uma relação conflituosa, espiritual. Da imobilidade absoluta
à suspensão dinâmica, somos levados de volta às nossas raízes biológicas. 
Estamos imersos nas forças elementares da floresta, uma eterna Mãe para 
os nossos corpos decadentes, o palco para a nossa humanidade inquieta. 
Impelidos para um fluxo contínuo de movimento, somos recordados da 
nossa dependência e da fragilidade do mundo natural.

‘Born of The Trees’ celebrates the connection between humankind and our 
environment, at its deepest relational level. It invites the viewer into a dreamworld, 
where gravity has no power and dancers and forest share a conflictual, spiritual 
relationship. From absolute stillness to dynamic suspension, we’re brought back 
to our biological roots. We’re immersed in the elemental forces of the forest, 
an eternal Mother for our decadent bodies, the stage for our restless humanity. 
Propelled into a continuous flow of movement, we’re reminded of our dependency 
on, and the fragility of, the Natural world.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes
Interpreters
Rachel Ní Bhraonáin, 
Magalie Lanriot

Imagem | Image
Eduardo Vento

Música | Music
Alasdair Fraser  
Natalie Haas

Edição | Editing
Gareth Byrne
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Rachel é uma artista de dança, responsável por espectáculos multidisciplinares e 
curtas-metragens. Actualmente, vive na Irlanda, onde o seu último filme ‘Marian’ foi 
seleccionado para o Festival de Cinema GAZE 2020. Trabalha com Magalie desde 2018. 
Rachel is a dance artist, making multidisciplinary shows and short films. She’s based 
in Ireland where her latest film ‘Marian’ was selected for GAZE Film Festival 2020. 
She has been working with Magalie since 2018.



The Namelessness Dance
MARÍA CONTRERAS (CO)

‘Efígies’ de dança anônima em torno da dor colectiva de mulheres que caíram 
no esquecimento. Corpos por detrás de tecidos, pele, fricção e rostos tapados. 
Não é uma dança sobre uma mulher em específico, mas sobre o anonimato 
e o sofrimento que os mesmos implicam. O esquecimento e a rejeição, não 
de uma só mulher, mas de todas elas.

‘Effigies’ of anonymity dance around the collective pain of women in oblivion. 
Bodies behind the fabrics, skins, friction and faces covered. It is a dance not 
about a specific woman but about the anonymity and suffering that this has 
entailed. The oblivion, the rejection, not of a single woman, but of all.
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Intérpretes  
Interpreters
Inês Rato
Catarina Pinto
Rita Pereira

Produtor | Producer
Estúdios Victor Córdon 
María Contreras
Rui Amado

María Contreras (Bogotá, 1990) é antropóloga e encontra-se actualmente a terminar 
o mestrado em cinema. Enquanto cineasta, é extremamente interessada em filmes 
híbridos e experimentais, de forma a criar novos visuais e narrativas sociais focadas 
na perspectiva feminina. A sua obra já foi exibida em mais de 7 países. Também 
aprecia a crítica cinematográfica, tendo escrito para a Shock.co e para 
o European Film Festival.

María Contreras (Bogotá, 1990) is an Anthropologist currently finishing her cinema 
master’s degree. As a filmmaker she is deeply interested in experimental and hybrid films 
in order to create new visual and social narratives mainly focused in female perspectives. 
Her work has been screened in more than 7 countries. Also enjoys writing film reviews, has 
written for Shock.co and European Film Festival.

Lethe. Still Act
RÉKA SZÜCS (IS)

Still Act 
“para iniciar o sujeito numa relação diferente com a temporalidade.
A tranquilidade opera ao nível do desejo pessoal de inverter uma certa relação 
com o tempo, e com certos ritmos (prescritos) corporais. O que significa que 
envolver-se na tranquilidade é envolver-se em diferentes experiências de 
percepção da própria presença”. – André Lepecki. 
Lethe (grego, ‘oblivion’), na mitologia grega, filha de Eris (Strife) e a personificação 
do ‘esquecimento’. Lethe é também o nome de um rio ou planície nas regiões 
infernais. Em ‘Orphism’, um movimento religioso místico grego, acreditava-se 
que os recém-mortos que bebiam do rio Lethe perderiam toda a memória da 
sua existência passada. 

Still Act 
“to initiate the subject in a different relationship with temporality. 
Stillness operates at the level of the subject’s desire to invert a certain relationship 
with time, and with certain (prescribed) corporeal rhythms. Which means that to 
engage in stillness is to engage into different experiences of perceiving one’s own 
presence.” - André Lepecki.
Lethe, (Greek: ‘Oblivion’), in Greek mythology, daughter of Eris (Strife) and the 
personification of oblivion. Lethe is also the name of a river or plain in the infernal 
regions. In ‘Orphism’, a Greek mystical religious movement, it was believed that 
the newly dead who drank from the River Lethe would lose all memory of their 
past existence. 
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Coreografia  
Choreography
Lísandra Týra 
Jónsdóttir

Intérpretes  
Interpreters
Lísandra Týra 
Jónsdóttir

Imagem | Image
Carlo Cupaiolo

Edição | Editing
András E. Kovács

Produção | Production
©Értékmegőrző
SAFE Art Studio 
FWD youth company

Produtor | Producer
Kristóf Helyei
Miklós Holczer
Réka Szűcs

Réka Szűcs Cineasta, pesquisadora de filmes de dança, oradora e curadora. 
Nascida em Pécs, Hungria. Actualmente, vive e trabalha em Budapeste. 
É membro fundador e directora artística do SAFE Contemporary Art Studio. O seu campo 
de pesquisa é a estética dos filmes de dança contemporânea. As suas curtas-metragens 
experimentais (para as quais usa frequentemente o cinema), são obras coreográficas 
sem diálogo que desconstroem sistematicamente a narrativa. São filmes de dança, 
se quiser.

Réka Szűcs Filmmaker, dance film researcher, lecturer, curator. Born in Pécs, Hungary. 
Currently lives and works in Budapest. She is a charter member and the artistic 
director of the SAFE Contemporary Art Studio. Her field of research is the aesthetics 
of contemporary dance films. Her experimental short films (for which she often uses 
cine-film), are choreographic works without dialogue that deconstruct the narrative 
systematically. They are dance films, if you like.
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To a Broken Image
MIKAELA GUARINIELLO (ES)

‘Para una imagen rota’ (‘Para uma imagem fragmentada’) é uma representação 
poética da pressão exercida sobre as mulheres para satisfazerem os padrões 
de beleza actuais na sociedade. Através de uma dança contemporânea 
elaborada e coreografada, os nossos medos e expectativas inatingíveis são 
personificados. Desta forma, exploramos e transmitimos o sufoco e a dor que 
a sociedade provoca nas mulheres do século XXI, de uma forma metafórica.

‘Para una imagen rota’ (‘To a broken image’) is a poetic representation of the 
pressure on women to meet beauty standards in today’s society. Through an 
elaborately choreographed contemporary dance, our fears and unachievable 
self-expectations are personified. This way we explore and transmit the suffocation 
and pain society provokes on 21st century women, in a metaphorical way.

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes  
Interpreters
Natalia Lis
Asia Zonta
Andrea El Ameri 
Maria Bernardo
Lucia Martinez

Imagem | Image
Alana Mejía González

Música | Music
Ell Kendall

Edição | Editing
Giacomo Prestinari

Produtor | Producer
Mikaela Guariniello

Mikaela Guariniello é uma jovem realizadora que nasceu no Chile, e foi criada em 
Espanha. Licenciou-se na Universidade Carlos III em 2015 e, desde então, tem vindo 
a trabalhar em publicidade. Realizou tanto anúncios, como projectos artísticos no 
México, Londres e Espanha. O seu trabalho tem um forte sentimento de poesia. 
Guariniello está profundamente interessada em explorar as emoções universais 
através de uma linguagem visual sensorial.

