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Uma luz poderosa volta a sobrevoar 
o Festival InShadow, desenhando um 
mapa de sombras, brilhos e reflexos, que 
convocam memórias e experiências únicas, 
provocadas por feixes programáticos que 
caracterizam o corpus desta edição. 

Encadeados pelas sombras e colisão de 
acontecimentos das propostas deste ano, 
pretendemos que o espectador acolha 
as partículas, algumas ínfimas, outras 
subliminares, de imagens e sons, 
e inscrevam as suas pegadas na dinâmica 
colectiva das salas do festival. O palco 
transforma-se no lugar de intersecção do 
corpo do intérprete perante  o corpo do 
espectador, numa relação  bi-tridimensional 
com a natureza de diferentes imagens 
e a respectiva expansão para paisagens que 
os seus sentidos conseguem alcançar. 

Presenciar para crer e sentir. 

Orgulhosamente festejamos a engenharia 
programática edificada para  a sétima edição 
do Festival InShadow.  
Agradecemos a generosidade invisível 
e a confiança de todos os que continuam 
a acreditar na nossa  destreza polifónica, 
persistentemente  à procura do que ainda 
não existe. 2016 promete muito mais.
 
InShadow é um festival “laboratório”, 
de referência no território da criação 
contemporânea transdisciplinar, com 
uma programação que cruza abordagens 
experimentais no palco e noutros locais 
improváveis.  A programação desta edição 
amplia o retrato-memória que se tem vindo 
a construir ao longo dos anos através das 
companhias, artistas e investigadores 
envolvidos, que de forma notória dão 
prioridade à experiência e à procura de 
respostas, e com elas acesso a outras 
perguntas, das relações entre corpo 
e imagem. 

Programar é ter o prazer de inventar 
um novo momento, é uma economia de 
partilha, neste caso de projectos artísticos. 
Programar é uma articulação,  um 
desvendamento hipnótico, circular, uma 
acção que a um outro gesto chega, 
lhe sucede. 

A sequência de propostas que 
apresentamos este ano cingem-se a um 
tema de fusão no qual o epicentro é o 
futuro com as opções que fazemos. 

Este é o grande túnel por onde 
caminhamos, onde a tecnologia está 
sempre ao serviço do nosso imaginário.

Programar na sombra, através da sombra, 
é como estar um pouco por todo o lado, 
é uma constante social inscrita na nossa 
identidade. Procuramos reflectir a sombra 
e o que nela habita. Fazê-mo-lo num  duplo 
sentido : na perspectiva da luz 
e do movimento.

Sombras, de novo. Escuro. 

Lusco-fusco, tecnologias expansivas. 
Corpos em pose, homens e mulheres, 
no jardim, na sala. Harmonia quebrada 
– transições múltiplas. A luz desaparece 
como que expelida para o vácuo. Uma 
câmara passa lentamente, desce ao palco 
às profundezas. Da luz para o negro. Novas 
fronteiras. 

Regresso à luz. 

Difícil querer organizar a narrativa deste 
festival de forma linear.  Não é fácil, mas é 
possível.

A sombra aguarda.

InShadow

Pedro Sena Nunes & Ana Rita Barata
DIRECÇÃO ARTÍSTICA



A powerful light once again flies over 
the InShadow Festival, drawing a map of 
shades, bright and reflections that summon 
unique memories and experiences, induced 
by programming guidelines that define the 
corpus of this present edition.

Interlinked by shadows and collisions of 
events that this year proposes, we intend 
that the viewer embrace the particles, some 
minimal, others subliminal, of images and 
sound, and inscribe their footprints in the 
collective dynamic of the festival venues.

The stage becomes a place of intersection 
between the interpreter body and the 
viewer, in a bi three-dimensional relation 
with the nature of different images and 
their expansion to landscapes that your 
senses can perceive. Attend to feel and 
believe.

We proudly celebrate the programming 
engineering assembled for the seventh 
edition of InShadow Festival. We appreciate 
the invisible generosity and the trust of 
everyone that still believe in our polyphonic 
ability, constantly seeking for what still 
doesn’t exist. 2016 promises much more.
 
InShadow is a “laboratory” festival, 
consecrated in the field of contemporary 
transdisciplinary creation, with a program 
that crosses experimental approaches on 
stage and other improbable venues.

This year program expands the memory 
portrait that is being built throughout 
the years with several companies, artists 
and researchers involved, whom clearly 
prioritize the experience and search for 
answers, which opens a path to another 
questions, of the relation between body 
and image.

Programming is the pleasure of inventing 
a new moment, an economy of sharing, in 
this case of artistic projects. 

Programming is an articulation, a hypnotic 
unveil, circular, an action that reaches 
another gesture that succeeds it. 

The sequence of proposals that we 
present this year focus on a theme of 
fusion, in which the epicentre is the future. 
We all create a future with the options we 
make. 

This is the great tunnel that we walk, 
where the technology will always be at the 
service of our imaginary. 

To program in the shadow, through the 
shadow, is like being scattered in several 
places, is a social constant inscribed in 
our identity. We try to reflect the shadow 
and what inhabits it. We do it in a double 
meaning: the perspective of light and 
movement.

Shadows again. Darkness. Twilight,  
expansive technologies.  Bodies in pose, 
men and women in the garden, in the 
room. Shattered harmony – multiple 
transitions. The light disappears as if it 
been expelled to the vacuum. A camera 
slowly passes by, descends to the stage, 
to the depths. From light to dark. New 
frontiers.

Return to the light. 

It’s a hard task to organize the narrative 
of this festival in a linear way. It’s not easy, 
but it’s possible.

The shadow awaits. 

Pedro Sena Nunes & Ana Rita Barata
ARTISTIC DIRECTION 



ESPECTÁCULOS 
PERFORMANCES 

Este ano, InShadow apresenta cinco performances de criadores e companhias 
emergentes e consagrados.  Em estreia nacional Equilibrio Residuo | Never_
mind da coreógrafa e bailarina italiana Sara Marasso | Il Cantiere (IT), Urban 
Distortions de  Pierre Larauza & Emmanuelle Vincent | t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e (FR/BE) 
e Revisiting Wonderland da coreógrafa Rafaële Giovanola/Cocoon Dance (DE). A 
dupla distinguida com o Prémio Autores 2015, |acsc| António Cabrita e São Castro, 
apresenta Play False e em estreia mundial  Sensing Currents de Erika Janunger 
e Oskar Frisk (SE). 

This year, InShadow presents five performances of emerging and consecrated 
artists and companies. In national premiere Equilibrio Residuo | Never_mind , by 
the choreographer and dancer Sara Marasso | Il Cantiere (IT), Urban Distortions 
by Pierre Larauza & Emmanuelle Vincent | t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e (FR/BE) and Revisiting 
Wonderland  by  the choreographer Rafaële Giovanola / Cocoon Dance (DE). The 
distinguished duet with the 2015 Portuguese Authors Award, |acsc| António Cabrita 
e São Castro, presents Play False and in world premiere the performance Sensing 
Currents, by Erika Janunger and Oskar Frisk (SE).
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“Equilibrio Residuo” é um formato aberto que explora a ideia de composição. O 
baixista e compositor Stefano Risso e a bailarina e coreógrafa Sara Marasso irão 
dialogar num lugar específico, convidando o público a seguir as sugestões e as 
imagens que emergem desta reunião sem palavras. A componente musical começa 
com os sons do novo CD a solo de Stefano Risso, Tentacoli, editado pela Solitunes 
records.

“Equilibrio Residuo” is  an open format that explore the idea of composition. The bassist 
and composer Stefano Risso and the  dancer  and choreographer Sara Marasso will 
dialogue in a selected place inviting the public to follow the suggestions and the images 
that emerge from this meeting without words. The music performance starts with the 
sound material contained in the new CD in solo of Stefano Risso Tentacoli published 
by Solitunes records.

Em 2014 a bailarina e coreógrafa Sara Marasso e o contra baixista e compositor Stefano Risso 
encontram-se e colaboram pela primeira vez e, desde esse momento, uma série de projectos 
artísticos surgem com uma sólida ligação onde o movimento e o som estão presentes. O trabalho já 
apresentado fez ecoar críticas, de diferentes festivais internacionais de música e de dança.

In 2014 the dancer and choreographer Sara Marasso and the bassist and composer Stefano Risso 
meet and collaborate for the first time starting, from this moment, a series of artistic projects in which 
a strong relationship between movement and sound is present. Their work has been presented, with 
accolades from critics,  in different international  music and  performance festivals.

27 NOV   
Sexta | 22h30  Friday | 10.30pm 

TEATRO DO BAIRRO  

Sara Marasso 
- Il Cantiere 
& Stefano Risso 
Itália Italy     
30’ | 2015

EQUILIBRIO 
RESIDUO | 
Never_mind 

Ficha Artística | Cast

Conceito | Concept
Sara Marasso 
Cenografia e Adereços
Cenography and Props
Michela Depetris
Design Luz | Light Design  
Davide Rigodanza 
Música | Music 
Stefano Risso
Produção | Production
Il Cantiere 
Co-produção | Co-production
Piemonte Live – Regional network 
for live performance
Apoio | Support
Fondazione Piemonte dal Vivo 
& Zenith arti audiovisive
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Uma instalação  interdisciplinar  através da qual  dança,  música  e  territórios 
se encontram, provocando  a mobilidade do  público  num espírito 
de  proximidade  e intimidade. “Urban  Distortions” tem interesse  no 
confronto de territórios, velocidades e movimentos de diferentes escalas através 
da exploração e descodificação de  três cidades: Hong Kong, Mtwapa  (Quénia) e 
Bruxelas.  Estamos  a  experimentar  uma decifração da cidade,  um sistema 
de  leitura  e escrita  urbana,  com  humor  e  certa  estranheza  provocada  como 
resultado da descontextualização.  Entre  performance e instalação, os dois 
lados deste projecto de dança, com as suas respectivas divergências, encontram-
se ao nível das distorções perceptivas.

An interdisciplinary installation-performance through which dance, song and territory 
meets, triggering the public’s mobility in a spirit of proximity and intimacy. “Urban 
Distortions” takes an interest in the clash of territories, speeds and movements of 
different scales through the exploration and the decoding of three cities: Hong Kong, 
Mtwapa (Kenya) and Brussels. We are trying out a deciphering of the city, a system 
of urban reading and writing, with humor and certain strangeness brought about as a 
result of decontextualisation. Between performance and installation, the two sides of 
this dance project, with their diverging issues, meet at the perceptive distortions level.

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, companhia de dança sediada em Bruxelas, confronta e cruza dança com 
arquitectura e cinema. Os seus projectos são na maioria performances de dança e filmes. Criada em 
2003, em Hong Kong, pelo artista Pierre Larauza e coreógrafa Emmanuelle Vincent, a companhia 
está agora sediada na Bélgica e cria projectos pelo Mundo com colaboradores internacionais. Para 
além das suas criações, participam em projectos multiculturais e têm uma abordagem formativa 
através de workshops e da sua escola de dança La Confiserie.

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e  is a Brussels-based dance company which confronts and crosses dance with 
architecture and cinema. Their projects are mainly dance performances and films. Created in 2003 
in Hong Kong by artist   Pierre Larauza with the choreographer Emmanuelle Vincent          , the company is 
now based in Belgium and creates projects all over the world with international collaborators.     Beside 
their creations, they join forces with multicultural projects and have an educational approach through 
workshops and their dancing school La Confiserie.

2 DEZ    
Quarta | 21h  Wednesday | 9pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Pierre Larauza 
& Emmanuelle Vincent 
- t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 

Bélgica & França 
Belgium & France   
2010

Urban 
Distortions 

Ficha Artística | Cast

Cenografia e Coreografia
Cenography and Choreography 
Pierra Larauza 
& Emmanuelle Vincent 
Bailarina | Dancer 
Emmanuelle Vincent 
Bailarinas Convidadas 
Guest Dancers
Ana Marta Kaufmann 
& Cecília Hudec
Intérprete | Interpreter  
Pierre Larauza 
Cantora | Singer 
Vaniny Alves 
Apoio Técnico | Technical Support
João Frango 
Apoio | Support
ESTAL - Escola Superior de 
Tecnologia e Arted de Lisboa 
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“Revisiting Wonderland” é inspirado tanto pelas inúmeras ilustrações encontradas 
em “Alice no País das Maravilhas” como pelo texto deste clássico da literatura 
mundial. A percepção de Alice do mundo e do seu corpo ganha forma numa 
projeção de vídeo ao vivo nesta nova produção da CocoonDance. “Revisiting 
Wonderland”  não é apenas outra releitura de Alice, mas sim mais um diálogo entre 
os géneros de dança e animação, uma mudança permanente que oscila entre o 
corpo em movimento e imagens do movimento corporal.

“Revisiting Wonderland” is similarly inspired by the countless illustrations found in “Alice 
in Wonderland“as well as by this world literature classic’s text. Alice’s perception of the 
world and her body take shape and form by means of a live video projection in this 
new CocoonDance production. “Revisiting Wonderland” is less of yet another retelling 
of Alice, but rather more a dialogue between the genres of dance and animation, a 
permanent change of media oscillating between moving body and moving images of 
the body. 

CocoonDance foi fundada pelo coreógrafo Rafaële Giovanola e dramaturgo Rainald Endrass por 
ocasião de um convite para o Festival Off Avignon em 2000. O suíço Giovanola foi solista em Turim, 
antes de ingressar durante 8 anos no Frankfurt Ballet por convite de William Forsythe. Depois 
disso, trabalhou em coreografia com o Pavel Mikuláštik’s Choreographical Theatre. Desde 2004, 
a Companhia CocoonDance actua e assume direção artística de dança no Bonn theaterimballsaal. 

CocoonDance was founded by choreographer Rafaële Giovanola and dramaturge Rainald Endraß on 
the occasion of an invitation to the Festival Off Avignon in 2000. Swiss-born Giovanola was a soloist in 
Turin before being brought to the Frankfurt Ballett by William Forsythe for the duration of eight years. 
After this, she worked with Pavel Mikuláštik’s Choreographical Theatre. Since 2004, CocoonDance 
Company plays at and is also the artistic direction for dance at the Bonn theaterimballsaal. 

 
 

3 DEZ   
Quinta | 21h  Thursday | 9pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL   

CocoonDance 
Company 
Alemanha Germany 
60’ | 2015

Revisiting 
Wonderland 

Ficha Artística | Cast
Coreografia e Realização
Choreography and Direction
Rafaële Giovanola 

Conceito e Dramaturgia
Concept and Dramaturgy 
Rainald Endrass

Música | Music
Jörg Ritzenhoff 

Design Luz e Cenário
Set and Light Design
Jasper Diekamp

Música | Music 
Stefano Risso

Gestão | Managment 
tellmann kulturmanagement  

Produção | Production  
CocoonDance 

Co-produção | Co-production
Theater im Ballsaal Bonn, 
La Belle Usine Fully (CH) & Scène 
Nationale de Danse en Ile de 
la Réunion, Le Hangar, Centre 
Chorégraphique Eric Languet

Apoio | Support
Kunststiftung NRW, Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und 
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Bundesstadt Bonn, Fonds 
Darstellende Künste e.V., Le Conseil 
de la Culture Etat du Valais

Apoiado por / Funded by 
Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
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O mundo tal como o conhecemos, consiste num conjunto complexo de estruturas 
e regras. Tudo está ligado, conectado e controlado por forças invisíveis. Estamos 
constantemente rodeados por fortes correntes, que só nos damos conta por 
observar os objectos que com elas interagem. É com a gravidade, mantém-nos 
com os pés assentes, orienta-nos e dá-nos a noção de cima e de baixo, de tempo 
e mantém o nosso universo junto. No entanto, não o conseguimos ver ou sentir, 
apenas vemos o objecto que cai e outros que se movem. Esta performance é uma 
experiência arquitectónica. Através de uma ilusão, tornamos a vastidão desta força 
um pouco mais visível. Dois bailarinos, um palco, um ecrã, música ao vivo e uma 
audiência com a cabeça inclinada.

The world as we know it consists of a large set of complex structures and rules. 
Everything is held together, connected and controlled by invisible forces. Strong 
currents surround us constantly, and we can only read them by watching the objects 
they interact with. That is the case of gravity, which keeps us grounded, directing 
us, giving us a sense of up and down, a sense of time and holding our very universe 
together. Yet we can’t see it, we can’t feel it, we can only see the object that falls and 
others that move. This performance is an architectural experiment. Through an illusion 
we make this vast force slightly more visible. Two dancers, one stage, one screen, live 
music and an audience with tilted heads.

Erika Janunger, arquitecta, música e realizadora, vive e trabalha em Estocolmo. Obteve 
reconhecimento internacional pelas suas experiências em artes visuais com dança e arquitectura. 
Oskar Frisk é bailarino e coreógrafo a viver em Estocolmo. Frisk e Janunger colaboram desde 2012, 
na criação de filmes e espectáculos, assim como a orientar workshops.

Erika Janunger  is an architect, musician and filmmaker, living and working in Stockholm. She 
received worldwide attention for her visual experiments with dance and architecture. Oskar Frisk is 
a dancer and choreographer living in Stockholm. Frisk & Janunger has been collaborating since 2012, 
creating films and performances as well as holding workshops.

4 DEZ  
Sexta | 21h  Friday | 9pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Erika Janunger  
Suécia Sweden   
25’ | 2015

Sensing 
Currents 

Ficha Artística | Cast

Conceito e Direcção Criativa 
Concept and Creative Direction 
Erika Janunger 
Coreografia | Choreography 
Oskar Frisk 
Bailarinos | Dancers   
Anna Ehnberg & Oskar Frisk 
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Uma viagem pela condição humana, confronta-nos com a nossa existência histórica 
e social. A busca por um sentido muitas vezes nos entrega à urgência da articulação 
entre o homem e os seus limites, que o levam ao que é autêntico, mas também ao 
falso. E quem melhor do que Shakespeare para falar sobre os conflitos mentais, 
as emoções vs razão ou mesmo o que está para além das palavras. Recorrer à 
psicologia e comportamento humano de personagens como Lady Macbeth, Hamlet, 
Romeu e Julieta, Richard III e reflectir sobre as suas próprias questões. Utilizando 

as suas palavras e acções como matéria para os nossos gestos e movimentos.

A journey through the human condition confronts us  with our historical and social 
existence. The quest for a  meaning leads us to the urgent need for an articulation 
between man and his limits, taking him to the authentic but to the false as well. Who 
better than Shakespeare to talk about mental  conflicts, emotion vs reason or even 
what’s beyondwords? Resorting to the psychology and human behavior of characters 
like Lady Macbeth, Hamlet, Romeo and  Juliet and Richard III to question their own 
issues, using their words and actions as subject for our gestures and movements.

5 DEZ    
Sábado | 21h  Saturday | 9pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

|acsc|  antónio cabrita 
e são castro 
Portugal    
50’ | 2014

Play False 

Ficha Artística | Cast

Conceito, Coreografia e Interpretação 
Concept, Choreography and Interpretation
António Cabrita e São Castro
Figurinos | Costume 
Catarina Morla 
Desenho Figurinos | Costume Design  
Nuno Nogueira
Música | Music 
Sãio Castro e António Cabrita 
Música Adiconal | Additional Music 
Murcof ‘Isaías I’, J. S. Bach 
‘Passacaglia in C minor’
Direcção Técnica | Technical Direction
João Frango
Produção e Difusão 
Production and Diffusion  
Vo’Arte 
Apoio | Support
CCB
Apoio Residência Artística 
Artistic Residence Support:
CPBC, CNB, Teatro Viriato & Pro-Dança
Agradecimentos | Acknowledegment
Catarina Câmara, Claúdio Hochman 
& Maria de Assis

António Cabrita estudou na Escola de Dança do Conservatório Nacional, é  licenciado em dança 
pela Escola Superior de Dança mas estudou igualmente Cinema na New York Film Academy 
e Criatividade Publicitária na Restart. Trabalhou com Rui Horta, Né Barros, entre outros. É 
artista residente na companhia alemã SilkeZ./resistdance. Tem dado workshops de composição 
coreográfica e de video em vários países europeus. São Castro, iniciou os seus estudos em 
dança no Balleteatro Escola Profissional de Dança e Teatro no Porto e licenciou-se na Escola 
Superior de Dança em Lisboa. Fez parte da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo 
e Ballet Gulbenkian. Trabalhou com Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Clara Andermatt, entre outros. 
Frequentemente dá aulas e workshops de Dança Contemporânea.

António Cabrita studied at the National Conservatoire Dance School in Lisbon and has a degree 
in dance from Escola Superior de Dança. Also, he studied Dance at the Joffrey Ballet School in NY, 
Cinema at the New York Film Academy and advertising at Restart in Lisbon. As a freelance ballet 
dancer, he has already worked with Rui Horta, Né Barros, among others. He is a resident artist at 
the german company SilkeZ./Resistdance. He teaches composition and video workshops in several 
European countries. São Castro started her dance studies in Balleteatro Professional Dance and 
Theatre School in Oporto, and finished a degree in Superior School of Dance, Lisbon. She integrated 
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Balleteatro Companhia and Ballet Gulbenkian. 
As a freelance ballet dancer, she has already worked with Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Clara Andermatt, 
among others. She frequently gives classes and workshops of Contemporary Dance. 



 

DOCUMENTÁRIO
DOCUMENTARY 

Secção de competição dedicada à exibição de documentários sobre processos de 
criação artística na área da performance e dança. Nesta edição, a Competição 
Internacional de Documentário apresenta 5 sessões de filmes oriundos da 
Bélgica, Brasil, Estados Unidos da América, Israel, Portugal e Suécia. Este ano o 
Melhor Documentário será distinguido com o prémio Luna Andermatt, patrocinado 
pela Conserveira de Lisboa.

Competition section dedicated to documentary exhibition about artistic creation 
processes in the fields of performance and dance. In this edition, the International 
Competition of Documentary, presents 5 film sessions from Belgium, Brazil, United 
States of America, Israel, Portugal and Sweden. The Best Documentary this year will 
be distinguished with the Luna Andermatt award, sponsored by the Conserveira 
de Lisboa.
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O filme segue Pierre Dulaine, um dançarino de salão de renome internacional, no 
regresso à sua terra natal Jaffa para cumprir o sonho de ensinar crianças judias 
e israelo-palestinianas a dançarem juntas. O filme explora as histórias de quatro 
crianças forçadas a confrontar questões de identidade, segregação e racismo, 
enquanto dançam com os seus inimigos.

The film follows Pierre Dulaine, an internationally renowned ballroom dancer, as 
he returns to his birthplace Jaffa to fulfill his lifelong dream of teaching Jewish and 
Palestinian-Israeli children how to dance together. The film explores the stories of four 
children forced to confront issues of identity, segregation and racism, as they dance 
with their enemies.