Mikaela Guariniello is a young director who was born in Chile, and raised in Spain. 
She graduated from the University Carlos III in 2015 and has been working in advertising 
since then. She has directed both commercials and artistic projects in Mexico, London 
and Spain. Her work has a strong sense of poetry. She’s deeply interested in exploring 
universal emotions through sensory visual language.
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Whiteout
NATASHA GILMORE (UK)

‘Whiteout’ dá ressonância às complexidades das relações birraciais. 
Com base nas suas experiências pessoais como europeia caucasiana que 
casou com um africano e como mãe de filhos birraciais, Natasha Gilmore 
explora esta questão com honestidade e humor. Poderoso e tocante, este filme 
estimula a conversa sobre raça e racismo, mesmo dentro de uma unidade 
familiar, enquanto celebra as ligações humanas para além da diferença 
racial. Inclui um elenco inter-racial e composição original de Luke Sutherland. 

‘Whiteout’ gives resonance to the complexities of bi-racial relationships. 
Informed by her personal experiences as a white European who married a black 
African and as the mother of bi-racial children, Natasha Gilmore explores this 
issue with honesty and humour. Powerful, and touching, this film stimulates 
conversation about race and racism, even within a family unit, while celebrating 
human connections beyond racial difference.  Featuring an interracial cast and 
original composition by Luke Sutherland. 
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Choreography
Natasha Gilmore

Intérpretes  
Interpreters
Jade Adamson
Sean Graham
Vince Virr
Nandi Bhebhe
Kai-Wen Chuang
KJ Clarke-Davis

Imagem | Image
George Cameron 
Geddis

Música | Music
Luke Sutherland

Produtor | Producer
Belinda McElhinney

Natasha Gilmore é a fundadora e directora artística do Barrowland Ballet, uma 
das companhias de dança contemporânea mais entusiasmantes e de sucesso 
internacional da Escócia. Poderosa, e tocante, ‘Whiteout’, dá ressonância às 
complexidades das relações birraciais e à forma como o racismo pode existir mesmo 
no âmbito familiar. Com base nas experiências pessoais do seu casamento e como 
mãe de crianças birraciais, Gilmore explora esta questão com honestidade e humor.  

Natasha Gilmore is the founder and artistic director of Barrowland Ballet, one of Scotland’s 
most exciting and internationally successful contemporary dance companies. Powerful, 
and touching, ‘Whiteout’, gives resonance to the complexities of bi-racial relationships 
and how racism can exist even within families. Informed by personal experiences from 
her marriage and as the mother of bi-racial children, Natasha Gilmore explores this issue 
with honesty and humour.  



Silent Fragments
ANDREA HACKL (AT)

Uma paisagem de memórias emocionais topográficas do corpo a tornar-se 
num corpo vazio a ouvir um corpo vazio a ouvir música espacial de Ivan Shopov 
produzida em âmbito de residências na MALAKTA Art Factory & TREenit!Ry, 
Agosto de 2018 conceito, coreografia, representação e filme: Andrea Hackl.

A landscape of memories emotional topography of the body body becoming 
empty empty body listening listening body sensing space music by Ivan 
Shopov produced in frame of residencies at MALAKTA Art Factory & TREenit!Ry, 
Aug 2018  concept, choreography, performance and film: Andrea Hackl.
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Coreografia  
Choreography
Andrea Hackl

Intérprete | Interpreter
Andrea Hackl

Imagem | Image
Andrea Hackl 

Música 
Original Soundtrack
Ivan Shopov

Edição | Editing
Andrea Hackl  

Produtor | Producer
Andrea Hackl Projects 
Malakta Art Factory

Andrea Hackl é uma bailarina, coreógrafa e cineasta sediada na Áustria e Holanda.
Hackl tem apresentado danças e feito digressões com companhias e coreógrafos 
a nível internacional, por exemplo: Jasper van Luijk / Produções KORZO, Cascade Dance 
Theater, United-C, Emanuel Gat Dance. Andrea Hackl está também a trabalhar em 
termos visuais, tem vindo a produzir filmes de dança que têm percorrido festivais 
em todo o mundo e está a explorar o meio das actuações de instalação e instalação 
mista.

Andrea Hackl is a dancer, choreographer and film maker based in Austria & Holland.
She has danced and toured with companies & choreographers internationally, e.g.: Jasper 
van Luijk / KORZO productions, Cascade Dance Theater, United-C, Emanuel Gat Dance.
Andrea is equally working visually, has been producing dance films that have travelled 
festivals worldwide and is exploring the medium of installation and hybrid installation 
performances. 

Align
R.E. WOLFE (UK)

‘Align’ é um filme de dança conceptual que apresenta duas formas de dança 
radicalmente distintas: o ballet e a dança de varão. Protagonizado pela 
bailarina profissional californiana Casey Nokomis Pereira e a actriz e bailarina 
britânica Holly Weston, este filme a preto e branco tem lugar num estúdio no 
norte de Londres e alterna entre as duas bailarinas enquanto estas ensaiam as 
suas sequências. A justaposição entre os dois ofícios é demonstrada ao longo 
de todo o filme, mas as escolhas cinematográficas também permitem ao 
público ver os paralelos entre as duas danças e entre estas duas mulheres que 
estão unidas de inúmeras formas, incluindo o ritmo, a graciosidade e o atletismo.

‘Align’ is a conceptual dance film that presents two radically different dance 
forms: ballet and pole dance. Starring Californian born professional ballet dancer 
Casey Nokomis Pereira and British actress and dancer Holly Weston, this black 
and white film is set in a North London studio and cuts back and forth between 
the two dancers whilst they rehearse their sequences. The juxtaposition 
between the two crafts is demonstrated throughout, but the cinematographic 
choices also allow the audience to see the parallels between the two crafts and 
between these two women who are united in numerous ways, including rhythm, 
gracefulness and athleticism.  
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Coreografia  
Choreography
Bess Noakes-Kettel

Intérpretes  
Interpreters
Holly Weston
Casey Nokomis Pereira

Imagem | Image
Bojan Brbora

Música | Music
Dan Daniels

Edição | Editing
Bojan Brbora

Produtor | Producer
R.E. Wolfe

R.E. Wolfe é uma cineasta britânica. Ainda em tenra idade, encontrou alegria na 
criatividade. Continuou a interessar-se pelas artes performativas durante a sua 
adolescência, participando em sociedades de dança, teatros e workshops de escrita 
criativa antes da sua transição para o mundo do cinema e para a vida por detrás das 
câmaras. ‘Align’ é a sua estreia enquanto realizadora, é um filme que nasceu do seu 
amor vitalício pela dança em todas as suas formas; um projecto profundamente pessoal.

R.E. Wolfe is a British filmmaker. At an early age she found joy in creativity. She continued 
to pursue an interest in the performing arts throughout her teenage years, participating 
in dance societies, theatre and creative writing workshops before her transition into the 
world of film and to life behind the camera. Align is R.E. Wolfe’s directorial debut and is a film 
that was born from her lifelong love of dance in all its forms; a project that is deeply personal. 
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Another me in the World
YIMING FAN (CH)

Com o rápido desenvolvimento das cidades na sociedade moderna, a natureza 
está a deteriorar-se. Neste contexto, a relação simbiótica entre o humano e a 
natureza tem-se revelado particularmente importante. O filme é sobre quando 
a natureza e a cidade são vistas como elementos individuais, que originalmente 
não estão relacionados um com o outro. Com o rápido desenvolvimento da 
sociedade, tendem a fundir-se. 

With the rapid development of cities in modern society, the scope of nature is 
shrinking. In this context, the symbiotic relationship between humans and nature 
has become particularly important. The film is about when nature and the city 
are regarded as two independent individuals, which are originally unrelated to 
each other. With the rapid development of society, they tend to merge. 

FICHA ARTÍSTICA
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Coreografia  
Choreography
Ruqi Li

Música | Music
Tristan Barton

Yiming Fan, é licenciada em New Media Choreography e graduada pela Beijing Dance 
Academy. Editora freelance e fotógrafa, participou em várias produções de vídeos 
de peças e festas de dança chinesa.