 

Hilla Medalia  recebeu três nomeações para os Emmy, e ganhou o prémio do júri no Paris Human 
Rights Festival, Prémio do Júri Fipa Biarritz, Golden Warsaw Phoenix Award, Faito Doc Grand Jury 
Award, e muito mais.

Hilla Medalia  has received three Emmy award nominations, and won the Paris Human Rights Film 
Festival Jury Award, Fipa Biarritz Jury Award, Golden Warsaw Phoenix Award, Faito Doc Grand Jury 
Award, and more. 

27 NOV 
Sexta | 18h   Friday | 6pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Hilla Medalia 
Israel & E.U.A   
Israel & U.S.A 
86’ | 2013
_
 

Dancing in 
Jaffa 

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreografia | Choreography 
Hilla Medalia & Philip Shane
Intérpretes | Interpreters
Hilla Medalia & Philip Shane
Imagem | Image  
Daniel Kedem
Edição | Editing 
Philip Shane & Bob Eisenhardt A.C.E
Produção | Production
Diane Nabatoff, Neta Zwebner-Zaibert
& Hilla Medalia
Produtora | Production Company 
Know Productions
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Diego e Hong Ling, um mexicano e uma taiwanesa encontraram em Bruxelas a sua 
casa. Levam-nos através de uma exploração de dança contemporânea e os seus 
corpos, são um pretexto para observar a complexidade das relações humanas e o 
peso que as suas terras natais levam quando estamos longe delas.

Diego and Hong Ling, a Mexican and a Taiwanese have found in Brussels their home. 
Here, they take us through an exploration of contemporary dance and their bodies, as 
an excuse for observing the complexity of human relationships and the weight that 
their natal home takes when far from it.

Juanita Onzaga é uma jovem e vibrante realizadora da Colômbia. Foi para a Bélgica para estudar 
cinematografia na IAD em Bruxelas. O seu talento permitiu-lhe terminar o trabalho enquanto DOP 
em vários filmes premiados e reconhecidos internacionalmente por festivais de cinema. Mais 
tarde, começa a realizar filmes, procurando uma linguagem que fundisse situações da vida real, 
que inspirasse bailarinos e a forma como as suas emoções se revelam através dos seus corpos 
fragmentados, retratando a sua dança como um acto necessário.

Juanita Onzaga is a young, vibrant filmmaker from Colombia. She came to Belgium to study 
cinematography at the IAD in Brussels. Her talent allowed her to work as a DOP on various films 
award winners and recognized worldwide by film festivals. Lately, she is directing films, searching for 
a language that merges the real-life situations that inspire dancers and the way their emotions unveil 
through their fragmented bodies, portraying their dance as a necessary act.

27 NOV 
Sexta | 21h   Friday | 9pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Juanita Onzaga 
Bélgica  Belgium  
11’ | 2014
_
 

Skin of Other 

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director 
Juanita Onzaga
Coreografia | Choreography 
Diego Mur 
Intérpretes | Interpreters 
Diego Mur & Hong Ling Chen
Música | Music 
Nils Frahm & Kevin Collard
Imagem | Image 
Juanita Onzaga
Edição | Editing 
Juanita Onzaga
Produção | Production 
Nemeton
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Um registo informal de alguns meses com Vera Mantero

An informal record of a few months with Vera Mantero

Bruno Niel --

Bruno Niel --

27 NOV 
Sexta | 21h   Friday | 9pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Bruno Niel 
Portugal 
52’ | 2012
_
 

Vera Mantero  

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreografia | Choreography 
Vera Mantero
Imagem | Image
Miguel Figueiredo & Leone Niel
Edição | Editing  
Bruno Niel & Leone Niel
Produção | Production
Pedro Canavilhas
Produtora | Production Company  
B’lizzard
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O mini-documentário apresenta o projeto “Aisthesis”, realizado entre Agosto de 
2014 e Maio de 2015, cujo objetivo era investigar procedimentos de criação em 
zonas híbridas entre o teatro, a dança contemporânea, a performance e suas 
relações com o espectador.  A prática realizada pelo colectivo envolvia a realização 
de encontros sem tema, texto, roteiro ou ensaio pré-definidos e se mostrava 
aberta às interferências mais diversas. Todo o processo foi acompanhando por 
uma equipa de vídeo e também contou com uma residência artística com a artista 
portuguesa Vera Mantero.

The short-documentary presents the “Aisthesis” project, which took place in São 
Paulo and Brasília (Brasil) between August/2014 and May/2015. The main goal of the 
project was to investigate creation procedures in hybrid zones among theater, dance 
performance and its relations with the spectators. The practice evolved the realization 
of meetings with no themes, texts, plots or rehearsals; and was completely open to 
interferences of all kinds. The whole process was accompanied by a video team and 
also included an artistic residence with Portuguese artist Vera Mantero.
 

Luís Gustavo Meneguetti,  formado em Marketing pela Universidade de São Paulo (USP) e pós-
graduado em Direção de Arte em Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, com 
monografia sobre escolhas estéticas na realização de documentários auto-biográficos. Atualmente, 
é sócio-proprietário da Colordrama, estúdio de artes visuais, onde atua como produtor audiovisual, 
diretor de fotografia, editor e design gráfico.

Luís Gustavo Meneguetti has a degree in Marketing in USP (São Paulo University) and postgraduate 
studies in Art Direction in Communication in Faculdade de Belas Artes de São Paulo, with monograph 
on aesthetic choices in making auto-biographical documentaries. He is currently co-owner of 
Colordrama, the visual arts studio where he works as an audiovisual producer, cinematographer, editor 
and graphic designer.

27 NOV 
Sexta | 21h   Friday | 9pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Luís Gustavo 
Meneguetti 
Brasil   Brazil 
15’ | 2015
_

Aishtesis - a 
criação em 
fluxo 

Ficha Artística | Artistic Credits

Intérpretes | Interpreters
Giselle Rodrigues, Edilson Oliveira, 
Francis Wilker, Jonathan Andrade, 
Kenia Dias & Glauber Coradesqui
Música | Music
Thoma Seferin & Santigold
Imagem | Image  
Luís Gustavo Meneguetti, 
Mariela Lamberti, Vinicius Fernandes, 
Petronio Neto & Mako Abe 
Edição | Editing 
Luís Gustavo Meneguetti
Produção | Production
Luís Gustavo Meneguetti 
& Mariela Lamberti 
Co-produtores | Co-producers
Mariela Lamberti
Produtora | Production Company 
Colordrama
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Bruxelas, La Monnaie Opera House. Três pessoas próximas do fim das suas vidas 
encontram-se com coreógrafos, actores e músicos. Participam de uma experiência 
única que envolve música, dança e silêncio. A sua viagem torna-se um tributo à 
fragilidade da condição humana, entre a realidade e a representação, a tragédia 
do corpo e a liberdade do espírito.  Juntos, questionam a sua própria relação com 
a morte.

Brussels, La Monnaie Opera House. Three people reaching the end of their lives meet 
with choreographers, actors and musicians. They take part in a unique experience 
which involves music, dance and silence. Their journey becomes a tribute to the 
fragility of human condition, between reality and representation, tragedy of the body 

and freedom of the spirit. Together, they question their own relationship with death.

Jorge León estudou cinema em Bruxelas (INSAS). O seu interesse levou-o até ao documentário 
enquanto realizador e director de fotografia.  Tem trabalhado, como fotógrafo e realizador, com 
Eric Pauwels, Wim Vandekeybus, Thierry De Mey, Xavier Lukomski, Olga de Soto, Ana Torfs, Meg 
Stuart. Os seus trabalhos fotográficos têm sido exibidos tanto na  Bélgica como fora e publicados 
em jornais, revistas ( Le Soir, De Morgen, New York Times, Papel Alpha, Sunday Telegraph, Vogue).

Jorge León learned film in Brussels (INSAS). His interests led him into the documentary field as 
director and director of photography. He’s been working as photographer and videomaker, with Eric 
Pauwels, Wim Vandekeybus, Thierry De Mey, Xavier Lukomski, Olga de Soto, Ana Torfs, Meg Stuart. 
His photographic works have been exhibited in Belgium and abroad, and were published in different 
newspapers and magazines (Le Soir, De Morgen, New York Times, Papel Alpha, Sunday Telegraph, 
Vogue). 

28 NOV 
Sábado | 18h   Saturday | 6pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Jorge León 
Bélgica  Belgium  
82’ | 2014
_
 

Before We Go 

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director
Jorge León
Intérpretes | Interpreters 
Simone Aughterlony, Meg Stuart
& Benoît Lachambre
Fotografia | Photography 
Rémont Fromont, Jorge Léon
& Thomas Schira
Música | Music 
Liesbeth Devos, Walter Hus, 
George Van Dam & Alexander Verster
Som | Sound
Juanita Onzaga
Produção | Production 
Dérives
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Nove coreógrafos africanos contam histórias da sua forma de arte e expressões 
diversas e profundamente contemporâneas do eu. Coreografia deslumbrante e 
críticas fascinantes desafiando estereótipos obsoletos da “África tradicional” para 
desvendar as respostas para a beleza e tragédia do continente do século 21.
 
Nine African choreographers tell stories of their art form and their diverse and deeply 
contemporary expressions of self. Stunning choreography and riveting critiques 
challenge stale stereotypes of “traditional Africa” to unveil soul-shaking responses to 

the beauty and tragedy of the 21st century continent.

Joan Frosch   nascido e criado em Brooklyn, explora a criação de arte no século 21 através das 
vozes de artistas e pensadores muitas marginalizados, incluindo as vozes emergentes de bailarinos 
e coreógrafos contemporâneos em África e as diásporas africanas da França e dos EUA. A jornada 
de 30 anos de Joan engloba criação e direcção de teatro de dança, escrevendo e produzindo como 
etnógrafa/activista da dança, e, agora, como realizadora do seu primeiro documentário de longa 
duração. Joan é Professora de Dança e co-directora do Center for World University of Florida.

Alla Kovgan nascida em Moscovo, divide o seu tempo entre a Europa e os EUA, com 15 anos de 
experiência de trabalho com colaborações entre dança e cinema no ecrã e no teatro e um forte 
historial como documentarista. Os seus projetos - Nora, Traces Of The Trade, New London Calling, 
Denizen, Fuse, entre outros - foram selecionados e apresentados por todo o mundo, bem como em 
museus. Recebeu inúmeros prémios e bolsas, incluindo a bolsa de estudo Poynter na Universidade 
de Yale, uma bolsa da Bogliasco Foundation, e uma bolsa Brother Thomas para artistas com elevado 
nível de excelência e criatividade.

Joan Frosch was born and raised in Brooklyn explores 21st century artmaking through the voices 
of often previously marginalized artists and thinkers, including the emergent voices of contemporary 
dancers and choreographers in Africa, and the African Diasporas of France and the USA. Joan’s 30-
year creative path encompasses making and directing dance theatre, writing and producing as a 
dance ethnographer/activist, and, now, directing her first documentary feature. Joan is a Professor of 
Dance and co-director of the Center for World University of Florida.

Alla Kovgan was born in Moscow, divides her time between Europe and US. She brings 15 years of 
experience working with dance and film collaborations on screen and in theatre, as well as a strong 
record as a documentary filmmaker. Her projects - Nora, Traces Of The Trade, New London Calling, 
Denizen, Fuse, others - have been screened and presented around the world and museums. She 
is a recipient of many awards and fellowships, including a Poynter Fellowship at Yale University, a 
Bogliasco Foundation Fellowship, and a Brother Thomas Fellowship for artists working at a high level 
of excellence and creativity. 

28 NOV 
Sábado | 21h   Saturday | 9pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Joan Frosch 
& Alla Kovgan
E.U.A   U.S.A 
65’ | 2007
_

Movement 
(R)evolution 
Africa 

Ficha Artística | Artistic Credits

Intérpretes | Interpreters
Lacina Coulibaly, Souleymane Badolo, 
Bienvenue Fernand Bazie, Papy Ebotani, 
Daddy Kamono, Djodjo Kazadi, 
Faustin Linyekula, Babacar Ba, Ciré Beye, 
Abdoulaye Kane Pape Ibrahima, 
Ndiaye (Kaolack), Ousmane Bane Ndiaye, 
Tchebe Saky, Abib Sow, Sello Pesa, 
Mandla Bebeza, Jean Renat Anamah, 
Elisabete Fernandes, Rosy Timas, 
Nadia Beugre & Béatrice Kombé

Música | Music
Joachim Montessuis, 
Fabrice Bouillon, Alex Potts, 
Mário Lúcio Sousa, Atsé Outou, 
Kiti de Bomou Mamadou Galizar 
& Linda Angelica Volahasiniaina

Imagem | Image  
Jeff Silva & Alla Kovgan
Edição | Editing 
Alla Kovgan
Produção | Production
Movement (R)evolution Africa 
Co-produtores | Co-producers
Joan Frosch 
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De aprendiz a professor, dos campeonatos de b-boying aos eventos e espectáculos 
por ele produzidos, Max tem elevado a dança urbana portuguesa a patamares 
nunca dantes vistos. Persistência, attitude e paixão são os principais ingredients 
deste relato na primeira pessoa.

From apprentice to teacher, from b-boying championships to events and shows 
he produced, Max has raised Portuguese urban dance to levels never seen before. 

Persistence, attitude and passion are the main ingredients of this first-person report.

28 NOV 
Sábado | 21h   Saturday | 9pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Elsa dos Santos 
Portugal 
15’ | 2014
_
 

Max Oliveira -
Bboy and 
Producer  

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director 
Max Oliveira 

Música | Music
Jhakal - What Can A Man Do? 

Produção | Production
Elsa dos Santos 
Produtora | Production Company 
Elsa dos Santos

Elsa dos Santos prometeu aos pais “tirar um «curso a sério» e depois cinema”. Optou pela 
Engenharia Civil e durante o curso foi frequentando workshops e consumindo tutoriais sobre 
produção audiovisual. Conseguiu uma bolsa de estudo da Câmara Municipal da Maia para um Curso 
de Cinematografia em Soria - Espanha. Deu início à sua actividade profissional como engenheira civil, 
actualmente é videógrafa a full-time.

Elsa dos Santos promised her parents to "take a" real course "and then cinema". She opted for Civil 
Engineering and during the course she attended workshops and consuming tutorials on audio-visual 
production. She won a scholarship from the Municipal Council of Maia for Cinematography Course in 
Soria - Spain. She began her professional career as a civil engineer, and currently video maker to 
full-time.
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Prima é um retrato comovente de Larissa Ponomarenko, bailarina Prima do Boston 
Ballet, que recentemente pendurou os seus sapatos em bico em busca de novos 
caminhos de autoexpressão. Através de flashbacks da sua jornada por uma infância 
difícil e a rigorosa formação de ballet na Rússia até ao seu aparecimento como 
bailarina Prima de uma das maiores companhias de ballet americanas, o filme capta a 
singularidade de Larissa como artista de muitas cores emocionais.
 
Prima is a moving portrait of Larissa Ponomarenko, prima ballerina of the Boston Ballet, 
who has recently hung up her pointed shoes to pursue new avenues of self expression. 
Through flashbacks to her journey from a difficult childhood and rigorous ballet training 
in Russia to her emergence as the prima ballerina of a leading American ballet company, 

the film captures Larissa’s uniqueness as an artist of many emotional colors. 

Tatyana Bronstein é directora independente, que produz obras de arte, documentários e narrativas 
curtas focadas em recolha de imagens da vida local. Tatyana Bronstein leciona Fotografia Digital e 
Vídeo Interactivo no Emerson College, bem como cursos Multimédia no Mass Bay College. Tem um 
mestrado em Media Arts e um mestrado em Artes Visuais do Emerson College.

Tatyana Bronstein ia a freelance director, who produces artwork, documentaries and short 
narratives focusing on compelling snapshots of local life. Tatyana Bronstein currently teaches Digital 
Photography and Interactive Video at Emerson College, and Multimedia courses at Mass Bay College. 
She has her MFA in Media Arts and a Master’s degree in Visual Arts from Emerson College. 

29 NOV 
Domingo | 18h   Sunday | 6pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Tatyana Bronstein 
E.U.A | U.S.A 
57’ | 2013
_
 

Prima

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo | Choreographer 
Viktor Plotnikov 
Intérprete | Interpreter
Tatyana Bronstein
Música | Music 
Daniel Jacobs & Ross Matthei
Imagem | Image 
Tatyana Bronstein &  Shaun Clarke
Edição | Ediiting 
Tatyana Bronstein
Produtora | Production Company  
Ross Matthei & David Humphreys 
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Como se forma a sequência perfeita de passos? Um documentário íntimo sobre Mats 
Ek, coreógrafo de renome internacional. Em maio de 2013 “Juliet & Romeo” estreou 
no Teatro da Ópera Real de Estocolmo, um trabalho muito aguardado. Os cineastas 
Andreas Söderberg e Björn Eriksson estiveram lá desde o início do processo para 
documentar a perspectiva única de Mats Ek no seu processo artístico. Conseguimos 
ficar tão próximos de Mats como ele é próximo dos seus dançarinos.
 
How is the perfect sequence of steps formed? An intimate documentary about the 
internationally highly esteemed choreographer Mats Ek. In may 2013 “Juliet & Romeo” 
premiered at the Royal opera house in Stockholm. A new and much anticipated full 
length work by choreographer Mats Ek. Filmmakers Andreas Söderberg and Björn 
Eriksson have been there from early on in the process, making a documentary with 
an unique insight into Mats Ek´s artistic process. We get as close to Mats as he gets 
to the dancers.

Björn e Andreas conheceram-se na escola de cinema no início dos anos noventa. Desde então têm 
produzido uma variedade de produções de cinema, sempre com as responsabilidades de realização 
e produção partilhadas.

Björn and Andreas met at film school in the early nineties. Since then they have produced a variety 
of film productions always sharing producing and directing responsibilities.

29 NOV 
Domingo | 18h   Sunday | 6pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Andreas Söderberg 
& Björn Eriksson
Suécia | Sweden 
58’ | 2014
_

The 
Choreographer 
Mats Ek

Ficha Artística | Artistic Credits

Música | Music 
Björn Eriksson & Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Imagem | Image 
Andreas Söderberg
Edição | Editing 
Björn Eriksson
Produção | Production
Andreas Söderberg & Björn Eriksson
Produtora | Production Company
Moment 22 Film & Video AB



VÍDEO-DANÇA 
VIDEO DANCE 

Com 350 candidaturas apresentadas na edição de 2015, a selecção de vídeos em 
competição é um dos núcleos programáticos do Festival. InShadow apresenta 
48 filmes de 21 países do Mundo – Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
China, Colômbia, E.U.A, Egipto, Espanha, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, 
Jordânia, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e Ucrânia. O universo destas obras 
toca em temas tão centrais como os refugiados, a guerra, o ambiente, o mundo 
e em detalhe a sombra da morte com a conjugação das gerações vindouras e a 
projecção do amor.

With 350 applications submitted in the edition of 2015, the video-dance competition 
is one of the programmatic core of the Festival. InShadow presents 48 films from 
21 countries – Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Colombia, USA, Egypt, Spain, 
France, Greece, Holland, Ireland, Italy, Jordan, Portugal, UK, Sweden, Switzerland and 
Ukraine. These work’s universe touches central issues such as refugees, war, the 
environment, the world and in detail the death’s shadow with the combination of 
coming generations and the projection of love.
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“Rêverie Habituelle” descreve uma experiência entre a monotonia diária e a fuga do 
sonho diurno. Através de uma dinâmica emocional e cinética, uma mulher embarca 
num diálogo corporal entre as suas funções na rotina dos estudos académicos e a 
sua imaginação, onde fica imersa numa dimensão de sentimentos e num ambiente 
surreal.

“Rêverie Habituelle” depicts an experience between daily monotony and the 
daydreaming escape. Through an emotional and kinetic dynamic a woman embarks 
on a corporeal dialogue between her duties in the academic studies routine and 
her imagination where she gets immersed in a dimension of feelings and a surreal 
environment.

Carlos Dittborn estudou cinema na ARCIS University Chile. Realizou e editou vários vídeos de 
dança premiados como “Metropolis DanceVideo” (2007), “Hypothermia” (2004) e “KorpuNater” 
(2010). A sua curta de dança Pristine in Torment (2011) foi também premiada. Carlos vive 
actualmente em Londres, onde promove os seus trabalhos mais recentes; “Tournée Cadenza” 
(2013) e Rêverie Habituelle (2014).

Carlos Dittborn studied film at ARCIS University Chile. He has directed and edited award-
winning DanceVideo productions like “Metropolis DanceVideo” (2007), “Hypothermia” (2004) and 
“KorpuNater” (2010). Carlos latest awarded work is the Dance Short Film Pristine in Torment (2011), 
he is currently based in London promoting his latest works; “Tournée Cadenza” (2013) and Rêverie 
Habituelle (2014). 

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Carlos Ditborn  
Reino Unido 
United Kingdom   
7’ | 2015
_
sessão #1  session #1

Rêverie 
Habituelle 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Alejandra Maturana 
Intérpretes | Interpreters
Justyna Janiszewska
Música | Music  
Enrick Adam 
Imagem | Image 
Mihai Andrei  
Edição | Editing 
Carlos Dittborn  
Produção | Production
Carlos Dittborn &
Alejandra Maturana 
Produtora | Production Company 
Cinemadicción Producción 
Audiovisual
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Tijolos e vidros partidos. Memórias do passado são remanescentes na poeira 
enquanto o antigo edifício cai no chão. Aqui, tudo existe lado a lado ontem, hoje e 
amanhã. Cuidado com o tempo.

Bricks and broken glass. Memories from the past are lingering in the dust as the old 
building falls to the ground. Here, everything exists side by side yesterday, today and 

tomorrow. Beware of time.

Cyntia Botello é uma artista versátil que trabalha como freelancer na dança, coreografia, filme e 
pedagogia. O seu trabalho é desenvolvido numa variedade de projectos que andam lado a lado com 
outras disciplinas e outros artistas.

Cyntia Botello has been a versatile artist working on a freelance basis with dance, choreography, 
film and pedagogy. Her work is on a variety of projects side to side other disciplines and 
artists.  
 

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Cyntia Botello  
Suécia Sweden  
1’ | 2015
_
sessão #1  session #1

Beware 
of Time 
Akta Tiden 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Cyntia Botello
Intérpretes | Interpreters
Cyntia Botello, Ulrika Sätervik 
& Joakim Becker 
Música | Music  
Peter Åkesson
Imagem | Image 
Cyntia Botello
Edição | Editing 
Cyntia Botello 
Produção | Production
Cyntia Botello 
Produtora | Production Company 
Cyntia Botello 
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“Disruptions” lida com dificuldades no movimento numa situação real de conflito. O 
bailarino começa a desenvolver uma coreografia à frente da parede entre Israel e a 
Palestina, mas as circunstancias adversas impedem a sua conclusão.

“Disruptions” deals with the difficulties of movement in a real conflict situation.A dancer 
starts developing a choreography in front of the wall between Israel and Palestine, but 
the adverse circumstances 

Felipe Frozza  é um realizador brasileiro sediado em Berlim. Cria trabalhos documentais e ficcionais 
para produções de cinema e de palco. Trabalha entre o documentário e a ficção, desenha a partir da 
realidade como ponto de partida e eleva a narrativa ao ponto do surreal e do absurdo. Actualmente 
estuda câmara para filme em Berlim e é formado em Relações Internacionais em S. Paulo. Já 
apresentou os seus trabalhos em Festivais na Europa, América do Sul e Médio Oriente.

Ulrike Flämig é uma intérprete e coreógrafa pós-comunista sediada em Berlim. Usa o corpo 
enquanto símbolo de resistência, move-se entre a performance e a dança contemporânea. 
Desenvolve produções de teatro documental e trabalhos site-specific para espaços públicos, teatro 
e cinema. Estudou Performance Art em Hildesheim e Dança Contemporânea em Amesterdão e 
apresentou os seus trabalhos na Alemanha, Europa do Leste e Médio Oriente.

Felipe Frozza is a Brazilian filmmaker based in Berlin. He creates documentary and fictional works 
for film and stage productions. Working in the border between documentary and fiction he draws 
from reality as a starting point and pushes the narratives to a point of surreality and absurdity. 
Currently he studies camera for film in Berlin and he is graduated in International Relations in Sao 
Paulo. He showed his works at Festivals in Europe, South America and in the Middle East.

Ulrike Flämig is a post communist performer and choreographer based in Berlin. Using the body 
as a resistant sign she moves between performance art and contemporary dance. She develops 
documentary theatre productions and site specific works for public space, theatre and film. She 
studied Performance Art in Hildesheim and Contemporary Dance in Amsterdam and showed her 
works in Germany, Eastern Europe and in the Middle East.

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Felipe  Frozza
& Ulrike Flämig
Suécia Sweden  
5’ | 2015
_
sessão #1  session #1

Disruptions 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Ulrike Flämig
Intérpretes | Interpreters
Felipe Frozza
Edição | Editing 
Felipe Frozza
Produção | Production
Felipe Frozza
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Encontrar uma alma gémea é a única coisa que precisas para permaneceres são.

Finding a soulmate is the one thing you need to remain sane.

Michiel Vaanhold esforça-se para integrar tanto a história narrativa e o abstracto. Como tal, os 
seus filmes são exibidos em festivais de cinema de dança e de ficção. Além de vir do ramo dos 
documentários, está agora a experimentar a adição de elementos documentais aos seus filmes 
de dança

Michiel Vaanhold strives for an integration of both abstract and narrative storytelling. Therefore 
his films are being shown at both dance- and fiction filmfestivals. Coming from a documentary 
background, he is now experimenting with also adding   documentary elements to his dancefilms.

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Michiel Vaanhold  
Países Baixos 
The Netherlands   
1’ | 2015
_
sessão #1  session #1

Hang On  
Carry On 
 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Erik Kaiel 
Intérpretes | Interpreters
Jefta Tanate & Kim-Jomi Fischer 
Música | Music  
Wessel Schrik
Imagem | Image 
Jorrit Garretsen 
Edição | Editing 
Michiel Vaanhold
Produção | Production
Michiel Vaanhold
Co-produção | Co-production
Danstheater Aya
Produtora | Production Company 
Michiel Vaanhold
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“In Absentia” é a reconstrução cinematográfica de uma performance que se 
destinava a ser encenada em Damasco com artistas sírios. Como a situação política 
local na Síria se agravou em 2011, a performance nunca ocorreu como planeada. 
Os dois realizadores decidiram então reencenar a performance no deserto egípcio, 
1000 km a sudoeste da Síria, e sem os artistas sírios. O resultado é um filme que 
mostra a fragilidade de um corpo humano, e o desaparecimento como miragens dos 
seres humanos em situações politicamente precárias.

“In Absentia” is the cinematic reconstruction of a performance which was intended to 
be staged in Damascus together with Syrian artists. Because the local political situation 
in Syria increasingly worsened in 2011, the performance never took place as planned. 
The two directors then decided to re-enact the performance in the Egyptian desert, 
1000 km southwest of Syria and in the absense of the Syrian artists. The result is a film 
that shows the fragility of a human body, and the mirage-like disappearance of humans 
in politically precarious situations. 

Beate Hecher nasceu em 1972 (Áustria), estudou na Academia de Belas Artes de Viena, e trabalhou 
com várias formas de cinema, vídeo, fotografia, performance, instalação e teatro. Ela vive e trabalha 
em Viena. 

Markus Keim nasceu em 1969 (Itália) e trabalhou com várias formas de cinema, vídeo, fotografia, 
performance, instalação e teatro. Vive e trabalha em Viena.

Beate Hecher was born in 1972 (Austria), studied in Academy of Fine Arts, Vienna, and worked 
with various media of film, video, photography, performance, installation and theater works. She 
lives and works in Vienna. 

Markus Keim was born in 1969 (Italy) and worked with various media of film, video, photography, 
performance, installation and theater works. He lives and works in Vienna.

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Beate Hecher & 
Markus Keim
Áustria & Egipto  
Austria & Egypt    
10’ | 2013
_
sessão #1  session #1

In Absentia  
In Abwesenheit

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Beate Hecher & Markus Keim
Intérpretes | Interpreters
Beate Hecher & Markus Keim
Música | Music  
Beate Hecher & Markus Keim
Imagem | Image 
Beate Hecher & Markus Keim 
Edição | Editing 
Beate Hecher & Markus Keim 
Produção | Production
Beate Hecher & Markus Keim 
Produtora | Production Company 
Beate Hecher & Markus Keim 
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Casal de bailarinos que dança e toca violoncelo pela cidade do Rio de Janeiro.

A couple of ballet dancers that dance and play the cello around the city of Rio de 
Janeiro.

Fernando do Valle é Brasileiro, ator e bailarino. Estuda na faculdade da dança Angel Vianna. 
Christopher Suttenfield é Australiano e mora no Rio de Janeiro.

Fernando do Valle is a Brazilian actor and dancer. Attends the dance college Angel Vianna. 
Christopher Suttenfield is an Australian living in Rio de Janeiro.

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Fernando do Valle & 
Christopher Suttenfield
Brasil  Brazil     
1’ | 2015
_
sessão #1  session #1

Cello 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Fernando do Valle
Intérpretes | Interpreters
Fernando do Valle & Luisa Helena
Música | Music  
Waltz of Souls & Adam Hurst
Imagem | Image 
Christopher Suttenfield 
Edição | Editing 
Christopher Suttenfield
Produção | Production

Fernando do Valle Produção | 

Co-produção | Co-production
Christopher Suttenfield
& Luisa Helena
Produtora | Production Company 
Fernando do Valle
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Um filme altamente controverso, com base na entrevista de G. Edward Griffin 
com o ex-agente do KGB, Yuri Bezmenov, onde se discute a subversão ideológica 
nos Estados Unidos e como a ideologia marxista está a desconstruir os valores 
da América, desestabilizando a economia e provocando crises. Com coreografia e 
performance da bailarina e coreógrafa premiada Lisa Lock.

A highly controversial film based on the G. Edward Griffin interview with EX-KGB 
agent Yuri Bezmenov discussing ideological subversion in the United States and how 
Marxist ideology is deconstructing America’s values, destabilizing the economy, and 
provoking crises.  Featuring choreography and performance by award winning dancer/
choreographer, Lisa Lock.

John T. Williams é um cineasta “social-político” de dança premiado. Os seus filmes de dança foram 
apresentados em mais de 60 festivais de cinema por todo o mundo. Escreveu, produziu e dirigiu 
vários ballets de palco com dançarinos do Ballet San Francisco, Alonzo King LINES Ballet e Oakland 
Ballet.

John T. Williams  is an award-winning “Social-political” screen dance filmmaker. His dance films 
have been presented in over 60 film festivals world-wide. He also wrote, produced and directed 
several stage ballets featuring dancers from the San Francisco Ballet, Alonzo King LINES Ballet 
and Oakland Ballet.

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

John T. Williams
E.U.A  U.S.A     
8’ | 2012
_
sessão #1  session #1

2412

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Lisa K. Lock
Música | Music  
Phlodnar
Imagem | Image 
Austin Forbord
Edição | Editing 
John T. Williams
Produção | Production
John T. Williams
Produtora | Production Company 
Cinema Dance Productions 
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Um projecto internacional de filme de dança de crowdsourcing, em que 50 cineastas 
de todos os sete continentes filmam dois segundos de dança da coreógrafa Bebe 
Miller. 

An international crowd-sourced dance-film project, as 50 filmmakers on all seven 
continents each shoot two seconds of dance by choreographer Bebe Miller.

Mitchell Rose Formado no American Film Institute, os seus filmes ganharam 73 prémios e são 
exibidos por todo o mundo. Mr. Rose faz digressões com um programa chamado The Mitch Show, 
uma noite de seus curtas com participação do público. Em 2009 esteve no Kosovo, enviado pelo 
U.S. State Dept. Cultural. Mr. Rose é actualmente professor de cinema na Universidade Estadual 
de Ohio.

Mitchell Rose  graduated of The American Film Institute, his films have won 73 awards and are 
screened around the world. Mr. Rose tours a program called The Mitch Show, an evening of his 
short films together with audience-participation performance pieces. In 2009 he toured The Mitch 
Show in Kosovo as a U.S. State Dept. Cultural Envoy.  Mr. Rose is currently a professor of filmmaking 
at Ohio State University. 

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Mitchell Rose
E.U.A  U.S.A     
5’ | 2014
_
sessão #1  session #1

Globe Trot 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Bebe Miller
Música | Music  
William Goodrum
Imagem | Image 
50 filmmakers
Edição | Editing 
Mitchell Rose
Produção | Production
Mitchell Rose
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Inspirado no trabalho de Eadweard Muybridge, Turning é um filme de dança 
que explora a natureza cíclica e o comportamento repetitivo da sociedade 
contemporânea.

Inspired by the work of Eadweard Muybridge, Turning is a dance film exploring the 
cyclical nature and repetitive behavior of contemporary society.

Eoin Heaney é um cineasta irlandês premiado. O seu trabalho de narrativa e instalação foi 
financiado tanto pelo Irish Film Board e o Arts Council of Ireland. Escreveu e realizou um grande 
número de curtas-metragens, vídeos de música, filmes promocionais e instalações de arte. É 
também designer de produção e artista de storyboard.

Eoin Heaney is an award-winning Irish filmmaker. His narrative and installation work has been 
funded by both the Irish Film Board and the Arts Council of Ireland.He has written and directed 
a large number of short films, music videos, promotional films and art installations. He is also an 
accomplished production designer and storyboard artist. 

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Eoin Heaney
Irlanda  Ireland      
6’ | 2014
_
sessão #1  session #1

Turning 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | CHoreographer 
Jessica Kenndy
Intérpretes | Interpreters  
Various
Música | Music  
Irene Buckley
Imagem | Image 
Piers McGrail
Edição | Editing 
Fernando De Juan
Produção | Production
Nora Windeck
Produtora | Production Company 
Highly Stimulating Productions
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“Sarmad” é uma curto de dança sobre uma mulher chamada Shirin que embarca 
numa jornada de autodescoberta depois de se perder no deserto. Ela surge como 
uma criatura azul misteriosa que lhe dá o poder da dança. O que começa como um 
ritual alegre rapidamente se torna numa luta dolorosa pela sobrevivência à medida 
que a criatura se apodera dela. Sarmad foi escolhido como título do filme como 
referência ao ciclo interminável da estrutura em loop da história. É uma palavra 
árabe usada principalmente dentro do contexto da fé, ou seja, Eterna ou Imortal.

“Sarmad” is a short dance film about a woman named Shirin who embarks on a journey 
of self-discovery after getting lost in the desert. She comes across a mysterious blue 
creature who bestows upon her the power to dance. What begins as a joyful ritual 
quickly descends into a painful struggle for survival as the creature gradually takes 
over. Sarmad was chosen as the title of the film referring to the endless cycle in the 
story’s looped structure. It is an Arabic word used mainly within the context of faith, 
meaning Eternal or Everlasting.

Ali Saadi é fotógrafo e diretor de fotografia com sede em Amman, na Jordânia. É reconhecido 
como um dos melhores fotógrafos criativos de casamentos na Jordânia. Em 2010 realizou o seu 
primeiro vídeo da música para uma banda da Jordânia, que lançou a sua carreira como DOP, desde 
aí realizou e produziu dois documentários, bem como a identidade visual de uma banda local de 
post-rock, El-Morabba3.

Ali Saadi is a stills photographer and a director of photography based in Amman, Jordan. He 
is known as one of the top creative wedding photographers in Jordan. In 2010 he shot his first 
music video for a Jordanian band, launching his career as a DOP, he since DPed two feature length 
documentary films, and overseas the visual identity for a local post-rock band, El-Morabba3

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Ali Saadi
Jordânia  Jordania       
6’ | 2015
_
sessão #1  session #1

Sarmad 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Shireen Talhouni
Intérpretes | Interpreters  
Shireen Talhouni
Música | Music  
Pouya Ehsaei
Imagem | Image 
Ali Saadi
Edição | Editing 
Ali Saadi
Produção | Production
Majd Hijjawi
Produtora | Production Company 
Labiba Productions
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A porta está fechada. Um molhe de chaves está no chão. Alguém dorme numa 
cadeira de rodas. E começa a aparecer um buraco no tecto.

The door is closed. A bunch of keys are on the floor. Someone is sleeping in a wheelchair. 
And a crack is beginning to form on the ceiling.

Alex Pachón combina projectos pessoais como curtas-metragens, com trabalhos freelance 
enquanto artista de animação e efeitos visuais para cinema e difusão.  Sempre à procura de se 
expandir tanto em termos de conhecimento como de experiências criativas, já viveu e trabalhou em 
Barcelona, Madrid, Portugal, Brasil e Reino Unido. “You  will  fall  again”  is  my  fifth  short  filmafter 
“Feijoada” (2003), “Vivir  sin  Aires” (2006), “Atardecer  Rojo”(2008)and “Cracks” (2013).

Alex Pachón combined personal projects as short films director with freelance work as digital artist 
in motion graphics and visual effects for films and broadcast. He’s always looking to expand itself 
in terms of knowledge and creative experiences. He lived/worked in Barcelona, Madrid, Portugal, 
Brazil and the UK. “You  will  fall  again”  is  my  fifth  short  filmafter “Feijoada” (2003), “Vivir  sin  
Aires” (2006), “Atardecer  Rojo”(2008)and “Cracks” (2013).

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Alex Pachón
Espanha & China
Spain & China       
6’ | 2015
_
sessão #1  session #1

You Will 
Fall Again 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Coreographer 
Joan Catalá, Alex Pachón
& Lautaro Reyes
Intérpretes | Interpreters  
Joan Catalá
Música | Music  
Antonio Antón & Chema Castaño
Som | Sound
Hunab Moreno
Imagem | Image 
Núria Gámiz
Edição | Editing 
Alex Pachón
Produção | Production
Patricia Sánchez Mora
Produtora | Production Company 
 laudiovisual

VÍDEO-DANÇA InShadow | 31



©
  J

oã
o 

La
nç

a 
M

or
ai

s

Como ponto de partida quis explorar em filme o conceito de improvisação tal 
como é explorado na música. Comecei a montar o filme em silêncio, compondo 
ritmos possíveis com imagens para uma música imaginária. Fui enviando ao Pedro 
sequências e excertos que ele foi usando como inspiração para ir compondo. À 
medida que isso acontecia foi-me ele enviando sequências e excertos musicais 
para eu usar como inspiração para ir avançando com a montagem. Este pingue-
pongue criativo de imagens e de sons fez-nos chegar a uma palavra, a uma ideia, 
que por sua vez resultou neste filme.

As a starting point, I wanted to explore on film the concept of improvisation, as it is 
explored in music. I started to assemble this film in silence, creating possible rhythms 
with images to imaginary music. I sent Pedro sequences and excerpts that he used as 
inspiration for composition, and he sent me back sequences and musical excerpts for 
me to use as inspiration for editing. This creative ping pong of pictures and sounds led 
us to creating a word, an idea which resulted in this film.

Tiago Guedes nasceu no Porto em 1971. Estudou Publicidade na Universidade Fernando Pessoa, 
no Porto, e posteriormente Realização na New York Film Academy, bem como Direcção de Actores 
com Patrick Tucker na Raindance de Londres.

Tiago Guedes was born in Oporto in 1971. He studied Advertising at University Fernando Pessoa 
in Oporto, then Directing at the New York Film Academy and Directing Actors with Patrick Tucker 
at Raindance of London..

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Tiago Guedes 
Portugal  
7’ | 2013
_
sessão #1  session #1

Espécie de 
Miragem 
Incompleta  
Kind of 
Incomplete Mirage

Ficha Artística | Cast
Música | Music  
Pedro Guedes 
interpretado pela 
Orquestra de Jazz de Matosinhos
Imagem | Image 
João Lança Morais
Edição | Editing 
Tiago Pedro 
Produtora | Production Company 
Take It Easy, Casa da Música 
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“PAINTED” é o primeiro de uma trilogia de filmes sobre a nossa guerra com o 
deserto. Exploramos a decadência de um edifício. A coreografia e a banda sonora 
original estão ambas em decrescendo para ilustrar o desaparecimento do edifício 
do mundo físico, e o avanço que a natureza lhe dá.

“PAINTED” is the first in a trilogy of screendance films about our tug-of-war with 
wilderness. Here we explore a building’s decay. The choreography and original score 
are both in decrescendo to illustrate the building’s retreat from the physical world, and 
Nature’s advance on it.

Duncan McDowall cresceu um pouco por todo o mundo, mas estabeleceu-se finalmente em 
Montreal. Trabalhou como escritor para televisão e depois começou a escrever roteiros e realizar 
filmes. Desde então, escreveu, produziu e 6 curtas, e tem 2 filmes de longa-duração na calha, com o 
nome Before the Wire Films. Duncan é também escritor/realizador em Publicidade, e é co-fundador 
do estúdio Paisan.

Duncan McDowall grew up all a little over the world, and finally settled in Montreal. He worked 
as a writer in Television and then turned to screenwriting, and eventually directing. Since then he 
has written, produced and directed 6 shorts, and has 2 features on the way, in the name of Before 
the Wire Films. Duncan also works as a writer/director in Advertising, and is the co-founder of the 
Paisan studio.

2 DEZ   
Quarta | 22h  Wednesday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Duncan McDowall
Canadá  Canada  
5’ | 2012
_
sessão #1  session #1

PAINTED

Ficha Artística | Cast
Coreógrafo | Choreographer  
Dorotea Saykaly
Intérprete | Interpreter  

Dorotea Saykaly
Música | Music  
Simon Marcheterre & Dom Bulmer
Imagem | Image 
Christophe Collette
Edição | Editing 
Seb Delporte
Produção | Production 
Sach Baylin-Stern, 
Duncan McDowall 
& Dorotea Saykaly
Produtora | Production Company 
Antler Films & Before the Wire
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Numa paisagem majestosa de uma quinta, uma comunidade só de mulheres junta-
se, unidas em baptismo e num canto de ave. Chegando e desaparecendo como 
o sol e sombra, “Plow Plant Reap” celebra a alegria e a ordem que culminam na 
colheita. Com dicas de Appalachian Spring e costumes Amish, foi filmado na 
histórica Miller Farm em Butler County, Pensilvânia, e dançado por onze membros 
do departamento de dança da Slippery Rock University.

Against a majestic landscape of rolling farmland, an all-female community comes 
together, joining in a baptism and a roundelay. Arriving and leaving like sun and shadow, 
“Plow Plant Reap” celebrates the joy and order that culminate in harvest. With hints of 
Appalachian Spring and Amish customs, it was shot at the historic Miller Farm in Butler 
County, Pennsylvania and danced by eleven members of the Slippery Rock University 
dance department.

Marta Renzi cria dança desde 1976 e filmes de dança desde 2006.

Marta Renzi has made dances since 1976, and dance films since 2006.  

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Marta Renzi 
E.U.A  U.S.A    
13’ | 2015
_
sessão #2  session #2

Plow Plant 
Reap

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Marta Renzi
Intérpretes | Interpreters
Kaila Belinda, Katelyn Haynes,
Emilie Klinger, Maddison Manolis, 
Karen Montague, Michelle Russ,
Michelle Slavik, Chalice Streitman,
Monica Traggial, Alison Vitale 
& Samm Wesler
Som | Sound  
Andy Teirstein, Dan Romer 
& Benh Zeitlin
Imagem | Image 
Jennifer Keller
Edição | Editing 
Marta Renzi
Produção | Production
Jennifer Keller
Co-produção | Co-production
And Dancers, Inc.
Produtora | Production Company 
Slippery Rock University
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Trata-se de um conceito anfíbios: amphi (‘ambos’) e bian (‘vida’), “terra e água 
somos nós”. Simulamos integrar cada elemento artístico numa nova forma de 
comunicação, e através da sua própria linguagem, evocar a estreita ligação 
com a biodiversidade de lagos e zonas húmidas como identidade ecológica, em 
necessidade urgente de proteção.

It’s about a rooted concept of amphibian: amphi (‘both’) and bian (‘life’),” “earth and 
water are we”.  We pretended to integrate each artistic element to a new form of 
communication, through their own language evoking the close link with the biodiversity 
that has lakes and wetlands as ecological identity, with an urgent need for protection.

Nelson Roberto realizador e produtor Colombiano, nascido em 1973 em Bogotá, tem 15 anos de 
experiência na criação audiovisual para empresas, videoclipes, instituições e documentários. 
Especializado em realização de cinema e experiência em TV através do trabalho realizado na 
companhia Rhayuela Films, desde 1997.

Nelson Roberto director and producer born on 1973 in Bogota Colombia with 15 years of experience 
in the audiovisual media in the conduct of business, video clips, institutional and documentaries. He 
is specialized in film direction and TV experience through the work done in the company Rhayuela 
films since 1997.