Yiming Fan, graduated from Beijing Dance Academy and majored in New Media 
Choreography. Freelance editor, and photographer who has participated in multiple 
video productions of Chinese dance plays and parties.
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Hors
AMÉLIE GAGNON, JULIA-MAUDE CLOUTIER (CA)

‘Hors’ é um filme de dança na fronteira do surrealismo. É transportado por uma 
reflexão sobre os lugares interiores e exteriores. Duas paisagens de mulheres 
fundem-se uma na outra e transpõem-se para lugares distintos, desde 
paisagens de inverno a lugares desabitados, numa busca pelo seu lugar de 
pertença, se é que existe um. Dissonância entre a calma e o desconforto, as 
imagens contam uma história que continua sob a carne, nos interstícios do 
Eu e do Outro, e propõe a ligação sensível à natureza como um espaço de 
enraizamento. “Desde criança que suspeitava que existia outra realidade.” 
– Julio Cortázar

‘Hors’ is a dance film on the border of surrealism. It is carried by a reflection 
on the interior and exterior places. Two women-landscapes merges into one 
another and transpose themselves into distinct places, from winter landscapes 
to squeaky uninhabited places, in a quest towards their place of belonging, 
if there is one. Dissonance between calm and discomfort, the images tell 
a story that goes on under the flesh, in the interstices of the Self and the 
Other and proposes the sensitive connection to nature as a space for rooting. 
“From childhood I suspected that another reality existed.” - Julio Cortázar
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Amélie Gagnon
Julia-Maude Cloutier
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Imagem | Image
Stéphane Thériault

Edição | Editing
Stéphane Thériault 
Elias Djemil-Matassov

Produtor | Producer
Amélie Gagnon

Julia-Maude Cloutier, é uma artista de dança contemporânea sediada no Quebec. 
Nos últimos anos, foi influenciada pelo olho da câmara que transforma a sua visão 
de dança abrindo novas possibilidades criativas tanto no palco como no grande ecrã.
Julia-Maude Cloutier is a contemporary dance artist based in Quebec. In recent years, 
she has been influenced by the eye of the camera which transforms her vision of dance 
by opening up new creative possibilities both on stage and on the big screen. 

Amélie Gagnon é performer, coreógrafa e conselheira artística. Colabora com 
artistas multidisciplinares em prol de um processo criativo aberto. Hors é o seu 
primeiro passo no cinema.
Julia-Maude Cloutier is a performer, choreographer and artistic advisor. She collaborates 
with multidisciplinary artists in favour of an open creative process. Hors is her first step 
into cinema.



Canning Town
WILL DICKIE, FABIOLA SANTANA (UK)

‘Canning Town’ é um filme de dança gravado sob as luzes de rua, que capta 
paisagens urbanas desoladas que em breve deixarão de existir. Os preços das 
casas continuam a subir e os urbanistas do leste de Londres estão a invadir 
constantemente todos os lados. Fabiola e a sua mãe Leah mudaram-se de 
Portugal para Canning Town no ano de 2008. Em 2018, mudaram-se novamente. 
Este filme honra esses 10 anos ao fazer uma dança com as forças da união 
e da separação – entre dois amantes, uma mãe e uma filha, um país e o seu 
continente.

‘Canning Town’ is a dance film shot beneath its street lights, capturing desolate 
cityscapes that will soon no longer be there. House prices continue to rise and 
the redevelopers of East London are steadily encroaching from all sides.  Fabiola 
and her Mother Leah moved to Canning Town from Portugal in 2008. In 2018 they 
moved out. This film honours those 10 years by making a dance with the forces 
of union and separation - between two lovers, a mum and daughter, a country 
and its continent.
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Choreography
Will Dickie 
Fabiola Santana

Intérpretes  
Interpreters
Will Dickie 
Fabiola Santana

Imagem | Image
Will Hanke

Produtor | Producer
Will Dickie 
Fabiola Santana

Will Dickie (Reino Unido) e Fabiola Santana (Portugal) são artistas que vivem em 
Liverpool e trabalham em dança, teatro e arte ao vivo. São colaboradores de longa 
data. O seu trabalho é alimentado pela práctica psicofísica, em particular as artes 
meditativas/marciais e as formações de intérpretes orientais. O seu filme ‘Canning 
Town’ faz a ponte para a realização de documentários enquanto explora a poética 
do espaço cinematográfico e coreográfico.

Will Dickie (United Kingdom) and Fabiola Santana (Portugal) are Liverpool based 
artists who work in dance, theatre and live art. They are long term collaborators. Their 
work is powered by psychophysical practice, particularly meditative/martial arts and 
eastern performer trainings. Their film ‘Canning Town’ bridges into documentary making 
while exploring the poetics of cinematic and choreographic space.

SESSÃO 3 / / SESSION 3

Her | Self
JORDAN MCEWEN (CA)

A luta interior da auto-estima trazida à luz do dia através da dança.

The inner war of self-esteem brought to light through dance. 
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Avery Dupuis

Intérpretes  
Interpreters
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Imagem | Image
Blake Hutchinson

Produtor | Producer
Avery Dupuis

Jordan McEwen é membro da equipa que deu início à Nebulatte Productions 
(2015-presente), que desde então já produziu mais de cinquenta curtas-metragens. 
Os créditos incluem a curta-metragem premiada ‘Mirror’ (argumentista/realizador – 
Toronto After Dark Film Festival, Los Angeles Crime e Horror Film Festival), ‘The Watermelon 
Genie’ ,que já ultrapassou os 185.000 de visualizações no Youtube, e ‘Knock Knock’ 
(realizador – parte do Toronto 48 Hour Film Project 2017). 

Jordan McEwen is part of the team that started Nebulatte Productions (2015-present), 
which has since produced over 50 shorts. Credits include award-winning short ‘Mirror’ 
(writer/director – Toronto After Dark Film Festival and Los Angeles Crime and Horror Film 
Festival), The ‘Watermelon Genie’ which has achieved over 185,000 views on YouTube, 
and ‘Knock Knock’ (director – part of Toronto 48 Hour Film Project 2017)..



Há Mar e Mar
CHRIS POULLES (PT)

‘Há Mar e Mar’ é um apelo à acção quanto à morte de aves marinhas todos 
os anos devido à poluição plástica nos oceanos. O filme é inspirado na peça 
de Marta Jardim e Magnum Soares, ‘Há Mar e Mar_Ocupação’. 

‘Há Mar e Mar’ is a call to action for seabirds that die every year all over the world 
due to the plastic pollution of the oceans. The film is freely inspired in Marta 
Jardim and Magnum Soares site specific dance piece ‘Há Mar e Mar_Ocupação’.
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Marta Jardim 
Magnum Soares
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Interpreters
Marta Jardim 
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Imagem | Image
Chris Poulles
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Richard Skelton

Chris Poulles Nascido em 1991 no Luxemburgo | 2010 Diploma de Bacharelato 
(estudos sociais) | 2011-2012 Diploma de Cinema e Animação Digital | 2012-2013 vários 
estágios em departamentos de câmaras | 2013-2016 Bacharelato em Artes: Director de 
Fotografia na Internationale Filmschule Köln | Desde então a trabalhar como freelance 
DP | Fluente em alemão, inglês, francês e luxemburguês. 

Chris Poulles Born 1991 in Luxembourg | 2010 Diploma Baccalaureate Degree (social 
studies) | 2011-2012 Diploma Digital Film and Animation | 2012-2013 various internships 
in camera departments | 2013-2016 Bachelor of Arts: Director of Photography at 
Internationale Filmschule Köln | since then working as a freelance DP | Fluent in German, 
English, French and Luxembourgish.
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T. I. A. (This is Africa)
MATTHIEU MAUNIER-ROSSI (FR)

Aïpeur Foundou é um bailarino e coreógrafo Congolês. No meio de algumas 
áreas populares de Brazzaville, ele mostra-nos um caminho possível para 
a liberdade.