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Nelson Roberto 
& Liz Callejas
Colômbia  Colombia    
3’ | 2014
_
sessão #2  session #2

Both Kinds 
Of Life

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Liz Callejas
Intérpretes | Interpreters
Sofia Casallas & Liz Callejas
Música | Music 
Alejandra Castiblanco &
Azael Valderrama
Edição | Editing 
Nelson Roberto
Produção | Production
Liz Callejas
Produtora | Production Company 
Laroca films
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Cinco mulheres numa dança folclórica Arkan, um ritual de iniciação masculina 
dos Cárpatos ucranianos, usando utensílios de cozinha em vez de machados 
tradicionais. Ao fundo está um monumento da Segunda Guerra Mundial, onde a 
maioria dos soldados são imortalizados em bronze e em posições heróicas. Entre 
eles, uma única mulher é retratada com um bebé como símbolo da maternidade. É 
possível alterar os papéis prescritos do género? Que tipo de ferramentas devem 
ser utilizadas e em que medida isso pode ser alcançado? E quanto tempo se 
deve demorar a ganhar uma existência alternativa dentro das actuais narrativas 

heróicas?

Five women are performing a folk dance Arkan, a male initiation ritual from ukrainian 
Carpathians using kitchen utensils instead of traditional axes. In the background, there 
is a monument of Second World War, where most of the soldiers are immortalized in 
bronze in heroic positions. Among them, a single woman is portrayed with a baby as a 
symbol of motherhood.  Is it possible to change the prescribed gender roles? What kind 
of tools should be used and how far can this be reached? And how long should it take 
to gain an alternative existence within the current heroic narratives?

Viktoriya Myronyuk é uma performer e criadora nascida na Ucrânia, em 1985. Actualmente vive 
na Bélgica. As suas obras investigam a construção da identidade nacional, bem como questões 
relacionadas com migração, integração e performatividade de rituais tradicionais.

Viktoriya Myronyuk is a performer and creator born in Ukraine in 1985. Currently based in  
Belgium. In her works, she investigates the construction of national identity as well as issues related 
to migration, integration and performativity of traditional rituals.
 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Viktoriya Myronyuk  
Ucrânia  Ukraine    
5’ | 2013
_
sessão #2  session #2

Vicious Circle 

Ficha Artística | Cast

Conceito e Coreografia 
Concept and Choreograph 
Viktoriya Myronyuk 
Realizador | Director 
Oksana Kazmina
Intérpretes | Interpreters
Viktoriya Shyliuk, Iryna Nirsha, 
Lina Romanucha, 
Viktoriya Myronyuk & 
Anna Vasilieva
Música | Music 
Kyrylo Khailov & Oksana Kazmina
Imagem | Image
Kyrylo Khailov
Edição | Editing 
Oksana Kazmina & 
Viktoriya Myronyuk
Produção | Production
Viktoriya Myronyuk
Co-produção | Co-production
Viktoriya Myronyuk
Produtora | Production Company 
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A dança está intimamente relacionada com a animação. Esta é uma espécie de 
protótipo de animações diárias. Um espectáculo de dança no palco representa 
e visualiza música. Em “Music is The Key” combina-se música, dança urbana e 
animação para criar uma composição abstracta impressionante. O tema central é a 
Música Visual. A combinação dos elementos centrais, como dança, música e artes 
gráficas incluídas num todo - filme, lideradas pela música criam uma harmonia 
inesquecível - “a harmonia da música”. 

Dance is closely related to motion graphics. This is a kind of prototype of daily motion 
graphics. A dance performance on stage represents and visualizes music. In that work 
“Music Is The Key” I do combine music, urban dance and motion graphics to create a 
stunning abstract composition. The central theme is Visual Music. The combination of 
the central elements like Dance, Music and Graphics which are included in one media 
of film under the leading of music create an unforgetable harmony - “ the harmony of 
music “.

Igor Krasik at 4 years old started taking violin lessons at the Music School and Conservatory in 
Minsk. At 17 years entered in the world of dance. In 2006, he was enrolled in Media Design Studies 
at the University of Applied Sciences of Schwaebisch Hall and studied abroad at the Cleveland 
Institute of Art (U.S.A). In 2008, he has been working as a student at RTL Television in Cologne. He 
graduated with a Bachelor of Arts in Media Design (2010) and in Motion Design from the renowned 
Filmakademie Baden – Württemberg (2013). Igor can be defined as the combination of 3D, 2D and 
stop motion with the intent of music to the style of his work.

Igor Krasik  aos 4 anos de idade começou a frequentar aulas de violino na Escola de Música e 
Conservatório de Minsk. Aos 17 anos entrou para o mundo da dança. Em 2006, inscreveu-se em 
Media Design Studies da Universidade de Ciências Aplicadas de Schwaebisch Hall e estudou no 
estrangeiro no Instituto de Arte de Cleveland (E.U.A). Em 2008 trabalhou como estudante na RTL 
Television, em Colónia. Formou-se com um Bacharelato de Artes em Media Design (2010) e em 
Motion Design na famosa Filmakademie Baden - Württemberg (2013). Igor pode ser definido como 
a combinação de 3D, 2D e stop motion, com a música a caracterizar o estilo do seu trabalho.

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Igor Krasik
Alemanha  Germany     
3’ | 2013
_
sessão #2  session #2

Music is 
The Key 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Salah Benlemqawanssa
Música | Music 
Nima Ghoreishi
Imagem | Image
Andreas Burz
Edição | Editing 
Igor Krasik
Produção | Production
Christian Zehetmeier
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“TRAÇOS” é um destaque de elementos de arquitectura num espaço ocasional. 
A ideia é usar os nossos corpos como as partes que faltam na complexidade do 
espaço. O movimento traz a forma, a vida e a energia para o espaço que de outra 
forma é disperso.

“TRAÇOS” highlights architectural elements of a random space. The idea is to use our 
bodies as the missing pieces of the architectural complexity in this space. Movement 
brings form, life and energy to a space that otherwise is aimless.

Olsi Gjeci nasceu em Vlore na Albania. O filho do primeiro coreógrafo de dança folk, Guri Gjeci, 
começou a sua carreira profissional aos 15 anos no Folkloric Group Laberia e na National Albanian 
Folkloric Ensemble e actuou em vários festivais do mundo, França, Espanha, Israel, Itália, Turquia, 
Lituânia, Montenegro e Macedonia. Estudou dança contemporânea e filosofia no Hunter College. 
Dança na Trisha Brown Dance Company. Vicky Shick, Balam Dance Theatre, Boston Early 
Musical Festival Dance Ensemble and NY Baroque Dance Company. Olsi dança folk, moderna, 
contemporânea, barroca, Balines  entre outros géneros. É director artístico da Sublime Dance 
Company.

Axel Wiczorke was born in 1962 in Karlsruhe Germany Musician, composer, filmmaker, 
photographer Studied German literature, musicology and sociology in Karlsruhe.

Olsi Gjeci was born in Vlore, Albania. The son of one of Albania’s premiere folk dance choreographers 
Guri Gjeci, he began his professional career at fifteen with the Folkloric Group Laberia and the 
National Albanian Folkloric Ensemble performing in many world festivals throughout the world 
including  France, Spain, Israel, Italy, Turkey, Lithuania, Montenegro, and Macedonia to name a few. 
In 2006 he moved to the US.  He studied Contemporary Dance and Philosophy at Hunter College.  
He dances with  Trisha Brown Dance Company. Vicky Shick, Balam Dance Theatre, Boston Early 
Musical Festival Dance Ensemble and NY Baroque Dance Company. Olsi dances folk, modern, 
contemporary, baroque and Balinese among others. He is the artistic director of Sublime Dance 
Company.
 
Axel Wiczorke nasceu em 1962 em Karlsruhe, músico alemão, compositor, realizador e fotógrafo. 
Estudou literatura alemã, musicologia e sociologia em Karlsruhe.

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Axel Wiczorke
& Olsi Gjeci 
Portugal     
1’ | 2015
_
sessão #2  session #2

TRAÇOS 
SCRIBBLE

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Olsi Gjeci 
Intérpretes | Interpreters
Olsi Gjeci & Diana Seabra
Música | Music 
Axel Wiczorke
Imagem | Image
Axel Wiczorke
Edição | Editing 
Axel Wiczorke
Produção | Production
Axel Wiczorke, Olsi Gjeci 
& Diana Seabra
Produtora | Production Company 
Sublime Dance Company
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Uma exploração visceral da textura do lugar e do ambiente pelo aclamado artista 
de dança Marc Brew, criado com os artistas de vídeo-dança premiados Katrina 

McPherson e Simon Fildes

A visceral exploration of the texture of place and environment by critically acclaimed 
dance artist Marc Brew created with award winning video dance artists Katrina 
McPherson and Simon Fildes

Katrina McPherson é uma criadora de vídeo-dança premiada cujo trabalho é muito bem recebido, 
tanto a nível nacional como internacional. 

Simon Fildes, ao longo dos últimos 20 anos, passou a maior parte de sua vida a trabalhar como 
freelancer nas artes, sectores de música e media, edição e produção para a televisão aberta, artes 
e sectores corporativos durante o desenvolvimento de uma prática pessoal nas artes criativas.

Katrina McPherson is an award-winning video-dance maker whose work is highly regarded on 
both a national and international level. 

Simon Fildes, over the past 20 years, has spent most of his working life as a freelance in the arts, 
music and media sectors, editing and producing for broadcast television, arts and corporate sectors 
while developing a personal practice in creative media arts. 
 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Katrina McPherson 
& Simon Fildes
Reino Unido 
United Kingdom   
6’ | 2015
_
sessão #2  session #2

Uath Lochans 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Marc Brew
Intérpretes | Interpreters
Marc Brew
Música | Music 
David Lintern & James Weaver
Imagem | Image
Katrina McPherson
Edição | Editing 
Simon Fildes
Produção | Production
Peter Royston
Co-produção | Co-production
Perth & Kinross Council
Produtora | Production Company 
Goat Media Ltd
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Era uma vez um mortal chamado Arachne, que tinha alcançado tal habilidade na 
arte da tecelagem que o seu trabalho não era só bonito quando terminado mas 
também no fabrico, provocando assim a deusa das artes e ofícios, que por inveja 
transformou Arachne numa aranha, condenada eternamente a tecer o seu destino 
no ar. A qualidade arquetípica do criativo reúne-se com os arquétipos de homem/
mulher; a sua trama ousa desafiar os imortais.

There once lived a mortal named Arachne, who had attained such skill in the art of 
weaving, that her work was not only beautiful when done, but also in the doing � 
thus provoking the goddess of arts and crafts, whose envy transformed Arachne into 
a spider condemned to eternally weave her fate in the air The archetypal quality of 
the creative meets with the archetypal forms of man/woman; their interweaving dares 
challenge the immortals.

Harry Koushos é um bailarino e coreógrafo do Chipre a viver em Atenas. Aos 22 anos, começou a 
criar sua própria obra coreográfica e de vídeo-dança, que tem sido apresentada desde então em 
várias plataformas de arte/dança e em festivais por toda a Europa (Grécia, Chipre, Bélgica, Suécia, 
Inglaterra, Portugal, Alemanha) e E.U.A.

Harry Koushos is a dancer, choreographer from Cyprus based in Athens. At the age of 22 he began 
creating his own choreographic and video-dance work which has been presented since at various 
art/dance platforms and festivals across Europe (Greece, Cyprus, Belgium, Sweden, England, 
Portugal, Germany) and U.S.A. 

 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Harry Koushos
Grécia  Greece    
1’ | 2015
_
sessão #2 session #2

Weavers 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Harry Koushos
Intérpretes | Interpreters
Katerina Archontaki 
& Michail Kriempardis
Música | Music 
Ilias Vafeiadis
Imagem | Image
Barbara Alexopoulou
Edição | Editing 
Harry Koushos
Produção | Production
Harry Koushos
Produtora | Production Company 
Harry Koushos
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Duas pessoas que habitam um mundo onde poderes ocultos afectam os movimentos 
e eventos de forma inesperada. Uma obra de arte colaborativa, que mistura dança, 
cinema, design e música. O mobiliário foi concebido especialmente para este filme 
por Färg & Blanche. Este filme tem duas partes. A primeira metade é uma história 
sobre contenção e o desejo constante de estar noutro lugar, de voar para longe. A 
segunda parte mostra a libertação, o desejo de cair, para finalmente ceder.

in unexpected ways. A collaboration art piece, mixing dance, film, design and music. 
The furniture was designed especially for this film by Färg & Blanche. There are two 
parts to this film. The first half is a story about restraint and the constant longing to 
be somewhere else, to fly away. The second part shows release, the longing to fall, to 
finally give in.

Erika Janunger é uma artista/arquitecta/música a viver e trabalhar em Estocolmo. O seu foco 
principal é a percepção. O seu trabalho interdisciplinar aborda uma compreensão única de como 
são importantes os movimentos corporais, os objetos e os sons na forma como experienciamos a 
arquitectura e, finalmente, todo o universo à nossa volta. Tem recebido atenção mundial pelas suas 
experiências visuais com dança e arquitetura.

Erika Janunger is an artist/architect/musician, from Stockholm. She holds a master Degree in 
Interior Architecture. Today her projects span from art, architecture, film production to music. In all 
her works the main focus is how the world is perceived. She has received world wide attention for 
her visual experiments with dance and architecture.

 

Em cooperação com | In cooperation with:
Scenkonstbolaget - Film i Västernorrland och Norrdans, Kulturbryggan, 
Landstinget Västernorrland, Bionorr & Ogeborg

 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Erika Janunger 
& Oskar Frisk    
Suécia  Sweden  
14’ | 2014
_
sessão #2  session #2

Longing to 
Fly / Longing 
to Fall 

Ficha Artística | Cast

Conceito e Realização 
Concept and Direction 
Erika Janunger

Producer and Choreographer 
Oskar Frisk
Intérpretes | Interpreters
César Garcia & Stacey Aung
Design de Movéis | Furniture Design 
Färg & Blanche
Música | Music 
Erika Janunger, Uno Helmersson 

Photography Director
Johan Lehman
Design de Cena | Set DEsign  
Erika Janunger & Oskar Frisk
Design Figurinos | Costume Design
Helena Helle Carlsson
Edição | Editing
Daniel Wirtberg & Erika Janunger
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Sinais na fronteira captados apenas por um olhar cuidadoso à espera. Pegadas 
silenciosas emergem à superfície do corpo para formar um mapa de imagem; um eco 
do passado emocional. O gesto revela a permeabilidade física e procura vestígios 
suspensos que se disfarçam na vida diária. Imperceptível ruído sedimentado. 

Signs at the border caught only by a careful look waiting. Footprints left by silent, 
emerge on the surface of the body to form an image map; an echo of past emotional. 
Weaving gesture reveals the physical permeability and seeks suspended traces that 
cloaks the daily life. Imperceptible sedimented noise. 

Filomena Rusciano é bailarina e coreógrafa freelance nascida em Pozzuoli (NA) em 1979, ganhou 
experiência no campo da dança contemporânea e teatro. Desde 2011 que vive e trabalha entre 
Berlim e Nápoles.

Filomena Rusciano is a freelance dancer and choreographer, born in Pozzuoli (NA) in 1979, she 
gained experience in the field of contemporary dance and theater. Since 2011 she lives and works 
between Berlin and Naples. 

 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Filomena Rusciano
Itália  Italy     
14’ | 2014
_
sessão #2  session #2

Hidden Tracks
Tracce Nascoste

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Filomena Rusciano
Intérpretes | Interpreters
Filomena Rusciano
Música | Music 
Paolo Barone
Imagem | Image 
Dario Antonioli
Edição | Editing 
Filomena Rusciano,
& Gennaro Sorrentino
Produção | Production
COORPI - coordinamento 
danza Piemonte
Produtora | Production Company 
COORPI - coordinamento 
danza Piemonte
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A sugestão dada pela medusa Turritopsis Dohrnii, potencialmente imortal (há 
relatos de que faz uma “metamorfose inversa”, já que é capaz de reverter para 
o estágio de anémona do mar, regressando a cada estágio da sua metamorfose 
para se desenvolver novamente em água-viva) foi aqui escolhida, a fim de destacar 
o ciclo de vida de cada ser. Ao mesmo tempo, suporta uma espécie de “anseio” 
pelo que estávamos prestes a encontrar na nossa “viagem”. Assim, um caminho 
de metamorfose, no coração da energia do que nos estávamos prestes a “tornar”.

The suggestion given by the jellyfish Turritopsis Dohrnii, potentially immortal (it is 
reported to have a “reverse metamorphosis”, as it is able to revert to the stage of sea 
anemone, reliving backwards each stage of its metamorphosis, to develop again into 
jellyfish) was here chosen in order to highlight the life cycle of every being. At the same 
time, it supports a sort of “yearning” for what we were about to meet in our “journey”. 
Thus, a path of metamorphosis, into the heart of the energy of what we were going to 
“become”.

Eleonora Manca (Lucca, 1978). Videoartista, videoperformer, fotógrafa. Cada trabalho seu está 
relacionado com os temas de metamorfose e de memória do corpo. Vive e trabalha em Turim (Itália).

Eleonora Manca (Lucca, 1978). Video artist, videoperformer, photographer. Each of her work is 
related to the themes of metamorphosis and of memory of the body. Lives and works in Turin (Italy).

 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Eleonora Manca
Itália  Italy     
1’ | 2015
_
sessão #2  session #2

Reverse 
Metamorphosis 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Eleonora Manca
Intérpretes | Interpreters
Eleonora Manca
Imagem | Image 
Eleonora Manca
Edição | Editing 
Eleonora Manca
Produção | Production
Eleonora Manca
Produtora | Production Company 
Eleonora Manca

VÍDEO-DANÇA InShadow | 43



©
 J

oa
na

 R
od

rig
ue

s 

O sentimento estranho que temos quando estamos num certo sítio, situação ou 
com certas pessoas e  nos identificamos e ligamos de certa forma. Conhecido como 
“coincidência” mas indubitavelmente uma energia que nos abala e define de forma 
profunda.

 
The “strange” feeling we have when we get to a certain place, situation, people and we 
identify and connect in a way with it. Known as a “coincidential” moment but undeniably 
an energy that shakes and defines us deeply. 

Joana Rodrigues começou na Dança, fazendo parte da companhia All About Dance até aos 21 
anos. Agora, com 24, está na demanda de se formar em Artes Visuais – Fotografia, no colégio ESAP 
e trabalhar onde a câmara a levar. A Dança continua a ter parte na sua vida, através do ensino da 
essência desta arte a crianças. Aproveitar o melhor da vida, absorvendo e partilhando com pessoas 
como a Melissa Sousa (coreógrafa) o bom de se ser criativo e mente aberta. 

Joana Rodrigues beginning was in Dance. Making part of the company All About Dance till she 
was 21 years old. Now with 24, she is on the demand to graduate in Visual Arts – Photography, in 
the college ESAP, and works where the camera takes her. The Dance part stills takes place in her 
life, teaching little boys and girls the essence of this art the best she can. Making the best of life 
absorbing and sharing with people like Melissa Sousa the good in being creative and open minded. 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Joana Rodrigues 
Portugal     
3’ | 2015
_
sessão #2  session #2

Synchronism  

 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Melissa Sousa
Intérpretes | Interpreters
Melissa Sousa & Duarte Valadares
Música | Music 

Dpat - Bodyheat
Imagem | Image 
Joana Rodrigues
Edição | Editing 
Joana Rodrigues & Melissa Sousa
Produção | Production
Joana Rodrigues
Co-produção | Co-production
Melissa Sousa
Produtora | Production Company 
Joana Rodrigues
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Victoria executa alguns passos de dança e é atirada para um mundo de fantasia.

Victoria performs a few dance steps and finds herself thrust into a fantasy world.

Mathilde Marc é fotógrafa e realizadora. Estudou Artes e Cinema em Rennes, Bruxelas, Montreal 
e em Paris, onde agora vive e trabalha. Em paralelo com estes trabalhos de comando, realiza séries 
de fotos pessoais sobre parcialidade, hábitos e metamorfose. Victoria é a sua primeira curta-
metragem.

Mathilde Marc is a photographer and a director. She studied Arts and the Cinema in Rennes, 
Brussels, Montreal and finally in Paris where she lives and works now. In parallel with these 
works of command, she realizes series of personal photos on the faction, the costumes and the 
metamorphosis. Victoria is her first short film..

 

3 DEZ   
Quinta | 22h  Thursday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Mathilde Marc 
França  France    
13’ | 2014
_
sessão #2  session #2

Victoria 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Benjamin Bertrand
Intérpretes | Interpreters
Victoria Regina, Bergada Du 
Cadet, Raphaël Neal
Música | Music 
Yan Wagner
Imagem | Image 
Victor Seguin & Cécile Friedmann
Edição | Editing 
Léa Masson
Produção | Production
Nicolas Descalles
Produtora | Production Company 
Forrest & Léa
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O oculto, velado. O que está na origem ou no âmago? O íntimo e o profundo. 
“Rebuçado” - uma experiência em vídeo-dança que explora estéticas em trânsito 
entre diferentes tribos, sabores e desejos. Partituras corporais são indutoras de 
imagem e som para uma reflexão audiovisual sobre cidades imaginárias, prisões 
interiores e indiferença. A vida segue doce em compasso delicado, passos de 
B-Boys em stiletto de espírito doce e conecta, em edição, as cenas. A dança, a 
música, o músico-bailarino e a performance completam-se em três corpos 
diferentes. Ao fim, o doce nem importa assim tanto. Pode ser pisado. E esquecido.

The secret, veiled. What is in the origin or in the center? The intimate and profound. 
“Rebuçado” - an experiment that explores aesthetic video-dance in transit between 
different tribes, tastes and desires. Scores are inducers body image and sound for an 
audiovisual reflection on imaginary cities, inside prisons and indifference. Life goes on 
delicate sweet compass, a stiletto sweet spirit steps in B-boys and connected in editing 
the scenes. Dance, music, musician-dancer and performance is completed in three 
different bodies. In the end, the sweet does not matter that much. It may be stepped 
on. And forgot.

Danillo Brachi formou-se em Teatro na UFBA. Desde 2007 que trabalha como bailarino, actor e 
produtor na Companhia Viladança BA, dirigida por Cristina Castro. Técnico de Gestão Cultural 
na Fundação Cultural Estado do Pará e director e produtor da Companhia de Pesquisa Cénica. 
Vencedor da Bolsa de Pesquisa do Instituto de Artes do Pará - 2008/2010/2014 e do Funarte 
Klauss Vianna Petrobras 2009, 2010, 2012 e 2014. Bolsa para Residências Artísticas em Artes 
Performativas, Prémio Funarte, 2010 e Prémio Funarte Petrobras Baldy Stimulus to the Circus em 
2012. 