Aïpeur Foundou is a Congolese dancer and choreographer. Amidst some popular 
areas of Brazzaville, he shows us one possible way to freedom.
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Aïpeur Foundou 
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Imagem | Image
Matthieu Maunier-Rossi

Edição | Editing
Matthieu Maunier-Rossi

Produtor | Producer
Matthieu Maunier-Rossi

Matthieu Maunier-Rossi é um argumentista e realizador, que vive e trabalha em Paris. 
O tema da geografia e viagens está no centro de todos os seus projectos. De 2014 
a 2017, aventurou-se nas Caraíbas, em busca de novas histórias. Esta sua jornada 
transformou-se num livro, ‘Les îles buissonnières’, Ed. Rudbeckias, 2018. Depois de mais 
de um ano a trabalhar no Haiti com uma ONG, ele voltou para a ilha para realizar 
o novo filme intitulado ‘Three blades’, actualmente em exibição nos festivais em todo 
o mundo.

Matthieu Maunier-Rossi is a screenwriter and director, living and working in Paris. 
Geography and travels are at the core of all his projects. From 2014 to 2017, he wandered 
across the Caribbean, looking for new stories. His journey became a book ‘Les îles 
buissonnières’, Ed. Rudbeckias, 2018. After more than one year spent in Haiti working 
with NGOs, he went back to the island to direct a new film called ‘Three blades’, currently 
playing in festivals worldwide.
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SESSÃO 4 / / SESSION 4
27 NOV / / 19H | 7PM

DIVIDED WE SCROLL 5’
KLAAS DIERSMANN (UK)

RAW 5’
HARES PASCOAL (PT) 

ATTENTION SPAN 3’
MITCHELL ROSE (EUA) 

VACUUM 4’
NINA CHONG-JIMENEZ
JESSICA RAY (EUA)

IN THIS LIFE 12’
BAT-SHEVA GUEZ (EUA)

THE MAN WHO TRAVELED 
NOWHERE IN TIME 5’
VINCENT RENÉ-LORTIE (CA)

CHÁ SĪ 4’
WAELI WANG (EUA)

SKIZZENBUCH 10’
DANIELA HANELOVÁ (CZ) 

A HARD DAY’S NIGHT 4’
BENJAMIN HOFFMAN
MATHIEU MONDOULET (FR)

CALL OF PINK 6’
DENISA ANASTASIU
MARIA-LUIZA DIMULESCU
CATALIN RUGINA (RO) 

DARK MATTER 8’
BRIAN THOMAS (EUA) 

LUCID GREEN 5’
JOSEPH GEBRAEL (LB) 

COLD 10’
JOÃO AFONSO VAZ (PT) 

CHAPTER 5 15’
RODRIGO ROCHA-CAMPOS (CA) 

A sessão apresenta uma série de criações de natureza mais 
nocturna, performática e tecnológica, propondo-nos uma 
aproximação à base identitária do festival.

The session presents a series of creations of a more nocturnal, 
performance, and technological nature, proposing an approach 
to the festival’s identity basis. Divided We Scroll

KLAAS DIERSMANN (UK)

A tecnologia está a fazer uma renovação e a mudar tanto os nossos movimentos 
físicos como o processamento do pensamento interno. ‘Divided We Scroll’ é uma 
representação experimental e sinistra das nossas relações íntimas com as 
tecnologias, que se tornaram obsessivas, compulsivas e divisórias. Através 
da dança contemporânea, exploramos a realidade arrepiante de um mundo 
constantemente conectado onde dados e software continuam a redefinir-nos 
dentro de uma rede tecnológica cada vez mais complexa.  

Technology is rewiring our brains and changing both our physical movements 
and inner thought processing. ‘Divided We Scroll’ is an experimental and eerie 
depiction of our intimate relationships with these technologies, which have 
become obsessive, compulsive and divisive. Through contemporary dance, 
we explore the chilling reality of a constantly connected world where data and 
software is continuing to redefine us within an increasingly complex technological 
network.  
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Interpreters
Temitope Ajose-Cutting 
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Sara Ruddock
Flavien Cornilleau 
Angeliki Margeti

Imagem | Image
Beatriz Sastre

Música | Music
Alexandra 
Hamilton-Ayres

Produtor | Producer
Sandra Spethmann 
Simon Oxley

Klaas Diersmann é um cineasta residente em Londres. Os seus filmes galardoados 
e projectos experimentais exploram um vasto espectro de temas e têm sido 
projectados internacionalmente.. O realizador está particularmente interessado 
na forma como nós, enquanto seres humanos e sociedade, interagimos e a forma 
como somos afectados pelos novos desafios da tecnologia e os novos ecossistemas 
que eles criam.Actualmente está a desenvolver um projecto de série televisiva na 
Alemanha.

Klaas Diersmann is a filmmaker based in London. His award-winning films and experimental 
projects explore a wide spectrum of subjects and have been screened internationally.
He is particularly interested in how we as humans and society interact and are 
affected by the new challenges of technology and the new ecosystems they create.
He is currently developing a TV series project in Germany.



Raw
HARES PASCOAL (PT)

A bailarina Giselle Jardim interpreta a música ‘Raw’, de Meute, nas ruas vazias 
de Lisboa.

Dancer Giselle Jardim perform the song ‘Raw’, by Meute, in the empty streets 
of Lisbon.
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Intérprete | Interpreter
Giselle Jardim

Imagem | Image
Ricardo Jorge
Tiago Ferreira
Ricardo Jorge
Caio Tibério
Tiago Ferreira

Edição | Editing
Hares Pascoal
Ricardo Jorge

Produtor | Producer
Blue Otter Media

Hares Pascoal é apaixonado pela vida, música, dança e café.  

Hares Pascoal is Passionate about life, music, dance and coffee.

Attention Span
MITCHELL ROSE (EUA)

Um bailarino é filmado a partir de 16 ângulos de câmara e editado a um ritmo 
perturbador. E depois, de repente, nada acontece. Intrigado? Continue a ver.

A dancer is shot from 16 camera angles and edited at a disturbing rate. 
And then suddenly, nothing happens. Intrigued? Watch on.
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Emily Arden Jones

Imagem | Image
Mitchell Rose
Coal Rietenbach

Edição | Editing
Mitchell Rose

Produtor | Producer
Mitchell Rose

Mitchell Rose recebeu formação no American Film Institute e os seus filmes já foram 
exibidos em todo o mundo, ganhando 95 prémios. Segundo o New York Times, trata-se 
de um “talento raro e maravilhoso”. The Washington Post escreveu que a base do seu 
trabalho estava “na tradição de Chaplin, Keaton e Tati – engraçado e triste e a soma 
dos dois”. É professor de cinema na Universidade Estatal de Ohio. 

Mitchell Rose is a graduate of The American Film Institute, Mitchell Rose’s films are 
screened around the world and have won 95 awards. The New York Times called him 
“A rare and wonderful talent.” The Washington Post wrote that his work was “in the 
tradition of Chaplin, Keaton, and Tati—funny and sad and more than the sum of both.”
He is a professor of filmmaking at Ohio State University.



VACUUM
NINA CHONG-JIMENEZ, JESSICA RAY (EUA)

Tarde, em muitas noites, tenho-me sentido completamente imóvel, à medida 
em que uma perspectiva da minha realidade se apoderaria da minha mente. 
Eu iria começar a afundar-me neste lugar onde vive o outro eu a experimentar 
esta mesma vida. Ela é a realidade, mas eu também sou, a viver esta vida no 
exterior. Coexistimos, lutamos, ela ultrapassa-me muitos dias e muitas noites, 
mas nenhum de nós ganha e nenhum de nós perde. É aí que se realiza 
o VACUUM.
 
Late, on many nights, I’ve laid feeling completely motionless, as one perspective 
of my reality would take hold of my mind. I would begin sinking into this place 
where the other me experiencing this same life lives. She is the reality but so 
am I, living this life on the outside. We coexist, we battle, she overtakes me many 
days and many nights, but none of us ever win and neither of us lose. It is there 
that VACUUM takes place.
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Imagem | Image
Steve Zavitz
Jesse Itskowitz

Edição | Editing
Jessica Ray

Produtor | Producer
Jessica Ray
Dance into Deliverance
Nina Chong-Jimenez

Nina Chong-Jimenez é bailarina e coreógrafa profissional em Nova Iorque. 
A sua companhia de espectáculos, ‘Wreak’, dedica-se a contar histórias sobre doenças 
crónicas e mentais, e a psicologia das emoções humanas. 
Nina Chong-Jimenez is a professional dancer and choreographer in NYC. Her 
performance company, ‘Wreak’, is dedicated to telling stories about chronic & mental 
illness, & the psychology of human emotions.

Jessica Ray é uma artista multidisciplinar que trabalha como directora freelancer, 
videógrafa e editora. Ela é a directora artística/produtora de Dance into Deliverance (DID), 
uma colectiva de dança focada em diferentes projectos.
Jessica Ray is a multi-disciplinary artist working as a freelance director, videographer 
and editor. She is the artistic director/producer of Dance into Deliverance (DID), 
a project-based dance collective.

In This Life
BAT-SHEVA GUEZ (EUA)

O luto é um processo fisicamente doloroso, no qual as palavras não dão conta 
de transmitir a perda ou de a minorar. Num conto que é universal e ao mesmo 
tempo extremamente pessoal, este filme explora a linguagem física da perda.

Grief is a painfully physical experience, one where spoken language is often 
inadequate to convey loss or to comfort it. In a tale that is universal and yet 
profoundly personal, this film explores the physical language of loss.
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Giacomo Belletti
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RIVKA

Edição | Editing
Bat-Sheva Guez

Produtor | Producer
Robbie Fairchild
Bat-Sheva Guez 
Jeanette Bonner

Bat-Sheva é uma realizadora premiada que tem uma grande paixão pela dança, 
pela magia que existe por detrás, as técnicas experimentais em histórias visualmente 
cativantes e histórias orientadas por personagens. Participou em festivais em todo 
o mundo, incluindo o Festival Internacional de Cinema de Hamptons, o Festival 
Internacional de Cinema de Rhode Island e muitos mais.

Bat-Sheva is an award-winning director who is passionate about weaving dance, magic, 
and experimental techniques into visually compelling, character-driven stories. She has 
screened in festivals worldwide including the Hamptons International Film Festival, the 
Rhode Island International Film Festival and more.



The Man Who Traveled Nowhere in Time
VINCENT RENÉ-LORTIE (CA)

Através dos olhos de Eytan, um homem que vive apenas nos sonhos 
e subconsciente de outros, questionamo-nos sobre o que é real, o que não é, 
e o modo como cada um de nós percepciona o tempo de forma diferente.

Through the eyes of Eytan, a man who only exists in the dreams and unconscious 
minds of others, we question what is “real”, what isn’t, and how we each perceive 
time differently.
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Imagem | Image
Alexandre Nour

Música | Music
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SHXCXCHCXSH

Edição | Editing
Guillaume Marin

Produção | Production
Telescope Films

Vincent René-Lortie é um realizador de cinema sediado em Montreal. É um realizador 
cuja área de interesse profissional abrange uma variedade de géneros, incluindo 
ficção, ficção científica e dança. Realizou várias curtas-metragens e videoclips 
para artistas canadenses. O seu especial interesse na poética e a obsessão que 
demonstra pelo íntimo contribuem para que as suas narrativas de Vincent continuem 
a proporcionar viagens surreais revestidas de uma execução de alta qualidade. 

Vincent René-Lortie is a Montréal-based film director. Having directed festival renowned 
short films and music videos for Canada’s top artists, his dream-drenched work spans 
a wide range of genres including fiction, sci-fi, and dance. With his attention to the poetic 
and his obsession with the intimate, Vincent’s narratives continue to offer surreal journeys 
coated in high-value execution.

Chá Si 
WAELI WANG (EUA)

Um vídeo-dança experimental em colaboração com Katie Huang 
e Samantha Lin que explora a dualidade, passagem transcontinental 
e identidades fragmentadas. A auto-reflexão no questionamento da 
pluralidade dos neologismos políticos surge através da paisagem visual, 
do movimento sónico.

An experimental screendance in collaboration with Katie Huang and 
Samantha Lin exploring duality, transcontinental passage, and fragmented 
identities. Self-reflection in questioning pluralistic panethnicity comes 
through the visual, movement, and sonic landscape.
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Waeli Wang é uma artista do movimento, cineasta, incentivadora e educadora. 
Cria obras que contam com uma interdisciplinaridade contemporânea e que 
espelham o pessoal, a família, contextos sociais e artísticos. Vê a criação de arte como 
um caminho para a justiça social, como ponto de intersecção de representações 
contemporâneas e históricas, e como forma de cultivar a colectividade. É impulsionada 
a criar obras que fundem o movimento com a imagem, o figurativo com o abstracto, 
o poético com o pessoal.

Waeli Wang is a movement artist, filmmaker, collaborator, and educator. She creates 
interdisciplinary contemporary works interweaving personal, familial, social and artistic 
contexts. She sees art-making as a means for social justice, as contemporary and 
historical representations of intersectionality, and as a way to cultivate community. 
She is driven to make work that fuses movement/imagery, figurative/abstract, and the 
poetic personal.



Skizzenbuch
DANIELA HANELOVÁ (CZ)

Um desenho é uma linha que vai dar um passeio… 
Abertura ao espaço 
Ouvir uma página branca 
O espaço acomoda-se em mim 
Analisar 
Marcas de canto em betão 
Folhear um caderno de esboços
Uma linha muda a sua natureza 
… caderno de esboços. três captações de dança. 
três campos de jogo. três analogias entre corpo e espaço.  

A drawing is a line going for a walk…
Opening to space // listening to a white page 
Space settles in me 
Examining 
Imprints of singing concrete
Flipping through a sketchbook 
A line changes its nature  
…  skizzenbuch 
three dance abstractions. three playing fields. 
three analogies between body and space. 
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Alžběta Medlová 
Michaela Brožová 
Kryštof V. Novák

Música | Music
Marie Nečasová
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Edição | Editing
Klára Marie Neumannová
Jiří Volf
Jakub Plánka

Produção | Production
Daniela Hanelová
Euro Art Ltd.

Daniela Hanelová, bailarina, intérprete e artista de vídeo-dança. Tem formação em 
ballet e teatro físico e é actualmente aluna de mestrado em Movement Research 
na ABPU (Anton Bruckner Private University) em Linz. A artista tem trabalhado com 
várias companhias de dança na República Checa e Áustria. Realizou trabalhos de 
encenação como ‘the Riversides’ (2018, 40North Dance Film Festival California, Dance 
Film Festival Praga), ‘Skizzenbuch’ (2020 Mexico City Videodance Festival).

Daniela Hanelová, dancer, performer and screendance artist. Trained in ballet and 
physical theatre, currently MA student of Movement Research at ABPU in Linz. She has 
worked with several dance companies in Czech Republic and Austria. Directed works such 
as ‘the Riversides’ (2018, 40North Dance Film Festival California, Dance Film Festival Prague), 
‘Skizzenbuch’ (2020 Mexico City Videodance Festival).

A Hard Day’s Night
BENJAMIN HOFFMAN, MATHIEU MONDOULET (FR)

Este filme tem um duplo sentido entre a arquitectura e a dança moderna. 
Foi filmado nas famosíssimas casas abandonadas de Jean Daladier na 
Borgonha, em França, com o maravilhoso bailarino e coreógrafo Thibaut 
Eiferman, antigo membro do conjunto Batsheva em Tel Aviv, com a direcção 
de Ohad Naharin. 
“Esta obra é sobre a abstenção, é uma história de isolamento, a tentação 
de viver nesta condição e a forte vontade de a extrair. Esta é uma história 
de introspecção através da dança que leva a um final luminoso.”

This film is a two-way street between architecture and modern dance. 
It was shot in the very famous Jean Daladier abandoned houses in 
Burgundy, France with the wonderful dancer and choreographer Thibaut 
Eiferman former member of the Batsheva ensemble in Tel Aviv directed 
by Ohad Naharin. 
“This piece is about the containment, it is a story of isolation, the temptation 
to live in this condition and the strong will to extract from it. This is an 
introspection story through dancing that leads to a luminous ending.”