Danillo Brachi  graduated in Theater at UFBA.  Since 2007, works as a dancer, actor and producer 
at the Company Viladança BA, directed by Cristina Castro. Technician in Cultural Management in 
the State of Pará Cultural Foundation, director and producer of the Scenic Research Company. 
Winner of the Research Fellowship at the Institute of Pará Arts - 2008/2010/2014 and Funarte 
Klauss Vianna Petrobras 2009, 2010, 2012 and 2014. Residences Awards Artistic Scholarship in 
Performing Arts, Award Funarte, 2010 and Funarte Petrobras Baldy Stimulus to the Circus in 2012.
 
 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Danilo Bracchi
Brasil  Brazil    
1’ | 2015
_
sessão #3  session #3

Rebuçado  

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Danilo Bracchi
Intérpretes | Interpreters
Lucas Lobo, Nicolas Petrelli, 
Junior Neves, Anderson Reis,
Cleber Cajum, Armando de 
Mendonça & Brendo Pinheiro
Som | Sound  
Armando de Mendonça
Imagem | Image 
André Mardock, Suane Melo, 
& Francisco de Moraes
Edição | Editing 
Felipe Cortez
Produção | Production
Ciacenica/TV Cultura Pará
Co-produção | Co-production
Estúdio Lumiar
Produtora | Production Company 
Companhia de Investigação Cênica
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“Eu costumava vê-la todas as quinta-feiras numa aula de dança, mas já não a vejo. 
Ela não está lá. De vez em quando penso no que ela faz nos outros dias, mas não à 
quinta-feira. Inspirado por ela, “Thursday” tenta captar o que percebemos e o que 
não percebemos num momento. “

“I used to see her every thursday in a dance class, but not anymore. She is not  there. 
From time to time I think about what she does on the other days but not on Thursday. 
Inspired by her, “Thursday” attempts to capture what we perceive and what we do not 
perceive in a moment.”

Karen Chernizon nasceu em São Paulo. Criou um projecto de fotografia sobre dança em paisagens 
urbanas, chamado Projeto SOLO. É uma pesquisa visual contínua que observa a relação dos 
movimentos do corpo na cidade. Criou curtas de dança, colaborou em várias apresentações de 
dança com projecção de vídeo ao vivo e já realizou videoclips de artistas internacionais. 

Karen Chernizon was born in Sao Paulo. Created a photography project about dance in urban 
landscapes, called Projeto SOLO. It is an ongoing visual research that observes the relation between 
the body movements within the city. She has created short dance films, collaborated on multiple 
dance performances with live video projection and has directed music videos by international 
artists.
 
 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Keren Chernizon
Alemanha  Germany   
4’ | 2014
_
sessão #3  session #3

Thursday

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Asayo Hisai
Intérpretes | Interpreters
Asayo Hisai
Imagem | Image 
Keren Chernizon 
Edição | Editing 
Keren Chernizon 
Produção | Production
Keren Chernizon 
Produtora | Production Company 
Projeto SOLO 
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No mundo do trabalho na China contemporânea, uma jovem mulher Africana  
vagueia pelas ruas em busca de um encontro. Cruza-se com os trabalhadores nesse 
percurso. Como será acolhida na era da Chinafrica? Filmado em Guangzhou, sul 
da China.

In the contemporary labor China, an African young woman roams in streets in search 
of a meeting. She crosses workers in her wandering. How will they welcome mutually at 
the age of Chinafrica? Shot in Guangzhou, south of China.

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e é uma companhia de dança sediada em Bruxelas que confronta e cruza dança 
com arquitectura e cinema. Os seus projetos são principalmente apresentações de dança e filmes. 
Criada em 2003 em Hong Kong pelo artista Pierre Larauza com a coreógrafa Emmanuelle Vincent, 
a companhia está agora sediada na Bélgica e cria projectos em todo o mundo com colaboradores 
internacionais.

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e is a Brussels-based dance company which confronts and cross dance with 
architecture and cinema. Their projects are mainly dance performances and films. Created in 
2003 in Hong Kong by the artist Pierre Larauza with the choreographer Emmanuelle Vincent, 
the company is now based in Belgium and creates projects all over the world with international 
collaborators.
 
 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Pierre Larauza &
Emmanuelle Vincent - 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e
Bélgica & China
Belgium & China 
13’ | 2015
_
sessão #3  session #3

An African 
walk in the 
land of China

Ficha Artística | Cast

Coreógrafa | Choreographer 
Emmanuelle Vincent

Intérpretes | Interpreters
Olga Ndaya Larauza, Lijun Yu, 
Congbin Zhang, Pianpian Li, Ka Bo Lai, 
Zhiren Xiao, Jianrui Zhao, Ke Ma, 
Tengteng Hu, Shengxiong Li & Min He

Música | Music  
Matthieu Ha

Imagem | Image 
Pierre Larauza

Edição | Editing 
Pierre Larauza & Emmanuelle Vincent

Produção | Production
Pierre Larauza

Co-produção | Co-production
CCDC City Contemporary Dance 
Company & GMDC Guangdong Modern 
Dance Company

Produtora | Production Company 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e
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Um recém-nascido na sombra, cheio de sonhos e medos.

A new born in shadow, full of dreams and fears.

Aurélien Dougé é bailarino do Ballet Biarritz, Leipzig Opera Ballet, Norrdans e Ballet du Grand 
Théâtre de Genève. Fundou a Companhia Inkörper em 2014. 

Julien Tarride desde 2002 que contribui para o trabalho de inúmeros artistas: compositores, 
artistas visuais, escritores e também cineastas como Benjamin Millepied, Martha Graham Company, 
Cedar Lake Contemporary Dance Company. 

Aurélien Dougé is a dancer for Ballet Biarritz, Leipzig Opera Ballet, Norrdans and Ballet du Grand 
Théâtre de Genève. He founded Inkörper Company in 2014.

Julien Tarride, since 2002 he has contributed for many artists work: composers, visual artists, 
writers and also filmmakers as Benjamin Millepied, Martha Graham Company, Cedar Lake 
Contemporary Dance Company.

 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Aurélien Dougé 
& Julien Tarride
Suiça  Switzerland 
1’ | 2015
_
sessão #3  session #3

White Spirit 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Aurélien Dougé 
Intérpretes | Interpreters
Aurélien Dougé 
Música | Music  
Julien Tarride  
Imagem | Image 
Julien Tarride 
Edição | Editing 
Julien Tarride 
Produção | Production
Julien Tarride 
Produtora | Production Company 
Inkörper Company 
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Um poema visual da decadência à luz. É a transcendência representada por ballet 
no caos. Mesmo nos momentos em que ela é muito poderosa, todos os movimentos 
têm uma ambiguidade. “Crushing Weight” fala de crueza e dúvida. Um hospital 
abandonado é ocupado por uma exposição de arte contemporânea. A estranheza 
do espaço e a sua ligação às obras de arte são traduzidas na coreografia. Um 
conjunto de edifícios históricos localizados no centro de São Paulo, Brasil, abertos 
para fazer um retrato do ballet contemporâneo Brasileiro.

This is a visual poem that goes from decay to light. It is the transcendence represented 
by ballet in the chaos. Even in the moments when she is very powerful, all moves 
have an ambiguity. “Crushing Weight” talks about rawness, and doubt. An abandoned 
hospital is taken by a contemporary art exhibition. The strangeness of the space and 
it’s connection with the art works are translated in the choreography. A set of historic 
buildings located in the center of São Paulo, Brazil, open to make a portrait of Brazilian 
contemporary ballet.

Vinícius Cardoso é jornalista e cinegrafista. Actualmente a gerir um documentário “Museu 
Dançante”, um projecto baseado na residência da Companhia de Dança de São Paulo no MAM, 
Museu de Arte Moderna de São Paulo. Realizou o site-specific “Countour” em 2014, com o 
coreógrafo Rafael Gomes, envolvendo projeção de vídeo à performance para a “noite branca” em 
São Paulo.

Vinícius Cardoso is a journalist and videographer. Currently running a documentary “Museu 
Dançante”, project based on the residency of São Paulo Dance Company at MAM, Museum of 
Modern Art of São Paulo. Directed the site-specific “Contour”, in 2014, with choreographer Rafael 
Gomes, envolving video projections to performance for the “nuit blanche” in São Paulo. 

 
 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Vinícius Cardoso
Brasil  Brazil  
4’ | 2014
_
sessão #3  session #3

Crushing 
Weight 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Irupé Sarmiento
Intérpretes | Interpreters
Irupé Sarmiento
Música | Music  
Thiago Pethit
Imagem | Image 
Aline Balestero
Edição | Editing 
Vinícius Cardoso
Produção | Production
Guilherme Frota
Produtora | Production Company 
Arcadia Filmes
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A vida é apenas uma variação de pontuações, / Um electrocardiograma que martela 
as nossas emoções, / Às vezes de forma lenta e insignificante,
Às vezes, idiota e sufocante, / Às vezes insípida e por vezes descuidada.
Uma dança com data de validade / Invisível, imprevisível, indizível.
Não / A vida não é mais que uma flutuação de oposições,
Pontuações em contradições completas, / Corpos opostos em agitação.
O coração bate a música das nossas vidas em construção.

Life is only a variation of punctuations, / An electrocardiogram hammering our emotions,
At times slow and insignificant, / Sometimes jerky and suffocating,
Sometimes insipid and sometimes careless. / A dance with an expiry date
Invisible, unpredictable, unspeakable. / No
Life is but a fluctuation of oppositions, / Punctuations in complete contradictions,
Opposite bodies in turnmoil. / Heart is beating the music of our lives under constructions.

Yoann Laporte, fascinado pela imagem, formou-se na Escola Superior de Produção Audiovisual de 
Paris em 2013. Jovem empresário e criador de vídeos com um olhar original nas suas produções 
fictícias.

Yoann Laporte, fascinated by the image graduated from the Superior School of Audiovisual 
Production of Paris since 2013. Young video maker entrepreneur, he is always trying to bring an 
original look at his productions drawing on the domain of fiction.

 
 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Yoann Laporte 
França  France   
3’ | 2015
_
sessão #3  session #3

3 Little Dots
3 Petits Points

  

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Lydie Alberto
Intérpretes | Interpreters
Lydie Alberto
Música | Music  
Lydie Alberto
Imagem | Image 
Stefano Forlini 
& Yoann Laporte
Edição | Editing 
Yoann Laporte
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“Twitch”é uma vídeo performance experimental que incorpora dança 
contemporânea, contorcionismo e acrobacias. Descreve o pulsar da vida de uma 
criatura em conflito: agitações/espasmos/convulsões, tropeços e a agonizante 
batalha com os seus demónios; uma ode à superação das energias obscuras 
interiores. Uma história abstracta de confronto com o medo, uma viagem para a 
auto-aceitação.

“Twitch” is a experimental performance video incorporating contemporary dance, 
contortion and acrobatics. It chronicles the life-pulse of a creature in conflict: it’s 
stirrings/twitching/convulsions, its agonizing missteps and battle with demons; an ode 
to overcoming dark energies that lie within. An abstract story of confronting fear, a 
journey to self-acceptance. 

Jules de Niverville, é artista visual e de media, oscila entre fotografia e filme há mais de 30 anos. 
Na sequência da sua licenciatura em Cinema, foi trabalhar na indústria cinematográfica como 
decorador de set em longas metragens, séries de televisão e publicidade. Mais recentemente, a sua 
carreira cinematográfica mudou para cinematografia e edição, contribuindo principalmente para 
curtas de dança e produções inspiradas pelo circo. “Twitch” é o seu primeiro filme como realizador/
produtor.

Jules de Niverville is a visual and media artist. Has been oscillating between photography and film 
for plus than 30 years. Following a degree in Filmmaking he was soon working in the film industry as 
set decorator in feature productions, television series and advertising.  More recently his film career 
has shifted to cinematography and working as an editor, primarily contributing to short dance and 
circus based productions. Twitch is his first film as director/producer.

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Jules de Niverville
Canadá  Canada   
5’ | 2015
_
sessão #3  session #3

Twitch 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Michael Watts
Intérpretes | Interpreters
Arnaud Caizergues (Acro Arno)
Música | Music  
Dino Giancola
Imagem | Image 
Jules de Niverville 
& Michael Wees
Edição | Editing 
Jules de Niverville
Produção | Production
Jules de Niverville
Co-produção | Co-production
Marlene Millar 
Produtora | Production Company 
MSFTS productions
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O conceito de Pitágoras de que a beleza suprema é «consonância e harmonia» 
é tema recorrente no Filebo de Platão, apresentado como a ordem do mundo e 
destacado nas partes da obra que discutem o mundo. Na era moderna, quando 
as tensões e contradições se tornam tão amargas e extremas a ponto de ameaçar 
o destino da humanidade, o conceito de beleza reaparece como uma ideia que 
cria diferenças visíveis sem as destruir. É neste ponto que o enigma da beleza é 
revelado, com a sua natureza complexa, paradoxal e contraditória.

The Pythagorean concept that supreme beauty is «consonance and harmony» is a 
recurring theme in Plato’s Philebus, presented as the order of the world and featured in 
the portions of the work that discuss the world. In the modern era, when tensions and 
contradictions become so bitter and extreme as to threaten the destiny of humankind, 
the concept of beauty reappears as an idea that makes differences visible without 
destroying them. It is at this point that the enigma of beauty is unveiled, revealing its 
complex, paradoxical and contradictory nature.

Michele Manzini, o seu trabalho foi exibido em inúmeras exposições em Itália e no estrangeiro, 
incluindo o Instituto Italiano de Cultura em Praga (2009), MAXXI em Roma (2009), SUPEC em 
Xangai (durante a EXPO 2010), e na Bienal de Veneza (2011 e 2013). Michelle Manzini ganhou 
também o Terna Contemporary Art Award em 2009.

Michele Manzini’s, work has been displayed at many exhibits in Italy and abroad, including those 
hosted at The Italian Institute of Culture in Prague (2009), Rome’s MAXXI (2009), SUPEC in 
Shanghai (during the 2010’s EXPO), and at the Venice Biennale (2011 and 2013). Michelle Manzini 
was also the recipient of the Terna Contemporary Art Award in 2009. 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Michele Manzini
Itália  Italy 
6’ | 2015
_
sessão #3  session #3

Snags in 
Palladio   

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Barbara Canal
Intérpretes | Interpreters
Barbara Canal, Claudia Mantese, 
Eleonora Pasin, Denise Brigo,
Elisa Zanetti & Giulia Eberle
Música | Music  
Michele Manzini
Imagem | Image 
Valeria Lo Meo
Edição | Editing 
Valeria Lo Meo
Produção | Production
Michele Manzini
Produtora | Production Company 
Michele Manzini
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“Intrinsic Moral Evil” parece ser um conto de identidade e de envelhecimento. 
Mas acima de tudo, os três bailarinos jogam com a percepção e as expectativas 
do espectador. A história desenvolve-se gradualmente em camadas, revelando os 
seus segredos finais pouco antes dos créditos finais aparecerem. Um convite ao 
público para fazer a sua própria interpretação.

“Intrinsic Moral Evil” seems to be a tale of identity and coming of age. But above all, the 
three dancers play with the viewer’s perception and expectations. The layered story 
gradually develops, revealing its last secrets just before the end credits start. Inviting 
the audience to make its own interpretation. 

Harm Weistra vive e trabalha em Amesterdão. Tem um Mestrado em Ciências Sociais e uma 
Licenciatura em Belas Artes. Estudou Artes Plásticas na Gerrit Rietveld Academie em Amesterdão 
e na Willem de Kooning Academie, em Roterdão, onde se formou em 2011. Como artista, inspira-se 
e produz trabalhos como resposta para a sua própria experiência, bem como para a sua pesquisa.

Harm Weistra lives and works in Amsterdam. He holds a Master in Social Sciences and Bachelor in 
Fine Arts. He studied Fine Arts at Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam and Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam, where he graduated in 2011. As an artist, he draws inspiration from and 
produces work in response to his own experience, as well as to his research. 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Harm Weistra
Países Baixos
The Netherlands 
11’ | 2013
_
sessão #3  session #3

Intrinsic 
Moral Evil  

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Fernando Domínguez Rincón
Intérpretes | Interpreters
Joan Ferré Gomez, Jorge Abraham, 
Guillen Ortiz & Frago Peña Gonzalez 
Música | Music  
Ludwig van Beethoven
Imagem | Image 
Jorrit Garretsen
Edição | Editing 
Michiel Boesveldt
Produção | Production
Harm Weistra
Produtora | Production Company 
Framelab
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Uma sala de luz cinzenta. Uma mulher esbelta de 50 e um menino com 12 anos de 
idade. Unidos como o elo de uma corrente. Um jogo entre mãe e filho. Uma espécie 
de tango. Até que de repente, as mãos da mulher o largam.

A light grey room. A slender woman of 50 and 12 year-old boy. Joined together like the 
link of a chain. A game played by a mother and her child. A kind of tango. Until suddenly 
the woman’s hands let go of each other. 

Boudewijn Koole (1965) é um realizador holandês e produtor criativo na sua companhia JvdW Film. 
Formado em 1991 como designer industrial na Universidade de Tecnologia em Delft, Boudewijn 
começou como realizador de documentários logo após a conclusão dos seus estudos. Durante anos 
fez documentários de curta duração e longas metragens para a televisão holandesa e especializou-
se em documentários sobre juventude.

Boudewijn Koole (1965) is a Dutch flm director and creative producer at his own film company 
JvdW film. He graduated in 1991 as an industrial Designer at the University of Technology in Delft, 
Boudewijn started as a documentary filmaker right after his studies. For years he made short and 
feature length documentaries for Dutch television and he specialized in youth documentaries.

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Boudewijn Koole
Países Baixos
The Netherlands 
12’ | 2013
_
sessão #3  session #3

Off Ground  

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Jakop Ahlbom
Música | Music  
Alex Simu
Imagem | Image 
Melle van Essen
Edição | Editing 
Boudewijn Koole
Produção | Production
Jolanda Segers
Produtora | Production Company 
Witfilm (JvdW film)
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Não carrega nenhuma memória nem tempo, anda à deriva... Pode-se ver mais que 
uma perspectiva e mais de uma função. Define-se como um processo limitado numa 
mudança interminável onde a monotonia não existe... Supondo que o nível zero 
em alguns pontos também tem estágios críticos onde atinge níveis máximos e, de 
seguida, começa a diminuir. Quando os extremos se tocam... ninguém sabe do que 
se trata. E continua.

It carries no memory or time, it drifts... One can see more than one view and more than 
one function. It is defined as a limited process in an endless change, where monotony 
does not exist... Assuming level zero at some points it also has critical stages where 
it reaches maximum levels, and then begins to decrease. Once the extremes meet... 
nobody knows what it is. It continues.

Aurélio Vasques formou-se em Vídeo e Som na Escola Profissional de Imagem. Entre 1999 e 2008 
trabalhou como director de fotografia em diversos videoclips de bandas portuguesas, filmes e 
publicidade. 

Bernardo Sassetti (24 Junho 1970 - 10 Maio 2012) foi um pianista de jazz e compositor português 
de bandas sonoras de filmes.

Aurélio Vasques graduated in Video and Sound at the Professional School of Image.  Between 1999 
and 2008 he works as Director of Photography in various videoclips of Portuguese bands, movies 
and advertising. 

Bernardo Sassetti (24 June 1970-10 May 2012) was a Portuguese jazz pianist and film composer.

Excerto da obra “Uma coisa em forma de assim”- encomenda da Companhia Nacional de Bailado 
para a temporada 2011 – coreografia Clara Andermatt, música Bernardo Sassetti”

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Aurélio Vasques 
& Bernardo Sassetti
Portugal
12’ | 2011
_
sessão #3  session #3

Deriva  
Adrift 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Clara Andermatt
Intérpretes | Interpreters
Irina de Oliveira, Shang-Jeng Yuan 
& Bernardo Sassetti
Música | Music  
Bernardo Sassetti
Som | Sound  
Bruno Gonçalves 
& Paulo Fernandes
Imagem | Image   
Bruno Gonçalves 
& Paulo Fernandes
Edição | Editing 
Aurélio Vasques
Produção | Production
Bernardo Sassetti & 
Companhia Nacional de Bailado
Produtora | Production Company 
Bernardo Sassetti & 
Companhia Nacional de Bailado
Promotores | Promotors
ACCCA & Casa Bernardo Sassetti
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Uma mulher e um homem partilham um momento suspenso de intimidade sentados 
em frente a um vasto oceano. Ali, reflectem sobre a imensidão enigmática do seu 
próprio destino, levando-nos a uma fantasia etérea que é compelida pelo amor 
ardente, fora do tempo e das restrições do questionamento.

A woman and a man share a suspended moment of intimacy sitting before a vast ocean. 
Here they muse on the enigmatic immensity of their own destiny, taking us into an 
ethereal fantasy that is compelled by ardent love, outside of time and the constraints 
of questionning.

Shantala Pèpe é uma artista que executa a arte coreográfica através de diferentes técnicas. Desde 
que se formou em coreografia em 2002, trabalha como bailarina, coreógrafa, realizadora assistente, 
cineasta, editora e professora em projectos de arte multidisciplinares. Colabora regularmente com 
coreógrafos de renome e desenvolve o seu próprio trabalho coreográfico e visual.

Shantala Pèpe is a choreographic artist exploring performing art through different techniques. 
Since graduating a choreographic degree in 2002, she has worked as a dancer, choreographer, 
assistant director, film-maker, editor, and teacher on multi-disciplinary art projects. She is regularly 
collaborating with reknown choreographers as well as developing her own choreographic and visual 
work.
 

4 DEZ   
Sexta | 22h  Friday | 10pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Shantala Pèpe
Bélgica & Inglaterra 
Belgium & England  
7’ | 2014
_
sessão #3  session #3

Embrace 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Shantala Pèpe & Wilkie Branson
Intérpretes | Interpreters
Shantala Pèpe & Wilkie Branson
Música | Music  
Rob Saunders
Imagem | Image 
Louie Blystad-Collins
Edição | Editing 
Shantala Pèpe
Produção | Production
Shantala Pèpe
Produtora | Production Company 
Mana
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Imagine-se imóvel numa rua povoada, a observar as pessoas que passam. Seis 
dançarinos aceitam o desafio e contactam com os transeuntes, cada um de sua 

forma, em busca do contacto - ou a tentar evitá-lo.

Imagine standing still in a crowded street and observing the busy people passing by. Six 
dancers take up the challenge and mingle with the passers-by, each in their own style, 
seeking contact - or trying to avoid it.

Sergio Gridelli (Itália) trabalha nos Países Baixos como freelancer desde os anos noventa. Câmara 
fotográfica, câmara de vídeo e computador são as ferramentas que utiliza no seu próprio trabalho 
ou nas suas encomendas. Os seus clientes incluem instituições culturais, tais como grupos de teatro 
e companhias de dança ou museus, para o qual produz trailers e curtas-metragens. “Sidewalk” é a 
sua segunda curta-metragem de dança.