SESSÃO 4 / / SESSION 4

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérprete | Interpreter
Thibaut Eiferman

Imagem | Image
Mathieu Mondoulet 
Yousef Harrous

Edição | Editing
Florian Ronget

Produção | Production
Asterias Productions

Benjamin Hoffman é um cineasta e fotógrafo. 
Benjamin Hoffman is a filmmaker and photographer. 

Mathieu Mondoulet é um director de fotografia e cineasta.  
Mathieu Mondoulet is a director of photography and filmmaker.



Call of Pink
DENISA ANASTASIU, MARIA-LUIZA DIMULESCU, CATALIN RUGINA (RO)

Podemos facilmente dizer que a nossa vida é um jogo, não um jogo vulgar 
onde se pode determinar a história, o espaço e as personagens, mas um jogo 
que vem com oportunidades e armadilhas, com vitórias e derrotas, um jogo 
que temos de jogar a cada segundo, um jogo no qual estamos enraizados. 
Por vezes escolhemos o espaço virtual para escapar à realidade, mas, no final, 
acaba por ser apenas uma forma de evitar o jogo real, o nosso quotidiano. 
Vemos as grandes mudanças como novos níveis e aos quais não temos a opção 
de saltar, a nossa única escolha é jogar. Alguns detalhes como criatividade 
e a diversão são as coisas que devemos guardar como armas para a realidade.

We can easily say that our life is a game, not an ordinary one where you can 
determine the story, the space and the characters, but a game which comes 
with opportunities and traps, with gains and losses, a game we have to play 
every second, a game in which we are rooted. Sometimes we choose the virtual 
space in order to escape reality, but in the end, it turns out to be just a way to 
avoid the real game, our everyday life. We see the big changes as new levels 
in our lives and we don’t have the option to skip, our only choice is to play. 
Some details as creativity and fun are the things we should keep as weapons 
for the reality.
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Maria-Luiza Dimulescu 
Denisa Anastasiu

Imagem | Image
Catalin Rugina 

Música | Music
Adrian Piciorea 

Maria-Luiza Dimulescu e Denisa Anastasiu (coreógrafas), e Catalin Rugina 
(cineasta) são três jovens artistas que têm vindo a trabalhar em conjunto desde 2018. 
A sua força conjunta é a inovadora visão sobre arte e vida que incorporam nas suas 
obras de arte. Encontram inspiração na realidade quotidiana e transformam-na em 
arte através do movimento e das imagens.

Maria-Luiza Dimulescu, Denisa Anastasiu (choreographers) and Catalin Rugina 
(cinematographer) are three young artists who have been working together since 2018. 
Their strength is the new and fresh vision about art and life, which they incorporate in 
their art works. They find inspiration in everyday reality and they transform it into art 
through motion and visual images.

Dark Matter
BRIAN THOMAS (EUA)

Nas profundezas de ‘Unbounded Potential’ (interpretado por Moses Alcid) 
uma faísca de curiosidade faz nascer, ‘Presence’ (interpretado por Desmond 
Richardson). Na sua viagem, ele move-se através daquilo a que os cientistas 
chamam ‘Dark Matter’ (Matéria Negra), um dos maiores mistérios do universo. 
Em oposição, ‘Fear’ (interpretado por Brit Hay) manifesta-se, usando 
incessantemente a superfície da mente de Hay. ‘Presence’ deve enfrentar esta 
força e tornar-se apenas uma força com ela e transcender ao “eu” mais elevado.

In the depths of ‘Unbounded Potential’ (played by Moses Alcid) a spark of curiosity 
gives birth, ‘Presence’ (played by, Desmond Richardson). On his journey he 
moves through what scientists call ‘Dark Matter’, one of the greatest mysteries 
of the universe. Opposing this, ‘Fear’ (played by Brit Hay) manifests, relentlessly 
scratching at the surface in his mind. ‘Presence’ must face this force, become 
one with it and transcend to the highest self.
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Intérpretes  
Interpreters
Desmond Richardson 
Moses Alcid
Brit Hay

Imagem | Image
Johnny Tsang

Música | Music
Edward Martin

Edição | Editing
Brian Thomas

Produção | Production
Spinkick Pictures, LLC

Produtor | Producer
Brian Rubiano

Brian Thomas foi nomeado para um Emmy Award pela sua coreografia para o Especial 
do 30.º Aniversário de Michael Jackson e recebeu um reconhecimento notável da 
Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas pelos seus 10 anos de trabalho 
como coreógrafo principal para séries da PBS. Foi também Director Criativo Associado 
do Cirque Times Square para o Cirque du Soleil. Brian Thomas é também o Produtor/
Director/Editor do documentário ‘Amy’s Victory Dance’ e da curta-metragem ‘Dark 
Matter’.

Brian Thomas was nominated for an Emmy Award for his choreography for the Michael 
Jackson 30th Anniversary Special and received outstanding recognition from the national 
academy of television arts and sciences for his 10 years working as lead choreographer 
for PBS series. He was the Creative and Associate Director for Cirque Times Square for 
Cirque du Soleil. Brian is also the Producer/Director/Editor of the documentary ‘Amy’s 
Victory Dance’ and the Short Film ‘Dark Matter’. 



Lucid Green
JOSEPH GEBRAEL (LB)

O que parece estar imóvel, inactivo ou estático, está profunda e eternamente 
em movimento, evoluindo incansavelmente a sua forma. De uma forma para 
outra, a essência mantém-se. Saltando para a dança de criação e destruição, 
as forças modulam infinitamente a forma. Esta curta-metragem de dança é 
a última parte da trilogia de dois artistas, Andrew e Joseph Gebrael. ‘Lucid Green’, 
é um convite a voar para uma outra dimensão temporal, onde a natureza 
descobre as suas forças, fora e dentro de nós, iluminando a essência de todas 
as coisas e mergulhando na escuridão do desconhecido.

What seems to be motionless, inactive or static, is profoundly and eternally 
moving, evolving its form restlessly, from one shape to the other still the essence 
is the same. Jumping into the Dance of creation and destruction, the forces 
modulate endlessly the form. This short Dance Film, is the Last Part of the Trilogy 
between the two artists Andrew and Joseph Gebrael. ‘Lucid Green’, is an invitation 
to fly to another time dimension, where nature uncover her forces, outside and 
inside of us, lighting out the essence of all things and diving into the darkness 
of the unknown.
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CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Joseph Gebrael 

Intérprete | Interpreter
Joseph Gebrael 

Imagem | Image
Wajih Saadeh 

Música | Music
Kaddish for Superman 
By Yom and The Wonder 
Rabbis

Edição | Editing
Andrew Gebrayel 
Wajih Saadeh

Joseph Gebrael começou a dançar no Líbano aos 16 anos, estudou Belas Artes 
e Design Gráfico na Universidade Libanesa. Em 2012, mudou-se para Paris para dar 
continuidade à sua formação na dança. Dançou na companhia Ifunamboli and l’oeil 
Persan. Desde 2017, trabalha como coreógrafo na companhia Blanca Li no Teatro 
Nacional Chaillot e na companhia Käfig. O cinema sempre esteve no seu ADN artístico, 
colaborou nas curtas-metragens ‘Houwa’ e ‘Lucid Green’, com Andrew Gebrael.

Joseph Gebrael started dancing in Lebanon at the age of 16, studied fine arts and 
graphic design in the Lebanese University. In 2012, he moved to Paris to continue his 
dance formation. He danced in the company Ifunamboli and l’oeil Persan. Since 2017, 
he works as a choreographic artist in the company of Blanca Li at Chaillot National 
theater and with company Käfig. Film making has always been in his artistic DNA. 
He collaborated in the short film projects with Andrew Gebrael for ‘Houwa’ and 
‘Lucid Green’.