Sergio Gridelli (Italy) has been working in the Netherlands as a freelancer since the nineties. 
Photocamera, videocamera and computer are the tools he uses in his own work or when 
commissioned. His clients include cultural institutions, such as theatre groups and dance 
companies or museums, for which he produces video trailers and short films. “Sidewalk” is his 
second short dance film. 

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Sergio Gridelli   
Países Baixos
The Netherlands   
5’ | 2014
_
sessão #4  session #4

Sidewalk 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Andrea Beugger
Intérpretes | Interpreters
Andreas Denk, Andrea Beugger, 
Nicole Geertruida, Kim Hoogterp, 
Liam McCall & Robert Thomas 
Villedieu
Som | Sound  
Fred Avril & Jesse Koolhaas
Imagem | Image 
Sergio Gridelli
Edição | Editing 
Sergio Gridelli 
Produção | Production
(-)Empty
Co-produção | Co-production
(-)Empty
Produtora | Production Company 
(-)Empty
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“Inhabit” apresenta um encontro entre a escultura e a dança. Inspirado pelo 
trabalho e pensamento de Eduardo Chillida, “Inhabit” explora diferentes formas 
de interacção social. A sua missão é começar um diálogo que nos aproxima mais 
daquilo que nos une.

“Inhabit” presents a meeting between sculpture and dance. Inspired by the work and 
thought of Eduardo Chillida, “Inhabit” explores different ways of social interaction. Its 
purpose is to start a dialogue that will lead us closer to that which brings us together.

Mikel Subiza nasceu em Pamplona. Tem um curso em Sociologia e é investigador na Universidade 
Pública de Navarra, onde frequenta o Doutoramente em Sociologia. Mikel é fundador da Associação 
Cultural “Filmoteca Navarra – Nafarroako filmategia” e membro do colectivo “El vértigo de 
la trapecista” entre outras colaborações no mundo do cinema. “Inhabit” é a sua estreia como 
realizador, onde exibe as suas inquietações artísticas e sociais. O projeto tem o apoio de “Eduardo 
Chillida - Pilar Belzunce Foundation” e ainda do “Institute of Audiovisual Arts and Cinematography 
of Navarra” (INAAC).
 

Mikel Subiza was born in Pamplona. Holds a degree in Sociology, and is a researcher at the Public 
University of Navarra, where he is currently finishing his Doctorate in Sociology. Mikel is a founding 
member of the Cultural Association “Filmoteca Navarra - Nafarroako filmategia” and a member of 
the collective “El vértigo de la trapecista” among others collaborations within the cinema world. 
“Inhabit“ is his first film as a director, and one which reflects his artistic and social concerns. The 
project has the support of the “Eduardo Chillida - Pilar Belzunce Foundation” and the backing of the 
“Institute of Audiovisual Arts and Cinematography of Navarra” (INAAC).

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Mikel Subiza    
Espanha  Spain    
15’ | 2015
_
sessão #4  session #4

Inhabit 
Habitar 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Laida Azkona
Intérpretes | Interpreters
David Pérez, Laida Azkona, 
Ghislaine Verano & Guy Nader
Imagem | Image 
Oriol Busquets
Edição | Editing 
Jone Barandiaran &
Mikel Iribarren Morrás
Produção | Production
Carolina Otamendi Daunizeau 
& Mikel Iribarren Morrás
Produtora | Production Company 
El Vértigo de la Trapecista & 
Mikel Iribarren Production
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“Aceno” explora a beleza entre os elementos que são controlados e descontrolados.
Ao controlar e editar as imagens capturadas pelo movimento do vento, ondas, 
tempo ou do movimento físico gera-se um conflito natural do ser. e questiona a 
nossa avaliação ilógica mas que intenciona comunicar emocionalmente através da 
narrativa de imagens com o espectador.  

“ACENO” explores the beauty in between of elements that is controllable and 
uncontrollable. By controlling/editing the images which captured the motion of wind, 
waves, time or physical movement creates conflict of natural being. And it questions 
our valuation of illogicalness but yet aimed to communicate emotionally through the 
narrative images with spectator.

Shumpei Nemoto é bailarino, professor, coreógrafo e realizador. O seu vídeo-dança foi galardoado 
no Choreographic Capture Competion, 60secondsdamce.dk e no Fiver dance video festival e foi 
também exibido no Agite y Sirva, Sinema Dans Ankara, Screen Dance Festival em Estocolmo, 
Cinedans, Loikka dance film festival e dança em foco, International dance film festival Brussels 
e mais.

Shumpei Nemoto is dancer, teacher, choreographer and video-maker. His dance video has 
been awarded at Choreographic Capture Competition, 60secondsdance.dk and Fiver dance 
video festival as well as screened at Agite y Sirva, Sinema Dans Ankara, Screen Dance Festival 
in Stockholm, Cinedans, Loikka dance film festival and danca em foco, international dance film 
festival Brussels and more.

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Shumpei Nemoto    
Suécia Sweden     
3’ | 2013
_
sessão #4  session #4

ACENO
WAVE 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Shumpei Nemoto
Intérpretes | Interpreters
Shumpei Nemoto
Música | Music  
Machinefabriek
Imagem | Image 
Shumpei Nemoto
Edição | Editing 
Shumpei Nemoto
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A pele de uma mulher entre uma segunda pele feita de plástico, a empurrar os 
nossos limites enquanto a humanidade, através da nossa histeria, consume 
plastificantes que causam danos à saúde pública e ao meio ambiente. O corpo 
humano, vulnerável na sua nudez e fragilidade, deforma os seus limites tal como 
nós deformamos os níveis de sustentabilidade ambiental e ecologia global. O 
monstro que alimentamos está a começar a devorar-nos. “Aurora” é um sussurro 
que gritando através da poderosa combinação entre arte e provas científicas,  que 

lembra a todos que é preciso iniciar uma nova era, livre do plástico.

The skin of a woman amidst a second skin made of plastic, pushing our limits as 
humanity through our consuming hysteria of plasticisers causing damage to public 
health and the environment. The human body, vulnerable in its nakedness and fragility 
deforms its limits as we deform the levels of environmental sustainability and global 
ecology. The monster we keep feeding is starting to eat us up. “Aurora” is a screaming 
whisper through the powerful combination of art and scientific evidence, reminding us 
all to start a new era, free of plastic.

Despina Economopulu, está interessada em captar as emoções humanas, traduzindo dinâmicas 
sócio-políticas em poesia visual. O seu trabalho reflecte sobre a contemplação de questões 
polémicas, gerando debates através de projectos híbridos que estimulam o público. Os seus 
trabalhos foram exibidos em vários festivais de cinema e galerias por todo o mundo , e ganhou 
vários prémios com o seu trabalho.

Despina Economopulu, is interested in capturing human emotions, translating socio-political 
dynamics to visual poetry. Her work reflects contemplation on burning issues generating debate 
through hybrid projects in stimulating ways for her audiences. Her works have been showed in 
different film festivals,and galleries worldwide, and she has won prizes for her work.

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Despina Economopulu    
Espanha & Grécia  
Spain & Greece      
6’ | 2015
_
sessão #4  session #4

Aurora 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Meritxcell Checa
Intérpretes | Interpreters
Meritxcell Checa
Música | Music  
Despina Economopulu,
Lampros Pigounis,
& Warsaw Village Band
Imagem | Image 
Despina Economopulu
Edição | Editing 
Despina Economopulu
Produção | Production 
Filippos Vardakas
Co-produção | Co-production 
Despina Economopulu
Produtora | Production Company 
Independent 
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Um homem conta como a sua introspecção infantil o guiou a alcançar uma vida 

de sonho.

A man is telling how his childhood insights guided him to achieve a life dream.

Yves Dalbiez é um realizador de cinema nascido em Lyon, na França. Em 2005 mudou-se para 
o Japão para se tornar animador 3D e director de Arte principal. Em 2010, escreveu e realizou a 
curta-metragem de animação “River in Heaven” para o canal público de TV japonesa NHK, onde 
foi exibida durante vários meses. “River in Heaven” foi premiada no ano seguinte no Festival de 
Cinema de Nova York.

Yves Dalbiez is a film director born in Lyon, France. In 2005, he went to live in Japan to become 
lead 3D animator and Art director. In 2010, he wrote and directed the animated short film “River in 
Heaven” for the Public Japanese TV channel NHK, where the shortfilm was screened during several 
months. “River in Heaven” was awarded the next year at the New York Film festival.

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Yves Dalbiez 
França & Japão   
France & Japan     
6’ | 2014
_
sessão #4  session #4

The 
Choreographer
Le Chorégraphe 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Hiroe Uto
Intérpretes | Interpreters
Hiroe Uto, Alex Vassileva, 
Stephan Nicolas & Yoko Yamamoto 
Música | Music  
Gabriele Roberto 
Imagem | Image 
Yves Dalbiez
Edição | Editing 
Aika Miyake
Produção | Production 
Takeshi Fujita
Co-produção | Co-production 
Yves Dalbiez
Produtora | Production Company 
2055
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O que acontece quando suspendemos todas as nossas ações para as questionar? 
O que pensamos no instante antes de executar um novo gesto ou quando nos 
deparamos com outra pessoa? Ao tornar visível a camada de pensamentos 
intangíveis, o vídeo pretende demonstrar a dimensão interior do bailarino e 
investigar a relação entre fluxo de consciência e o fluxo de movimento. Ao escapar 
do excesso de pensamentos que nos imobiliza, podemos entrar no estado de 
fluxo, onde não há necessidade de interrupções para reflectir, porque estamos tão 

envolvidos nas nossas acções que elas se sucedem perfeitamente.

What happens when we suspend all our actions to question them? What do we think 
about in the instant before we perform a new gesture or we encounter someone else? 
By making visible the layer of intangible thoughts, the video wants to disclose the 
inner dimension of the dancer and to investigate the relationship between stream of 
consciousness and flow of movement. Escaping overthinking that immobilizes us, we 
can enter the state of flow, where there is no need for interruptions to reflect, because 
we are so involved in our actions that they follow each other seamlessly.

Jacopo Landi é um editor de vídeo e compositor freelance. A sua experiência de 5 anos vai de pós-
produção de exposições de artes interactivas, até vídeos corporativos e com projectos de filmes 
colaborativos. 

Vanessa Michielon, doutorada em Património Cultural e bacharelado e mestrado em Engenharia 
de Media (Politécnico de Turim), é actualmente membro da Transitions Dance Company no Trinity 
Laban em Londres.

Jacopo Landi is a freelance video editor and compositor. His 5-year experience spans from post-
production for interactive arts exhibitions, to corporate video and collaborative film projects. 

Vanessa Michielon, holding a PhD in Cultural Heritage and a BA and MA Degree in Media 
Engineering (Polytechnic of Turin), is currently member of Transitions Dance Company at Trinity 
Laban in London. 

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Jacopo Landi
& Vanessa Michielon 
Itália  Italy    
6’ | 2014
_
sessão #4  session #4

Way Out 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Vanessa Michielon
Intérpretes | Interpreters
Emanuela Boldetti, 
Alberto Cissello, Saara Maaria 
Hurme & Vanessa Michielon
Imagem | Image 
Jacopo Landi & Luigi Migliore
Edição | Editing 
Jacopo Landi
Produção | Production 
Jacopo Landi & Vanessa Michielon
Produtora | Production Company 
2055
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Estátuas que completam um espaço arquitectónico, numa luta constante para sair 
da solidez, tentando ganhar vida, e com ela emoções e sentimentos. Um espaço 
austero conjuga com o corpo que, em pontual movimento altera as fisicalidades de 
forma variada, no todo e nas partes, no espaço.

Statues that complete an architectural space, in a constant struggle to escape solidity, 
trying to come to life with emotions and feelings. An austere space combined with the 
body that, in timely movement, changes the physicalities in various forms, in whole and 
in parts, in space.

João Xavier, com um Higher National Diploma em Cinema e Televisão da Escola Técnica de 
Imagem e Comunicação, já realizou vários projectos, dos quais se destacam: “Do Silêncio”, nomeado 
para os Prémios Sophia Estudantes e “Limiar”. Em 2014, assumiu o cargo de produtor na curta-
metragem intitulada “Do Silêncio”. Em 2015, exerceu função de técnico de som e produtor no 
documentário “Limiar”.

João Xavier, with a Higher National Diploma Course in Film and Television from the Technical 
School of Image and Communication has directed several projects, among which are: “Do Silêncio”, 
nominated for the Prémios Sophia Estudantes and “Limiar”. In 2014, he took over as producer for 
the short film “Do Silêncio”. In 2015, he was the sound technician and producer for the documentary 
“Limiar”.

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

João Xavier 
Portugal    
7’ | 2015
_
sessão #4  session #4

Ossos
Bones 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Sérgio Diogo Matias
Intérpretes | Interpreters
Filipe Baracho, Maurícia Neves 
& Sara Correia
Música | Music  
Sérgio Bernardo Gregório
Imagem | Image 
João Xavier & Marius Bontas
Edição | Editing 
João Xavier
Produção | Production 
João Xavier
Produtora | Production Company 
etic_
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“AGUNA” é um grito silencioso sobre direitos humanos. Inspirado por Malala 
Yousafzai, Tamar Epstein e Madre Teresa, “AGUNA” fala em todas as línguas na 
luta contra a discriminação de género e perseguição do sexo feminino. A enorme 
disparidade entre a forma como as mulheres são tratadas em diferentes religiões 
e países reflecte-se na justaposição de: dureza do cimento e suavidade da pele, 
a carne e os cabelos; o brilhante vestido vermelho e o fundo monocromático; a 
posição estática da câmara e o movimento frenético; e os golpes agudos e graves 
da música.

“AGUNA” is a silent scream about unequal human rights. Inspired by Malala Yousafzai, 
Tamar Epstein and Mother Theresa, “AGUNA” speaks through all languages in the fight 
against gender discrimination and female persecution. The huge disparity between how 
women are treated in different religions and countries is reflected in the juxtaposition 
of: the hardness of the concrete and softness of the skin, flesh and hair; the glowing red 
dress and monochrome background; the static camera position and frantic movement; 
and the sudden high-pitched stabs of music and low-pitched sustain chords.

Jack Judd após formar-se no Royal College of Music, dedicou-se ao cinema. Após co-fundar a 
Floodwater Films em 2012, fez várias curtas-metragens, animações, vídeos promocionais e um 
documentário. Também trabalhou extensivamente como Director de Fotografia com Veni Vidi Film, 
Dare 2 Dream Dance Company e Dawka Energii Dance Company.

Jack Judd upon graduating from the Royal College of Music, swiftly moved into the arena of 
film. Since co-establishing Floodwater Films in 2012, has made numerous short films, animations, 
promotional videos and a documentary. He has also worked extensively as Director Of Photography 
with Veni Vidi Film, Dare 2 Dream Dance Company and Dawka Energii Dance Company. 

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Jack Judd 
Reino Unido 
United Kingdom    
7’ | 2014
_
sessão #4  session #4

Aguna 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Magdalena Radlowska
Música | Music  
Alex Judd
Imagem | Image 
Jack Judd
Edição | Editing 
Jack Judd
Produção | Production 
Jack Judd & 
Magdalena Radlowska
Produtora | Production Company 
Floodwater Films
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“Lay Me Low” abre um espaço comum de experiência através do luto: vozes 
individuais tecidas em conjunto para criar uma música, o ritmo dos passos criam 
uma caminhada. Usando percussão corporal e voz, 10 performers comunicam um 
sentimento universal de perda enquanto evocam um sentimento paradoxal de 
intimidade.

“Lay Me Low” opens a communal space of experience through mourning: individual 
voices woven together to make one song, steps taken in rhythm to make one walk. 
Using body percussion and voice 10 performers communicates a universal feeling of 
loss while evoking a paradoxical sense of intimacy.

Marlene Millar com formação em dança contemporânea e design, a cineasta cria projectos de 
dança e media há 20 anos. A sua companhia Mouvement Perpétuel ganhou prémios internacionais 
pelos seus filmes de dança, e continua a forjar novo território, agora a explorar projecções em 3D 
estereoscópico e interacção com o público.

Marlene Millar with a background in contemporary dance and design, she has been creating 
dance media projects for the past 20 years. Her company Mouvement Perpétuel has won awards 
internationally for their dance films and continues to forge into new territory exploring stereoscopic 
3d projections and audience engagement. 

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Marlene Millar
Canadá  Canada   
8’ | 2015
_
sessão #4  session #4

Lay Me Low

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Sandy Silva
Intérpretes | Interpreters 
Andrew Bathory, Sonia Clarke, 
David Cronkite, Dominic 
Desrochers, Josée Gagnon, 
Josianne Laporte, Hélène Lemay, 
Kimberly Robin, Sandy Silva & 
Bobby Thompson
Música | Music  
Felix Boivert
Imagem | Image 
Geoffroy Beauchemin 
& Peter Krieger
Edição | Editing 
Marlene Millar
Produção | Production 
Sandy Silva & Sonia Clarke
Produtora | Production Company 
Migration Dance Film Project
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“Find Your Groove” é uma reflexão interna constante, uma batalha de emoções e de 
sentidos na visão humana. A procura pelo movimento do bailarino e pelo sentido 
da vida são o caminho que ligam os dois universos da peça de vídeo onde cada 
momento de dança fica fechado num momento de natureza.

“Find Your Groove” is a constant internal reflection, a battle of emotions and senses 
in human vision. The search for the movement of the dancer and the meaning of life 
are the path that links both universes where every moment of dance is enclosed in a 
moment of nature.
 

Júlio Núncio é licenciado em Comunicação e Multimédia na Universidade Lusíada, Lisboa; a 
frequentar Mestrado na mesma área, na mesma instituição. Actualmente é coordenador na área 
audiovisual na academia de dança Jazzy Dance Studios. Coordenador e criador do projecto de 
video-dança “DanceTellers VideoDance”. Bailarino nos tempos livres, o que ajuda a ter uma melhor 
percepção da ligação entre as duas áreas.

Júlio Núncio has a degree in Communication and Multimedia at Lusíada University in Lisbon; 
attending Master’s degree in the same area and at that same institution. Currently is an engineer 
in the audiovisual area of the dance academy Jazzy Dance Studios. Coordinator and creator of 
the video-dance project “DanceTellers VideoDance”. Dancer in free time, which provides a better 
perception of the connection between these two areas.

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Júlio Núncio 
Portugal    
11’ | 2014
_
sessão #4  session #4

Find Your 
Groove 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Rita Spider
Intérpretes | Interpreters 
Rita Spider
Música | Music  
8CTOPUS
Imagem | Image 
Júlio Núncio 
Edição | Editing 
Júlio Núncio 
Pós-Produção | Production 
Nuno Silva 
Produção | Post-Production 
Marta Fernandes
Produtora | Production Company 
Marta Fernandes
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Uma curta de animação de dança sobre sonhos, aspirações e medos. Realizada com 
mais de 4000 personagens recortadas ao longo de um ano.

An independent short dance animation about dreams, aspirations and fears. Made with 
over 4000 hand cut characters over the period of a year.
 

Wilkie Branson é um artista de dança interdisciplinar. Autodidacta em dança e cinema - os 
principais focos do seu trabalho - as suas raízes são o B-boying. O estilo de dança de Wilkie tornou-
se uma fusão com a expressão, a acessibilidade e a integridade no seu núcleo.

Wilkie Branson is an interdisciplinary Dance artist. Self taught in both dance and film - which form 
the main focus of his work, the roots of his practice are B-boying. Wilkie’s dance style has developed 
into a fusion, with expression, accessibility and integrity at it’s heart.  

5 DEZ   
Sábado | 18h  Saturday | 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Wilkie Branson
Bélgica & Reino Unido 
Belgium & United Kingdom   
6’ | 2015
_
sessão #4  session #4

Little Dreams 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Choreographer 
Wilkie Branson
Intérpretes | Interpreters 
Wilkie Branson, Mariana Camiloti, 
Joêl Daniel, Femi Oyewole, 
Shantala Pépe & Letitia Simpson
Música | Music  
Benji Bower & Kathleen Milton 
Fitzpatrick
Imagem | Image 
Wilkie Branson
Edição | Editing 
Wilkie Branson
Produção | Post-Production 
Wilkie Branson
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“Tempestades - Ensaio de um ensaio” é um ensaio documentário sobre um texto 
que trespassa vidas e vidas que trespassam um texto. Em 2015 o Teatro GRIOT, uma 
companhia de teatro sediada em Lisboa, cujos actores são maioritariamente afro-
descendentes, começou a ensaiar “A Tempestade” de Shakespeare com o encenador 
Bruno Bravo numa pequena vila costeira. Partindo dos primeiros ensaios, o filme 
explora a ligação entre o texto de Shakespeare e a biografia dos actores. Entre a 
peça  e a paisagem, o filme traz à tona tópicos como memórias, casa, emigração, 
colonialismo. Um mosaico complexo de múltiplas vozes.
 
Prima is a moving portrait of Larissa Ponomarenko, prima ballerina of the Boston Ballet, 
who has recently hung up her pointed shoes to pursue new avenues of self expression. 
Through flashbacks to her journey from a difficult childhood and rigorous ballet training 
in Russia to her emergence as the prima ballerina of a leading American ballet company, 

the film captures Larissa’s uniqueness as an artist of many emotional colors. 

O Teatro GRIOT é uma companhia de actores, constituída maioritariamente por afro-descendentes, 
que explora as possibilidades, expressões e implicações da diferença, como herança histórica, 
social e política,   no discurso e na estética teatral. A companhia já trabalhou com alguns dos mais 
prestigiados encenadores portugueses: Rogério de Carvalho, nos espectáculos Faz Escuro nos 
Olhos e As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino; Nuno M Cardoso em A Raça Forte; ou 
Bruno Bravo em TEMPESTADE, Composição Dramática a partir de Shakespeare

Teatro GRIOT it is an actor’s company, formed mainly by afro-descendents, that explores the 
possibilities, expressions and implications of the difference, as historic, social and political heritage 
in the speech and in the theatrical aesthetic. The Company already worked with one of the most 
recognized Portuguese directors: Rogério de Carvalho, in the performances Faz Escuro nos Olhos and 
As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino; Nuno M Cardoso in A Raça Forte; or Bruno Bravo 
in TEMPESTADE, Composição Dramática a partir de Shakespeare

29 NOV 
Domingo | 16h30 Sunday | 4.30pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Uli Decker 
Alemanha  Germany 
30’ | 2015
_
 

TEMPESTADES - 
Ensaio de Um 
Ensaio 

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director  
Uli Decker

Encenador | Interpreter
Bruno Bravo
Intérpretes | Interpreters  
Ana Rosa Mendes, Daniel Martinho, 
Giovanni Lourenço, Margarida Bento, 
Zia Soares, António Mortágua, 
Carolina Salles

Edição | Editing 
Uli Decker & Fernando Bento

Som | Sound 
Carlos Neves
Camera | Camera
Uli Decker & Tomás Novais de Castro 
Coordenação das operações e equipa da etic
Coordination of operations and etic’s team 
Pedro Sena Nunes
Apoio de equipamento 
Equipment’s support 
etic_ 
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29 NOV 
Domingo | 16h30 Sunday | 4.30pm  

TEATRO DO BAIRRO 

Ana Rita Barata 
& Pedro Sena Nunes  
Portugal 
30’ | 2015
_

Fo[u]r Void

Ficha Artística | Artistic Credits

Realizador | Director  
Pedro Sena Nunes 

Coreografia | Choreography 
Ana Rita Barata 
Intérpretes | Interpreters  
António Cabrita, Henriett Ventura, 
São Castro e Xavier Carmo

Edição | Editing 
?

Som | Sound 
?
Camera | Camera
? 
Produção | Production
Vo’Arte & Companhia Nacional de Bailado
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EXPOSIÇÕES
EXHIBITIONS  

Complementando a vertente do movimento, elogiada nas secções vídeo e 
performance, InShadow propõe 5 exposições fotográficas, de gravuras e desenhos.

Complemented the movement part acclaimed in the section of video and 
performances, InShadow suggests 5 exhibitions of photographs, gravures and 
drawings.

_
ENTRADA LIVRE // FREE ENTRANCE
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Cazenga versus Luanda, explora fenómenos urbanos actuais e assuntos inter-
culturais em  Luanda, onde a pobreza, o luxo e o turismo estão em confronto directo. 
Um ensaio fotográfico de Pierre Larauza dedicado às mutações e à esperança.
 
Cazenga versus Luanda  explores contemporary  urban phenomena and cross-
cultural issues in Angola where poverty, luxury and tourism are against each other. A 
photography essay by Pierre Larauza dedicated to mutations and hope.

Pierre Larauza   (França, 1976) é um artista transdisciplinar, trabalha em projectos individuais 
e colectivos nas áreas de artes performativas, vídeo, artes visuais e arquitectura. É  director 
artístico e  co-fundador  da companhia de dança contemporânea Belga  t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, com a 
coreógrafa Emmanuelle Vincent. 

Pierre Larauza (France, 1976) is a multidisciplinary artist working on individual and collective 
projects in visual arts, dance and architecture. He is the art director and co-founder of the Belgian 
contemporary dance company t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e with the coreographer Emmanuelle Vincent.

18 NOV - 16 JAN
Quarta a Sábado | 14H-19H  
Wednesday - Saturday | 2pm -7pm  

PLATAFORMA REVÓLVER 

Pierre Larauza / 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e  
França & Bélgica 
France & Belgium 
2015
_

estreia internacional 
international premiere

Cazenga vs. 
Luanda
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Deixando-me atravessar por forças simbólicas e materiais que definem cada 
interveniente, pretendi desconstruir a narrativa do coreógrafo Paulo Ribeiro 
para reconstruir uma nova relação entre tempo, espaço, corpo e movimento. Na 
fotografia, a liberdade de movimentos num outro palco, num outro tempo. Numa 
série de novas combinações de movimentos em diferentes tempos e espaços 
não convencionais, como o sub-palco, os corredores do teatro, os bastidores, 
apresentam-se espaços virtuais onde se confundem realidades que poderão ser 
territórios inóspitos, mas simultaneamente performativos e etéreos.
 
Allowing me to flow through symbolic and material forces that define each actor, I 
intended to deconstruct the choreographer Paulo Ribeiro’s narrative to rebuild a new 
relationship between time, space, body and movement. In photography, the freedom 
of movement is in another stage, another time. In a series of new combinations of 
movements in different times and unconventional spaces, such as the sub-stage, 
passages of the theatre, backstage, there are virtual spaces where realities get muddled, 
which may be inhospitable territories, but simultaneously performative and ethereal.

Carina Martins reside em Lisboa e é tradutora e fotógrafa freelancer. Licenciou-se em Tradução de 
Inglês-Alemão e desde 2008 tem frequentado diversos workshops de fotografia. Trabalhou como 
fotógrafa no Jornal Centro, na Global Imagens e na Binaural/Nodar. Participou em várias exposições 
tais como na III Bienal de Porto Santo, no foyer do Teatro Académico Gil Vicente, entre outros. 
Frequenta actualmente o curso de Fotografia no Ar.co. 

Carina Martins lives in Lisbon and works as a freelancer translator and photographer. She graduated 
in English-German Translation and since 2008 she has attended several photography workshops. 
She has worked as a photographer for the Jornal Centro, Global Imagens and Binaural/Nodar. Her 
work was exhibited at III Bienal de Porto Santo, Teatro Académico Gil Vicente, among others. She is 
currently attending a Photography course at Ar.co.

21 NOV - 5 DEZ 
Terça a Sexta | 15H-21H  Sábado | 10H-16H
Tuesday - Friday | 3pm -9pm  Saturday | 10am-4pm 

ESPAÇO SANTA CATARINA  

Carina Martins 
Portugal  
2013
_

Agradecimento à Montagem

Assembling Aknowledgment 
Pedro Tropa 

Diálogos em 
Lugares Não 
Imaginados

Projecto apoiado por

Estrutura financiada por:

 74 | InShadow EXPOSIÇÕES



©
 J

oa
nn

a 
La

tk
a

«Das sombras e do Nevoeiro» de Joanna Latka apresenta uma selecção de 
gravuras e desenhos que se caracteriza pelo forte cariz expressionista, num 
registo monocromático e de intensos contrastes entre o claro e o escuro, numa 
manifesta referência ao expressionismo alemão que o título da exposição enfatiza.  
Encontramos nesta exposição o mistério, a figuração distorcida, a ironia e a 
sátira, estas últimas que bem caracterizam o percurso e a sensibilidade artísticas 
de Joanna Latka, instrumentos de estilo e formais a que a artista recorre para 
provocar o espectador.
 
«Das sombras e do Nevoeiro» by Joanna Latka presents a selection of prints and 
drawings with a strong expressionist nature in a monochromatic tone, with strong 
contrasts between light and dark, in reference to German expressionism, as hinted by 
the title of the exhibition. In this exhibition we find mystery, distorted figuration, irony 
and satire, characteristics found in Joanna Latka’s work path and artistic sensibility, 
stylistic and formal tools that the artist uses in order to provoke the viewer.

Joanna Latka nasceu em Cracóvia, Polónia, 1978, vive e trabalha em Lisboa. Actualmente, encontra-
se a tirar o Doutoramento no departamento de História de Arte na Universidade de Lisboa. Em termos 
artísticos, explora as gravuras, as ilustrações e desenhos a tinta-da-china, incorporando variações 
baseadas mas técnicas de desenho e ilustração contemporâneas. Está representada em várias 
colecções públicas e privadas. Colabora com a Galeria das Salgadeiras desde 2007. Colabora com a 
Galeria das Salgadeiras desde 2007.

Joanna Latka was born in Cracow, Poland, 1978, living and working in Lisbon. Currently getting a 
Doctor’s degree in History of Art in Lisbon University. Artistically, she uses prints, illustration and China 
ink drawings with variations based on contemporary techniques. Represented in several public and 
private collections. Galeria das Salgadeiras collaborator since 2007.

21 NOV - 9 JAN
Terça a Sábado | 15H-21H  
Tuesday - Saturday | 3pm-9pm  

GALERIA DAS SALGADEIRAS

Joanna Latka  
Portugal  
2015
_

estreia internacional 
international premiere

Das Sombras 
e do 
Nevoeiro
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Percorrer o espaço e o tempo. Vaguear pela cidade, confrontar e ser confrontado.
Ser anulado pela cidade.
Ser.
Aparecer. Já esteve ali. Estar pela primeira vez aqui.
Ficar. Permanecer.
Lembrar pensamentos como ensaios de movimento.
Pensar.
Desaparecer.
Deixar rasto das memórias, talvez deixe mais.
 
Move through space and time. Wander through the city, to face and to be faced. 
Being nullified by the city.
To be.
To show. He already had been there. Being for the first time here. 
To stay. To remain.
Remind thoughts as movement rehearsals. 
To think.
To disappear.

Leave a trace of memories, maybe I leave more.

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

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

24 NOV - 5 DEZ 
Segunda a Sábado | 16h30-20h
Monday to Saturday | 4.30pm-8pm 

GALERIA B21 

Henrique Frazão 
Portugal 
2015
_
estreia internacional 
international premiere 

entrada livre
free entrance  

to be 

Este projecto fotográfico resulta de 
um desafio lançado pela direcção 
artística - Pedro Sena Nunes e Ana 
Rita Barata - ao fotógrafo Henrique 
Frazão para, à 7ª edição, dar forma 
e humanizar a imagem do Festival 
InShadow - o seu logotipo. 

Agradecimentos | Aknowledgments

Alexandre Gonçalves, 
António Pereira, Daniela Barros, 
Estação do Oriente, Liscont
Oceanário de Lisboa, 
Patrícia Alves Pereira & Rui Silva
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Änimas é o resultado de um site specific apresentado na Serra de Sintra no Verão 
de 2014. Quatro bailarinas diferentes abandonam os seus corpos para que as 
árvores se expressem através deles. Cada árvore selecciona o movimento com o 
qual se identifica mais: o mais forte, o mais selvagem, o mais harmonioso ou o mais 
estilizado. Estas imagens mostram o movimento, a força e as vozes que a floresta 
de Sintra revelou nesses dias. As fotografias apresentam na quietude, a dança, e 
no papel, a poesia.
 
Änimas is the result of a “site specific” presented in Sintra Mountains on the summer 
of 2014. Four different ballerinas leave their bodies so that the trees can express 
themselves through them. Each tree selects the movement to which it relates: the 
strongest, the wildest, the harmonious or the stylized. These images display movement, 
strength and the voices that echoed in Sintra’s forest in those days. The photographies 
display the dance in quietness and the poetry on paper.

Fede Nogales  é designer, fotógrafo e escritor. Estudou fotografia em Madrid e Publicidade em 
Londres. Tem fotografado, entre outros, Ana Caetano e Mário Gutiérrez Cru na SOU, o espectáculo 
Al Mutamid, Rei Poeta do Al Andalus de Carlos Gomes, no Teatro São Luiz e a Lynn Vargas Monge 
em diversas peças em França e Portugal. Além disso desempenhou a função de Director Artístico no 
espectáculo Essere Aria no FONLAND 2013.

Fede Nogales is a designer, photographer and writer. Studied photography in Madrid and Advertising 
in London. His portfolio includes Ana Caetano and Mário Gutiérrez Cru in SOU, the show Al Mutamid, 
Rei Poeta do Al Andalus by Carlos Gomes in São Luiz Theater and Lynn Vargas Monge in several 
plays in France and Portugal. He was also Artistic Director on the show Essere Aria in FONLAND 
2013. 

25 NOV - 5 DEZ 
Terça a Sábado | 15h-19h
Tuesday to Saturday | 3pm-7pm 

CENTRO NACIONAL DE CULTURA 

Fede Nogales   
Espanha Spain  
2014
_

estreia internacional 
international premiere 

Änimas
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INSTALAÇÕES
INSTALLATIONS   

Selecção de obras que se destacam pela sua capacidade de aproximar os mundos 
do corpo com os da imagem, som e música, envolvendo o espectador dentro de 
uma dimensão activa.

Selection of submitted works that stand out by their power to connect the body 
with the worlds of image, sound and music, involving within an active dimension.

_
ENTRADA LIVRE // FREE ENTRANCE
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O choro de um humano, só, entre a multidão… Estou desolado/a, por tudo o que 
ele quer dizer e hesita, por cada palavra, cada pensamento que ele quer partilhar e 
ninguém está a ouvir. Bem, é verdade. Choramos para banir a dor.

 
The CRY of a human, alone, among the crowd... I am outbreak, for everything he wants 
to say and hesitates, for every word, every thought he wants to share and nobody’s 
listening. Well, it is true. We CRY to banish the pain.

Konstantinos Rizos é o fundador da Inside Noise. O seu primeiro vídeo-dança “Sans Attente / 
Without Expectation”, venceu o prémio da Melhor Interpretação da 5ª edição do Festival InShadow 
2013, Lisboa, Portugal, seguido por outros festivais - Loikka dance film festival 2013, Helsínquia, 
Filândia, Video Art Festival Miden 2013 / Kalamata-Grécia, Athens video dance project 2012, Atenas, 
Grécia. Frequentou o mestrado em coreografia em Montpellier EXERCE.

Konstantinos Rizos is founder of Inside Noise. His first video dance “Sans Attente / Without 
Expectation” won the “Best Interpretation award” at the 5th edition of InShadow Festival 2013, Lisbon, 
Portugal, followed by numerous festivals - Loikka dance film festival 2013 / Helsinki-Finland, Video 
Art Festival Miden 2013 / Kalamata-Greece, Athens video dance project 2012 / Athens-Greece). He 
attended EXERCE master of choreography in Montpellier. 

26 NOV - 28 NOV 
Sexta | 10H-18H  Sábado | 14H-18H
Friday | 10am-6pm  Saturday | 2pm-6pm 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

Konstantinos Rizos 
& Inside Noise   
Grécia Greece   
3’ | 2015
_
estreia internacional 
international premiere

Cry 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Coreographer 
Alexandra Kostopoulou
Intérpretes | Interpreters
Alexandra Kostopoulou
Som | Sound  
Original Soundtrack: 
Sequence Theory Project
Imagem | Image 
Konstantinos Rizos 
Edição | Editing 
Dimitris Sylvestros 
Produção | Production
Inside Noise
Produtora | Production Company 
Inside Noise
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O trabalho “Breathe” (respirar) é uma instalação – performance que se foca na 
necessidade de comunicação humana. Em paralelo, a abordagem interactiva 
de “Breathe” reflecte sobre a expectativa de esperança em alcançar uma saída, 
indicando que a ideia de escape se mantém subjectiva.
 
The work “Breathe” is an installation   performance that focuses on the necessity of 
human communication. In parallel, this interactive approach of “Breathe” reflects on 
the expectation of hope in order to seek an exit, indicating that the idea of escape 
remains subjective.

Stathis Doganis e Konstantinos Rizos,  nasceram em 1987 em Atenas, Grécia. Stathis é artista 
e curador independente assim como consultor Media Digital de Museus e Galerias. Konstantinos é 
bailarino, coreógrafo e co-fundador da Inside Noise. Alexandra Kostopoulou é bailarina profissional e 
reside em Atenas, Grécia. Vergina Tsiloni, nasceu em Atenas. É bailarina profissional e matemática com 
um mestrado em Estatística na National Tecnichal University of Athens.

Stathis Doganis and Konstantinos Rizos  were born in 1987, in Athens, Greece. Stathis works as an 
Artist – Independent Curator as well as a Museum and Gallery Digital Media consultant. Konstantinos 
works as a Dancer and Choreographer. Also, he is co founder of Inside Noise. Alexandra Kostopoulou 
is a professional Dancer. She is based in Athens, Greece. Vergina Tsiloni was born in Athens. She is a 
professional dancer and mathematician with master in “Statistics” in National Technical University of 
Athens. 
 

26 NOV - 28 NOV 
Sexta | 10H-18H  Sábado | 14H-18H
Friday | 10am-6pm  Saturday | 2pm-6pm 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA 
DAS COMUNICAÇÕES

Stathis Doganis & 
Konstantinos Rizos 
& Inside Noise  
Grécia Greece   
45’ | 2015
_
estreia internacional 
international premiere 

Breathe 

Ficha Artística | Artistic Credits

Coreógrafo | Choreographer
Stathis Doganis & Konstantinos Rizos
Fotografia | Photography
Sofoklis Kiourzoglou & Stathis Doganis 
Intérpretes | Intrepreters  
Alexandra Kostopoulou & Vergina Tsiloni  
Produção | Production
Stathis Doganis & Konstantinos Rizos 
Produtora | Production Company 
Inside Noise 
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Podemos considerar o movimento do espaço uma dança? Como influencia a nossa 
percepção de tempo? Como se relacionam com corpos em movimento? Num 
ambiente definido por arquitectura e luz, exploramos através de movimentos 
circulares contínuos a coexistência controversa do artificial e do humano.

Could we consider the movement of the space a dance? How does it influence our 
perception of time? How do they relate to bodies in motion? In an environment defined 
by architecture and light, we explore through circular continuous movement the 
controversial coexistence of the artificial and the human. 

Glòria Ros (Espanha, 1986; com sede em Amsterdão). Após graduar-se no Conservatório de dança em 
Barcelona, integrou o Introdans (NL) por três temporadas, integrando digressões internacionais em 
peças de coreógrafos de renome. Tornou-se artista independente nos últimos três anos, trabalhando 
com diversos coreógrafos e criando o seu próprio trabalho em várias colaborações. Ensina diferentes 
técnicas de movimento e é actualmente muito interessado na dança improvisada.

Moises Moricoli (Itália, 1984; com sede em Amsterdão). Pós-graduação e mestrado em Design Visual 
de Comunicação, tem colaborado com vários estúdios e artistas visuais em Itália, Portugal e Holanda. 
Depois de trabalhar com o Centro Internacional de Artes Coreográficas (ICK) por alguns anos, Moises 
é actualmente um cinegrafista por conta própria ligado ao ambiente de dança e atraído pela ligação 
entre tecnologia e corpo humano.

Glòria Ros (Spain, 1986; based in Amsterdam). After graduating in the Dance Conservatory in 
Barcelona, she joined Introdans (NL) for three seasons, touring internationally in pieces from 
renowned choreographers. She has been a freelance artists for the past three years, working with 
several choreographers and creating her own work in various collaborations. She teaches different 
movement techniques and is currently very interested in dance improvisation. 

Moises Moricoli (Itália, 1984; com sede em Amsterdão). Pós-graduação e mestrado em Design Visual 
de Comunicação, tem colaborado com vários estúdios e artistas visuais em Itália, Portugal e Holanda. 
Depois de trabalhar com o Centro Internacional de Artes Coreográficas (ICK) por alguns anos, Moises 
é actualmente um cinegrafista por conta própria ligado ao ambiente de dança e atraído pela ligação 
entre tecnologia e corpo humano.

2 DEZ - 5 DEZ 
Quarta a Sábado | 8H-23H30 
Wednesday to Saturday | 8am-11.30pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Moises Moricoli 
& Glòria Ros 
Países Baixos  
The Netherlands    
_
entrada livre
free entrance  

0RB1T X  

Ficha Artística | Cast
Coreógrafo | Coreographer 
Glòria Ros & Tom Goldhand 
Intérpretes | Interpreters 
Glòria Ros & Tom Goldhand 
Música | Music
Alva Noto “Uni Sono” 
Imagem | Image 
Moises Moricoli
Edição | Editing  
Moises Moricoli 
Produção | Production 
Moises Moricoli & Glòria Ros
Produtora | Production Company 
Moises Moricoli & Glòria Ros
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O corpo – perpétuo e infinito – irrompe no espaço com a sua mera fisicalidade, 
distinguindo-se do seu ambiente. Apenas os movimentos da sua estrutura denotam 
os espaços invísiveis. Esta escultura sonora em movimento é baseada em gravações 
de movimentos de uma pessoa real. Uma bailarina interpreta a peça musical - 
Kreukeltape by Machinefabriek, da forma mais próxima possível com o movimento 
do seu próprio corpo. Foi gravada por três cameras com profundidade (Kinect),  
onde se juntou depois a intersecção de imagens num volume tridimensional 
(nuvem de pontos em 3d).

The body – perpetual and infinite – erupts in the space with its mere physicality, 
distinguishing itself from its environment. Only the movements of its frame reference 
the otherwise invisible space. This moving sound sculpture is based on the recorded 
motion data of a real person. A dancer interprets a musical piece – Kreukeltape by 
Machinefabriek – as closely as possible with the movement of her own body. She was 
recorded by three depth cameras (Kinect), in which the intersection of the images was 
later put together to a three dimensional volume (3d point cloud). 

ONFORMATIVE é um estudio de arte digital e design. Guiado por uma abordagem emocional, procura 
sempre por novas formas de expressão criativa. Através de uma prática experimental, são criados 
trabalhos para desafiar as fronteiras entre arte, design e tecnologia. Observações de paisagens 
exteriores servem de inspiração para explorar as possibilidades existentes entre o analógico e o 
digital, para examinar a relação entre humanos e tecnologia. Através de uma prática transdisciplinar 
e de cooperação, a linguagem visual de onformative é variável. Onformative foi fundada em 2010 por 
Julia Laub e Cedric Kiefer. Os seus trabalhos foram exibidos em galerias e festivais europeus como 
dos EUA, Austrália e China.

ONFORMATIVE it’s a studio for digital art and design. Guided by an emotional approach, it constantly 
search for new forms of creative expression. Through an experimental practice, works are created to 
challenge the boundaries between art, design and technology. Observations of surroundings serve 
as inspiration to explore the possibilities that lie between analog and digital fields to examine the 
relationship between humans and technology. Through an interdisciplinary and collaborative practice, 
the visual language of onformative is variable. It Founded by Julia Laub and Cedric Kiefer in 2010.
The studios works have been exhibited at galleries and festivals across Europe as well as in the US, 
Australia and China.

2 DEZ - 6 DEZ 
Quarta a Domingo | 20H-23H30 
Wednesday to Sunday | 8pm-11.30pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

ONFORMATIVE
Alemanha Germany    
2012
_

unnamed 
sculpture 
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Sozinho numa multidão; distante, separado dos outros; algo em comum, não se 
sabe bem o quê; cruzando fronteiras, distorcendo o espaço. Tu estás aqui e eu 
estou aqui. Aqui, mas não aqui ao mesmo tempo. HERE BUT NOT HERE AT ALL 
AT THE SAME TIME” é uma curta experimental em slow-motion, slit-scan, que 
explora identidade, presença e ausência num contexto de pedestres. O slit-scan 
e a estrutura narrativa não convencional por baixo da ordem e da maneira como 
a “história” é apresentada com o objectivo de desafiar a visão e a perspectiva 
tradicionais do espectador.

Lonely in a crowd; distant, separate from others; something in common, not sure what; 
crossing boundaries, twisting space. You are here, and I am here. Here but not here 
at all at the same time. HERE BUT NOT HERE AT ALL AT THE SAME TIME” is an 
experimental slow -motion, slit-scan short, exploring identity, presence and absence in 
a pedestrian context. The slit- scan and the non conventional narrative structure that 
underlies the order and manner in which the “story” is presented aim to challenge the 
viewer’s traditional view and perspective. 