Cold
JOÃO AFONSO VAZ (PT)

Trabalho de dança que veste o tema da alienação, solidão e crueldade, 
focando-se no ser humano e na sua essência. Os corpos e a sua integridade 
quebrada são movidos por memórias e sonhos. ‘Cold’ explora as curvas 
da alma, a escuridão, a silhueta, varre profundamente e faz com que o 
espírito saia do corpo. O trabalho é baseado em motivos das histórias dos 
sobreviventes dos campos de concentração na Bulgária no século XX 
e analisa uma série de acontecimentos que ocorreram nos campos nessa 
altura.

Dance work that dresses the theme of alienation, loneliness and cruelty, 
focusing on the human being and its essence. The bodies and their broken 
integrity are driven by memories and dreams. ‘Cold’ explores the curves in 
the soul, the darkness, the silhouette, sweeps in deeply and causes the spirit 
to come out of the body.  The work is based on motifs from the stories of the 
survivors of the Concentration Camps in Bulgaria in the 20th century and 
analyses a series of events that occurred in the Camps at that time.
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Stefaniya Georgieva

Intérpretes  
Interpreters
Kalina Georgieva 
Dorina Puncheva 
Plamena Pencheva 
Tsveta Doycheva 
Nedelya Gancheva 
Radoslav Jordanov 
Bratan Bratanov

Música | Music
Simon Lundsgaard

Edição | Editing
André Mendes

Produtor | Producer
David Vasques

João Afonso Vaz Os primeiros passos na produção cinematográfica foram dados num 
Curso Prático em NYFA e alguns meses mais tarde numa Universidade em Portugal, num 
curso de Cinema. Como cineasta desenvolveu trabalho como Operador de Câmara, 
Cinematógrafo e Realizador de séries televisivas, curtas-metragens e documentários. 
Fundou a Maus da Fita, uma produtora com o objectivo de ser um espaço colaborativo 
para diferentes tipos de artistas a explorar e criar para a web, documentários 
e curtas-metragens.

João Afonso Vaz The first steps into filmmaking were taken in a NYFA Hands-on Course 
and a few months later in a University in Portugal in a Film course. As a working filmmaker 
he developed work manly as Camera Operator, Cinematographer and Director for TV 
series, Short Film and Documentary. He created Maus da Fita, a production company with 
the purpose to be a collaborative space for different type of artists to explore and create 
for web, documentaries and short films. 



Chapter 5
RODRIGO ROCHA-CAMPOS (CA)

‘Chapter 5’ é um filme sobre um jovem que luta contra a dependência 
e o ténue equilíbrio entre o prazer e a auto-suficiência. 

‘Chapter 5’ is a screendance film about a young man battling drug 
addiction and the tenuous balance between pleasure and self-demise. 
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FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Coreografia  
Choreography
Arash Khakpour

Intérprete | Interpreter
Arash Khakpour

Imagem | Image
Robert Riendeau

Música | Music
Will Meadows

Edição | Editing
Rodrigo Rocha-Campos

Produtor | Producer
Rodrigo Rocha-Campos

Rodrigo Rocha-Campos ensina a arte e a técnica da posição da câmara e iluminação 
há mais de catorze anos como professor em escolas de cinema em Vancouver, 
Canadá e Flórida. Também iniciou uma carreira adicional ao criar e produzir conteúdos 
utilizando a vídeo-dança de ecrã como formato. Até à data, Rodrigo já realizou 
e produziu cinco curtas-metragens de dança. Actualmente, está a desenvolver a sua 
próxima peça de vídeo-dança – ‘Numerus Sex’.  

Rodrigo Rocha-Campos is teaching the art and technique of camera and lighting 
for over 14 years as an educator in film schools in Vancouver, Canada and in Florida. 
Also started an additional career path by creating and producing content using screen 
dance as the format. To this date, Rodrigo has directed and produced 5 short dance films. 
Currently, he’s developing his next screendance piece - ‘Numerus Sex’.

JÚRI E PRÉMIOS
/ / JURY AND AWARDS

InShadow convidou para júri oficial 
das sessões de competição de 
vídeo-dança a directora da Note - 
Galeria de Arquitectura, Bárbara Silva, 
o director de fotografia Pedro Sousa, 
e a coreógrafa, bailarina e produtora 
Sara Marasso que elegem o Melhor 
Filme, patrocinado pela Conserveira 
de Lisboa, Melhor Interpretação 
e Melhor Coreografia com o prêmio 
atribuído pela Delta.

Este ano, o Júri Escolas é formado por 
Diana Matias (ETIC), Ariana Galamba 
(FLUL), Inês Cirne (ESEL), Margarida 
Franco (ESD), Michele Luceac (FMH), 
e elege o Melhor Realizador Português 
que conta com o Prémio Programa 
Território | Estúdios Victor Córdon 
e o Melhor Filme Internacional.

O público vota o Melhor Filme e a 
VOARTE o Melhor Filme Internacional, 
patrocinado pela Associação dos 
Amigos da Cerca com uma residência 
Artística nos Soudos - Espaço Rural 
das Artes, e o Melhor Filme Português 
patrocinado pela ETIC - Escola de 
Tecnologias, Inovação e Criação.

To serve as Official Jury of the 
screendance sessions, InShadow 
invites Bárbara Silva the director 
of Note - Galeria de Arquitectura, 
the director of photography Pedro 
Sousa, and the choreographer, 
dancer and producer Sara Marasso, 
to elect the Best Film (sponsored 
by Conserveira de Lisboa), Best 
Choreography (sponsored by Delta) 
and Best Performance.

This year, the School Jury is formed by 
Diana Matias (ETIC), Ariana Galamba 
(FLUL), Inês Cirne (ESEL), Margarida 
Franco (ESD), Michele Luceac (FMH), 
who elect the Best Portuguese 
Director with the award Programa 
Território | Estúdios Victor Córdon and 
Best International Film.

The audience votes for the Best Film 
and VOARTE for the Best International 
Film, supported by the Associação 
dos Amigos da Cerca with an Artistic 
Residency in Soudos - Espaço Rural 
das Artes, and the Best Portuguese 
Film sponsored by ETIC - School of 
Technologies, Innovation and Creation.



BÁRBARA SILVA
Arquitecta pela FCT-UC (2003), Doutora em Teoria e Prática do Projecto 
pela UPM (2015). Pós-Graduação em Curadoria e Programação das 
Artes pela UCL. Directora da Galeria de Arquitectura-NOTE, em Lisboa, 
com uma programação no âmbito da arquitectura e arte. Professora 
na Universidade Autónoma de Lisboa.

Architect from the FCT-UC (2003), PhD in Architecture from the UPM 
(2015). Post-Graduation in Art Curatorship and Programming from the 
UCL. Executive director of the architectural Galery - NOTE, in Lisbon, which 
promotes architecture and art. Professor at the Autonomous University 
of Lisbon.

www.note.org.pt

PEDRO SOUSA 
Licenciado em Cinema, ramo de Imagem, pela Escola Superior de 
Teatro e Cinema (ESTC). Enquanto Director de Fotografia participou em 
diversos filmes de curta e longa-metragem para cinema e publicidade. 
Realizou filmes de curta-metragem e vídeos sobre a obra de vários 
Artistas Plásticos. Deu formação na ESTC em Direcção de Fotografia 
para Documentário e é professor de Imagem e Escrita para Som 
e Direcção de Fotografia para Cinema na ETIC - Escola de Tecnologias, 
Inovação e Criação.

Degree in Film, specialized in Image, from the Escola Superior de Teatro 
e Cinema (ESTC). As Cinematographer he participated in several short 
and feature films for film and advertising. He directed short films and 
videos about the work of several artists. He trained Direction of Photography 
for Documentary at ESTC and is a professor of Cinematography 
and Scriptwriting for Sound and Direction of Photography for film
at ETIC - Escola de Tecnologias, Inovação e Criação.

SARA MARASSO
Coreógrafa, bailarina, produtora, o seu percurso artístico alia estudos 
teóricos com a prática para investigar uma linguagem contemporânea 
para dança numa perspectiva interdisciplinar. Estudou cinema na 
Universidade de Turim, Labanstudies no Laban Centre London e tem 
um mestrado do Departamento de Dança de Paris VIII. Fundadora 
e co-directora artística de Il Cantiere, colectivo artístico independente 
activo, desde há muitos anos, no campo das artes performativas.

Choreographer, dancer, producer, her artistic path merges theoretical 
and practical studies to research a contemporary language for the 
dance scene in a cross-disciplinary perspective. She studied film at Turin 
University, Laban studies at the Laban CentreLondon and has a Master’s 
Degree from Paris VIII’s Dance Department. Founder and co-artistic 
director of Il Cantiere, an independent artistic collective, active for many 
years in the field of perfoming arts.

www.ilcantiere.net

JÚRI OFICIAL / / OFFICIAL JURY JÚRI ESCOLAS / / SCHOOL JURY

DIANA MATIAS
ETIC - ESCOLA DE TECNOLOGIAS, INOVAÇÃO E CRIAÇÃO

Jovem aspirante directora de fotografia e fotografa freelancer. Em 2020 conclui o curso de 
Cinema e Televisão HND na ETIC, que lhe permitiu expandir o seu reportório visual. Além de nutrir 
grande interesse pelo documentário, que leva o seu projecto Hipocampo a competição no Prémio 
PrimeirOlhar ’20, também é apaixonada pela música e dança.

Young aspiring cinematographer and a freelance photographer. In 2020 she completed the HND 
Film and Television course at ETIC, which allowed her to expand her visual portfolio. Besides being 
very interested in documentaries – which lead to her project Hipocampo, selected to PrimeirOlhar’20 
competition - she is also passionate about music and dance.

ARIANA GALAMBA
FLUL - FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA

Aluna do 3º ano de Estudos Artísticos – Artes do Espectáculo, apaixonada por teatro, cinema 
e mais recentemente, dança e artes performativas em geral. Quando não está em Lisboa, a assistir 
a espectáculos, encontra-se provavelmente no Alentejo, refugiada nos seus livros. Aspirante a 
investigadora, actriz e profundamente interessada também em Educação, sendo moderadora 
no fórum Uniarea.

Final year student of Artistic Studies at the Faculty of Arts and Humanities, University of Lisbon. Very fond 
of theatre, cinema, dance and performative arts in general. When she’s not in Lisbon, watching any kind 
of show, she’s probably in Alentejo, being a bookworm. Aspiring investigator, actress and very interested 
in Education, as she is a moderator in an online fórum – Uniarea.

Estudante da ESE no último ano da licenciatura de Mediação Artística e Cultural. Com um grande 
interesse pelo sector da arte, mais especificamente o teatro, fez um curso técnico- -profissional 
de Reprodução Plástica do Espectáculo. Fez estágios em diferentes instituições como o Teatro da 
Garagem e Museu do Dinheiro.

Student of ESE in the last year of the degree of Artistic and Cultural Mediation. With a great interest 
in the arts sector, more specifically in theater, she has a technical-professional course in Plastic 
Reproduction of the Show. She did internships in different institutions such as Teatro da Garagem 
and Museu do Dinheiro.

INÊS CIRNE
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE LISBOA

MARGARIDA FRANCO
ESD – ESCOLA SUPERIOR DANÇA 

Nasceu na Moita em 1995. Inicia o curso Cinema/Imagem em Movimento no Ar.Co (2015-2017). 
Licenciada em Dança pela ESD, destaca o trabalho como coreógrafa ‘Louvas-a-Quem?’ (2018) 
e ‘Boca de Crença’(2020). Em 2018 torna-se fundadora de AMOCA – Associação Movimento 
Organizado Cultural e Artístico.

Born in Moita in 1995. Initiates the course of Cinema/Image in Mouvement in Ar.Co (2015-2017). Degree in 
Dance by ESD, highlights the work of the choreographer ‘Louvas-a-Quem?’(2018) and ‘Boca de Crença’ 
(2020). In 2018 became the founder of AMOCA – Associação Movimento Organizado Cultural e Artístico.

Aluna da Licenciatura em Dança na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. 
Possui formação em ballet clássico pela Royal Academy of Dance e experiência em Dança do Ventre, 
tendo participado em diversas apresentações de grupo e a solo desde 2006. Atualmente possui uma 
Bolsa de Iniciação à Investigação do pólo FMH-UL de Investigação de Estudos em Dança do Instituto 
de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md).

Dance undergraduate student at Faculdade de Motricidade Humana, attended classical ballet classes 
(Royal Academy of Dance method and others) and also belly dance (solo and group). She is currently 
developing activities under a Scientific Initiation Studentships (BIC) position at the Dance Studies Group 
which is part of Instituto de Etnomusicologia - Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md).

MICHELE LUCEAC
FMH - FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA



Programação InShadow
12.ª Edição 2020 

MUSEU DA MARIONETA
21 e 22 Nov . 10h30

LITTLESHADOW

Documentário Geração 
SOMA de Pedro Sena Nunes
COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Animação

FNAC
23 Nov

Apresentação Festival (online)

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

EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

Vários Artistas
PERFORMANCE & INSTALAÇÃO

ENCRUZILHADA 
de Ana Vitória

TEATRO DO BAIRRO
24 a 27 Nov

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Documentário . 15h
Vídeo-Dança . 19h

ESPAÇO CULTURAL 
DAS MERCÊS
2 a 15 Dez .  14h 

EXPOSIÇÕES / INSTALAÇÕES

Vários Artistas

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

VÍDEO INSTALAÇÕES 
Arquitectura

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

SESSÕES ESPECIAIS

Documentários

9 a 11 Dez . 17h às 20h

SESSÕES ESPECIAIS

Vídeo-Dança Portuguesa

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

PERFORMANCE

GAVETA de Teatro do Vestido 
Joana Craveiro

WORKSHOP

Escrita Criativa
brevemente mais info

WEBINARS

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

A Conserveira de Lisboa cedo expressou 
a sua vontade de se juntar ao Festival 
InShadow, reconhecendo-lhe mérito no seu 
movimento contínuo e no gesto alargado 
para aproximar artistas e espectadores 
numa vibração que sugere um futuro 
antecipado. 

À Conserveira de Lisboa, 
o nosso agradecimento. 

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

We extend our gratitude to Conserveira 
de Lisboa.

PATROCINADOR
OFICIAL // OFFICIAL         
           SPONSOR

Amália e Delta, duas marcas que despertam Portugal para 
a humanidade das emoções, para a verdade dos momentos, 
para a pressa do futuro, e para a intensidade de fazermos
com paixão tudo o que o mundo espera de nós. 
Porque é disso que a vida precisa.

A vida precisa de intensidade.

INTEN      SA

No centenário do nascimento de Amália, a Delta Cafés 
celebra intensamente o mais emotivo dos símbolos portugueses. 
Conheça o outro lado de Amália na exposição 
“Bem-Vinda Sejas, Amália” que percorrerá intensamente, 
ao longo de 2020, Portugal.

PATROCINADOR OFICIAL DA EXPOSIÇÃO 
“BEM-VINDA SEJAS, AMÁLIA”

Saiba onde em amaliarodrigues.pt/
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EQUIPA | TEAM VOARTE

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

Apoio Curatorial | Curatorial Support
João Dias

Produção  | Production 
Joana Gomes, Inês Baptista

Assistência de Produção  
Production Assistance 
Eliana Caramalho, Diana Aires 

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

Comunicação | Comunication 
VoArte 

Design de Comunicação  
Communication Design
Daniela Sobral

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

Apoio Técnico das Sessões 
Sessions Technical Support  
Guilherme Alves

Fotografia | Photography 
Hugo Nunes

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

Apoio Técnico | Technical Support 
Roque Barata

PRODUÇÃO ESTRUTURA FINANCIADA POR

ESPAÇOS PARCEIROS

PARCEIROS ESCOLAS

APOIOS PRÉMIOS

PATROCINADOR OFICIAL

PARCEIROS PROGRAMAÇÃOPARCEIROS DIVULGAÇÃO

CERTIFICAÇÃO PARCEIRO TECNOLÓGICO

PARCEIROS INSTITUCIONAIS

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

inshadowfestival
inshadowfestival

OPEN CALL // CANDIDATURAS
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