Daz (RU) artista musical, digital e de som, director do ‘SoundSpiral’ (sistema de som insuflável de 
52 canais), programador Fenia (GR), artista interdisplicinar de performance, dança, vídeo; estudante 
de MFA (Coreografia de Live Art). Combinam as suas disciplinas de forma a transliterar os estados 
emocionais presentes e criados pela situação, arquitectura e espaço.

Daz (UK) music, digital & sound artist, director ‘SoundSpiral’ (inflatable 52 channel soundsystem), 
programmer Fenia (GR) cross-disciplinary artist; performance, dance, video; MFA student 
(Choreographing Live Art). They combine their disciplines in order to transliterate emotional states 
present in and generated by situation, architecture and space.

2 DEZ - 5 DEZ 
Quarta a Sábado | 8H-23H30 
Wednesday to Saturday | 8am-11.30pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Daz Disley & 
Fenia Kotsopoulou
Reino Unido  
United Kigdom   
_
 

Here But Not 
Here At All At 
tHe SAme time 

Ficha Artística | Cast

Realizador | Director
Daz Disley & Fenia Kotsopoulou
Coreógrafo | Coreographer 
Fenia Kotsopoulou
Intérpretes | Interpreters 
Fenia Kotsopoulou 
Música | Music
Jason Pottorff 
Image | Imagem 
Daz Disley 
Produção | Production 
Daz Disley 
Produtora | Production Company 
Daz Disley & Fenia Kotsopoulou
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Eu uso metáforas de imagens surreais para comunicar um estado geral de 
ansiedade e terror abjecto que carrego pelo mundo. Interpreto os frescos de tecto 
Uffizi Grotesques, de Alessandro Allori, como uma espécie de coleção de história 
natural de personagens reais e imaginárias. Encontram-se, tecidos nas suas cenas, 
exemplos de seres humanos, monstros, alegorias, arquitectura e plantas e animais 
sem distinção entre o real e a ficção. Como são muito ocupadas e se destinam a um 
público sofisticado, imagino que também fizeram algum tipo de comentário social 
local como o Decameron, que só nós perdemos.

I use surreal image metaphors to communicate a general state of anxiety and abject 
horror that I carry about the world. I interpret Alessandro Allori’s Uffizi Grotesques 
ceiling frescos as a kind of natural history collection of real and imaginary characters. 
Woven into his scenes are examples of humans, monsters, allegory, architecture, and 
plants and animals with no distinction between real and unnatural. Busy as they are and 
intended for a sophisticated audience, I imagine they also held local social commentary 
like the Decameron, only lost to us now.

As obras de Ellen Wetmore inspiram uma mistura de humor e horror. Os projectos de vídeo de 
Wetmore foram apresentados em exibições no Sandwell Arts Trust em West Midlands, Reino Unido, 
Ciné Lumière em Londres, Videoholica na Bulgária, e no ecrã MIA no Cairo. Ela é uma artista visitante 
da Academia Americana de Roma no Verão de 2015.

Ellen Wetmore’s artworks inspire a blend of humor and horror. Wetmore’s video projects have been 
featured in screenings at the Sandwell Arts Trust in the West Midlands, UK, Ciné Lumière in London, 
Videoholica in Bulgaria, and the MIA screen in Cairo. She is a summer 2015 visiting artist at the 
American Academy of Rome.

2 DEZ - 5 DEZ 
Quarta a Sábado | 8H-23H30 
Wednesday to Saturday | 8am-11.30pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Ellen Wetmore  
E.U.A U.S.A   
3’ | 2014
_

Grotesques 

Ficha Artística | Cast

Coreógrafo | Coreographer 
Ellen Wetmore
Música | Music
Jeff Warmouth
Imagem | Image   
Jeff Warmouth
Edição | Editing
Ellen Wetmore 
Produção | Production
Ellen Wetmore 
Produtora | Production Company 
Ellen Wetmore 
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Um corpo contido numa caixa-objecto esquecida no centro de um espaço vazio. 
Como uma tentativa de o chamar a si mesmo e de não partir para a luta, o ego é 
exacerbado, até se anular de novo num vazio absoluto. O corpo é o território onde 
a lógica é a não-naturalidade e onde o desconhecido de um futuro insubmisso é 
transformado. O corpo numa caixa. O corpo objecto. O corpo perdido. A alma em 
corpo. O Ego em forma. Loop.

A body inside a forgotten object-box right in the centre of an empty space. In an 
attempt to call itself and to not start a fight, the ego is exacerbated until going back 
again to a state of annulment in an utter void. The body is the territory where logic is the 
non-naturalness and where the unknown of an unsubmissive future is transformed. The 
body on a box. The object body. The lost body. The soul in the body. The Ego in shape.
Loop.

2 DEZ - 5 DEZ 
Quarta a Sábado | 8H-23H30 
Wednesday to Saturday | 8am-11.30pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

|acsc| António Cabrita & 
São Castro    
Portugal  
2013
_

BOX

Ficha Artística | Cast

Conceito | Concept  
António Cabrita 
Coreografia | Choreography 
António Cabrita & São Castro 
Intérpretes | Intreperters  
São Castro 
Música | Music 
António Cabrita & São Castro
Elemento Cénico | Cenic Element 
António Cabrita & João Frango 
Construcção | Construction 
Manuel Vitória 
Apoios | Support  
Câmara Municipal do Barreiro & IndieLisboa

António Cabrita estudou na Escola de Dança do Conservatório Nacional, é  licenciado em dança 
pela Escola Superior de Dança mas estudou igualmente Cinema na New York Film Academy 
e Criatividade Publicitária na Restart. Trabalhou com Rui Horta, Né Barros, entre outros. É 
artista residente na companhia alemã SilkeZ./resistdance. Tem dado workshops de composição 
coreográfica e de video em vários países europeus. São Castro, iniciou os seus estudos em 
dança no Balleteatro Escola Profissional de Dança e Teatro no Porto e licenciou-se na Escola 
Superior de Dança em Lisboa. Fez parte da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo 
e Ballet Gulbenkian. Trabalhou com Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Clara Andermatt, entre outros. 
Frequentemente dá aulas e workshops de Dança Contemporânea.

António Cabrita studied at the National Conservatoire Dance School in Lisbon and has a degree 
in dance from Escola Superior de Dança. Also, he studied Dance at the Joffrey Ballet School in NY, 
Cinema at the New York Film Academy and advertising at Restart in Lisbon. As a freelance ballet 
dancer, he has already worked with Rui Horta, Né Barros, among others. He is a resident artist at 
the german company SilkeZ./Resistdance. He teaches composition and video workshops in several 
European countries. São Castro started her dance studies in Balleteatro Professional Dance and 
Theatre School in Oporto, and finished a degree in Superior School of Dance, Lisbon. She integrated 
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Balleteatro Companhia and Ballet Gulbenkian. 
As a freelance ballet dancer, she has already worked with Paulo Ribeiro, Olga Roriz, Clara Andermatt, 
among others. She frequently gives classes and workshops of Contemporary Dance. 

INSTALAÇÕES InShadow | 85



LITTLESHADOW 
Selecção de obras que se destacam pela sua capacidade de aproximar os mundos 
do corpo com os da imagem, som e música, envolvendo o espectador dentro de 
uma dimensão activa.

Selection of submitted works that stand out by their power to connect the body 
with the worlds of image, sound and music, involving within an active dimension.
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Secção destinada ao público infantil integra nas suas acções a experimentação das áreas programadas no 
Festival, percorrendo os diferentes estágios do processo criativo. O Laboratório de Actividades Criativas é 
orientado por 3 artistas nas áreas da dança, movimento e imagem em sistema rotativo, para os vários ciclos 
escolares. 

?

CORPO 
& TEATRO
(BODY & THEATRE)

CORPO & 
FOTOGRAFIA
(BODY & PHOTOGRAPHY)

Lavínia Moreira

Hugo Guerra

CORPO 
& ARTES 
PLÁSTICAS
(BODY & PLASTIC ARTS)

Marina Palácio 

1

2

3

LABORATÓRIO DE ACTIVIDADES CRIATIVAS
LABORATORY OF CREATIVE ACTIVITIES



Enquanto o cão se tornou no melhor amigo do homem, o lobo tornou-se um dos 
seus inimigos mais temidos. Quase que Raquel Silvestre e o Lobo colaboram para 
a continuação desta herança cultural.
While the dog became man’s best friend, the Wolf became one of their most feared 
enemies. Almost Raquel Silvestre and the Wolf collaborate for the continuation of 
this cultural heritage.

Raquel Silvestre, a pastora   -  Marina Palácio  
Portugal 
12’ | 2014

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL ANIMAÇÃO
INTERNATIONAL COMPETITION OF ANIMATED FILMS 

Filmes de animação centrados na representação do corpo através da dança.
Animated films focusing on the representation of the body through the dance.

?

A skillfully animated visualization of music with abstract shapes.

Storm -  Eileen Hee 
Singapura Singapore  
3’ | 2013

?

MiMO is a 2D traditional animation created with black ink and color pastels. 
Inspired by Joan Miro paintings

MiMO   -  Chang Pei Yee, Oon Qian & Yi Shannon
 Singapura Singapore 
 2’ | 2014
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An artistic proposal where the language of movement and the character’s 
theatrical gesture, spaces and physical circumstances will result in short stories 
trough the world of this character.

El Señor Evo . Tienda De Sombreros   
Nicolas Chirokoff & Juan Ramírez
México Mexico  1’ | 2013

?

A woman wakes up in a desert. Walk and discovers she has a beautiful power.

Maisha  -  Jordi Piulachs & Lula Gómez 
Espanha Spain 
3’ | 2015

?
On Utö, the most southern inhabited island of Finland, an uncommon love triangle 
is taking place. Where is the difference between dance moves out of joy and wild 
movements out of rage?

Utö   -  David Buob 
Alemanha Germany 
8’ | 2014

?
The bird in its cage dreams about clouds. 

L’ENVOL   -  Hajime Kimura 
França France
4’ | 2015
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Viktor, the violinist, arrives to the city with the objective of spreading his music. 
Without success, he realizes that the city and his population are controlled 
by its main factory. In order to achieve his gold, he goes to the heart of the 
industrialization and consequently he’s heard throughout the city, with the 
industrial rhythms to adapt to his music.

O Violinista
Bruno Crista, Madalena Leitão, André Brites, Edgar Neves & Pedro Fontes

Portugal  8’ | 2013

?
Every summer, Stella and the Water fuse in color, movements and rhythms. They 
meet once again, to continue dancing in new waters.

Todos los veranos    

Josefina Rossi & Delfina Grennon Viel
Argentina  3’ | 2014

?

Once upon a starry night, a small boy with the head full of fantasies witnesses 
dreamlike circus performances. Dazed by endless chain of glittering attractions 
he realizes that the price for a ticket to the fantastic circus tent is too high and 
gate. 

Rosso Papavero   -  Martin Smatana
Eslováquia Slovakia 
5’ | 2015
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“Babaol” fala de uma rapariga apaixonada por marionetas e caracóis. Chama-se 
Amapola (Papoila em espanhol) e no seu mundo surreal tudo tem apenas três 
cores: vermelho, verde e preto. Ela é curiosa, ousada, valente e engraçada, ama os 
caracóis e lê livros de desenhos. Tem um poder mágico… é capaz de parar o tempo.
“Babaol” é um espectáculo íntimo que traz de volta as memórias de infância aos 
adultos e que cativa as crianças; onde a dança, o teatro e o vídeo se combinam 
para criar uma experiência fantástica cheia de humor, ternura, mistério e coragem. 

“Babaol” is about a girl fascinated with poppies and snails. She is called Amapola 
(Spanish name for poppy flower) and in her surreal world everything has only three 
colours: red, green and black. She is curious, daring, brave and funny, loves snails and 
reads books of drawings. She has one magic power… the ability to stop time. “Babaol” is 
an intimate show that brings back childhood memories to adults and captivates kids; 
dance, theatre and video combine in order to create a fantastic scenic experiment that 
reunites humour, tenderness, mystery and courage.

Enámbar é uma companhia de dança contemporânea consolidada e bastante reconhecida em 
Espanha. Nasceu em 2007 em Barcelona, sob a direcção artística da bailarina e coreógrafa Cristina 
M Gómez. Actualmente está sediada em Valência. O grupo está interessado nas possibilidades 
discursivas do corpo em movimento, relação com o espaço, o público e outras disciplinas artísticas, 
media e formas de comunicação. Através da sua trajectória artística, a companhia criou várias peças 
de dança com apresentações em Espanha e a nível internacional. Um dos objectivos da companhia 
é promover a dança e contribuir para que a arte seja vista como elemento de socialização, capaz de 
influenciar a sociedade de forma positiva.

Enámbar is a consolidated and well-known company in the Spanish contemporary dance scene. It 
was created in Barcelona in 2007, under direction of dancer and choreographer Cristina M Gómez. 
Nowadays, the company is based in Valencia. The group is interested in the discursive possibilities 
for the body in motion, in relation to space, audience and other artistic disciplines, media and ways 
of communication. Through its artistic trajectory, the company has created several dance pieces that 
toured Spain and abroad. One of the company’s objectives is to promote dance and contribute to the 
perception of art as an element of socialization with a positive influence.

3 & 4 DEZ    
Quinta & Sexta | 10h30 & 14h30  
Thursday & Friday | 10.30pm & 2.30pm

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL  

Enámbar 
Dance Company
Espanha Spain      
40’ | 2015

_

Babaol 

Ficha Artística | Cast

Direcção Artística | Artistic Direction
Cristina M Gómez 
Criação e Interpretação 
Creation and Interpretation 
Cristina M Gómez , 
Carlos Molina & Aurora Diago
Vídeo | Video  
Aurora Diago 
Desenho Luz | Light Design  
Carlos Molina 
Desenho Som | Sound Design
Sergio Sanz  
Desenhos | Paintings
Julia Gómez 
Cenografia e Figurinos 
Cenography and Costumes
Enámbar Danza Company
Produção | Production
Enámbar Danza Company
Apoio | Support 
Diputación de Albacete
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WORKSHOPS 
Selecção de obras que se destacam pela sua capacidade de aproximar os mundos 
do corpo com os da imagem, som e música, envolvendo o espectador dentro de 
uma dimensão activa.

Selection of submitted works that stand out by their power to connect the body 
with the worlds of image, sound and music, involving within an active dimension.
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Este workshop foca-se na criação de uma curta de vídeo-dança, através de uma 
coreografia estruturada e de improvisação, usando a tecnologia comum, telemóveis 
e tablets. Durante o workshop serão introduzidas técnicas específicas para filmar 
dança. Os participantes vão ter oportunidade de trabalhar em grupo, e cada grupo 
receberá ferramentas dos instrutores que serão usadas na coreografia. No fim, todos 
os grupos realizarão um vídeo-dança de um minuto.

NOTA: Os participantes devem levar os seus próprios telemóveis (iPhone ou Android), tablets 
ou cameras. 
 

 
This workshop focuses on the creation of a short dance movie through structured 
choreography and dance improvisation, using common technology, mobile phones 
and tablets.  Specific techniques of filming dance will be introduced. Participants have 
the chance of collaborating in groups. Every group will be given some tools by the 
instructors to use in the choreography. At the end, all the groups will produce a one-
shot dance film of 1 minute. 

NOTE: Participants are asked to bring their own mobile smart phones (iPhones or Android), 
tablets or cameras. 

25 & 26 NOV   
10H-13H  & 14H-17H
10am -1pm &  2pm - 5pm 

PRÓ-DANÇA & 
MUSEU DAS COMUNICAÇÕES

Sthatis Doganis &
Konstantino Rizos  
Grécia Greece   
20€
_

Ordinary 
Shooting  

curso curta duração (9h)   

LÍNGUA  
Inglês   
PÚBLICO-ALVO   
Bailarinos, coreógrafos, actores, 
realizadores com interesse em 
juntar vídeo e dança

short course (9h) 

LANGUAGE 
English 
TARGET AUDIENCE 
Dancers, choreographers, actors, 
directors with interest in mixing 
video and dance.

Sthatis Doganis e Konstantino Rizos,  nasceram em 1987 em Atenas, Grécia. Stathis é artista e 
curador independente assim como consultor Media Digital de Museus e Galerias. Konstantinos 
é bailarino e coreógrafo e co-fundador da Inside Noise. Desde Janeiro de 2015 que trabalham na 
instalação-performance Breathe, inaugurada no Projecto de Vídeo-Dança de Atenas. Este trabalho 
(em curso) é uma instalação dinâmica que se foca na necessidade de relações humanas.

Sthatis Doganis and Konstantino Rizos  were born in 1987, in Athens, Greece. Stathis works as an 
Artist – Independent Curator as well as a Museum and Gallery Digital Media consultant. Konstantinos 
works as a Dancer and Choreographer. Also, he is co founder of Inside Noise. Alexandra is a 
professional Dancer. She is based in Athens, Greece. Since January 2015, they work together in the 
installation – performance Breathe, premiered in the Athens Video Dance project 2015. This work (in 
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Em 1849 surge a ideia de usar o colódio no processo fotográfico. Enquanto o 
colódio se mantém húmido é uma substância porosa, permeável aos líquidos, que 
funciona como meio ligante da fotografia. Esta descoberta, realizada por Frederick 
Scott Archer (1813-1857), revelou-se da maior importância para a fotografia e 
permitiu que toda a produção passasse do velho daguerreótipo para um suporte 
transparente (vidro). O workshop centra-se na demonstração e criação de imagens 
utilizando o processo de colodio húmido (wet plate). Procura sensibilizar os 
participantes para a total criação da imagem fotográfica desde o suporte à química 
e por fim á captação da imagem.
 
The idea of using collodion on the photographic process appeared in 1849. While 
collodion remains wet it is a porous material, permeable to liquids, which acts as a 
binder in photography. This discovery, made by Frederick Scott Archer (1813-1857), 
proved to be of great importance for photography, and allowed all the production to go 
from the old daguerreotype into a transparent support (glass) The workshop focuses 
on demonstration and image creation using the wet collodion process (wet plate). 
Intends to sensitize participants to the overall creation of the photographic image from 
the support to the chemistry, and finally to capturing images.

Miguel Cunha é licenciado em Comunicação e detém um curso de Realização pela etic e 
Cinematografia pela New York Film Academy. Um homem voador. Dono da galeria B21 e um 
apaixonado pela fotografia e cinema. 

Miguel Cunha has a degree in communication and attended to the Directing course in ETIC and 
Cinematography course in New York Film Academy. Flying man. He is owner of the B21 gallery and 
passionate about photography and film 

28 NOV   
10H-13H  & 14H-17H
10am -1pm &  2pm - 5pm 

GALERIA B21 

Miguel Cunha 
Portugal     
50€
_

Wet Plate 
Photography  

curso curta duração (6h)   

LÍNGUA  
Português 
PÚBLICO-ALVO   
Estudantes, realizadores e 
fotógrafos

short course (6h) 

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

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

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

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

28 NOV  
15H-18H 3pm -6pm  

CENTRO NACIONAL DE CULTURA 

Conceição Garcia  
Portugal     
15€
_

Corpo, 
Palavra e 
Imagem 

curso curta duração (3h)   

LÍNGUA  
Português 
PÚBLICO-ALVO   
A todos os interessados no corpo 
e na escrita

short course (3h) 

LANGUAGE 
Portuguese 
TARGET AUDIENCE 
To those interested in the body 
and in writing
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Um workshop que ensinará dança contemporânea de uma forma inovadora. Será 
uma oportunidade única para bailarinos e performers emergentes e consagrados 
de explorar dança e movimento com arquitectura. Este workshop pretende 
promover as competências dos bailarinos em improviso e composição num espaço 
limitado. Os participantes vão ter oportunidade de descobrir o espectáculo “Urban 
Distortions” e experienciar o seu cenário físico ao entrar na bolha insuflável.

 
Contemporary dance for limited space  is a  workshop that will teach contemporary 
dance in an innovative way.  It will be a unique opportunity for emerging and established 
dancers and performers to explore dance and movement with architecture. This 
workshop is designed to foster dancer abilities as a dance improviser and composer 
within a limited space. The participants will have the opportunity to discover the show 
“Urban Distortions” and experience its physical set design by entering the inflatable 
bubble.

3 DEZ  
10H-14H 10am -2pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Pierre Larauza 
& Emmanuelle Vincent 
- t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e 

Bélgica & França 
Belgium & France     
20€
_

Contemporary 
Dance for 
Limited Space 

curso curta duração (4h)   

LÍNGUA  
Português 
PÚBLICO-ALVO   
Bailarinos profissionais ou 
estudantes de dança

short course (4h) 

LANGUAGE 
Portuguese 
TARGET AUDIENCE 
Professional dancers or dance 
students 

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, companhia de dança sediada em Bruxelas, confronta e cruza dança com 
arquitectura e cinema. Os seus projectos são na maioria performances de dança e filmes. Criada em 
2003, em Hong Kong, pelo artista Pierre Larauza e coreógrafa Emmanuelle Vincent, a companhia 
está agora sediada na Bélgica e cria projectos pelo Mundo com colaboradores internacionais. Para 
além das suas criações, participam em projectos multiculturais e têm uma abordagem formativa 
através de workshops e da sua escola de dança La Confiserie.

t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e  is a Brussels-based dance company which confronts and crosses dance with 
architecture and cinema. Their projects are mainly dance performances and films. Created in 2003 
in Hong Kong by artist   Pierre Larauza with the choreographer Emmanuelle Vincent          , the company is 
now based in Belgium and creates projects all over the world with international collaborators.     Beside 
their creations, they join forces with multicultural projects and have an educational approach through 
workshops and their dancing school La Confiserie.
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O mundo tal como o conhecemos é feito de matéria. Toda a matéria sólida tem 
uma superfície e essas superfícies estão em constante contacto umas com 
as outras. Mesmo no centro dessa interacção, os nosso corpos existem. Isto é 
uma experiência. Mudamos as regras do solo pela forma como a mente humana 
interpreta a interacção entre superfícies, criando uma ilusão. No meio deste 
jogo mental, posicionamos os nossos corpos e assistimos ao que acontece. Que 
tipo de magia pode ser criada quando tudo o que julgamos conhecer é retirado 
de contexto? Quando o caminho que percorremos em relação ao espaço não 
corresponde mais às expectativas?
 
The world as we know it is built on matter. All solid matter has a surface, and these 
surfaces are constantly in contact with each other. Our human bodies exist right at 
the center of this interaction.  This is an experiment. We are changing the ground rules 
for the way a human mind reads interaction between surfaces, creating an illusion. In 
the midst of this mind game, we place our bodies and see what happens. What kind of 
magic can be created when what we think we know is taken out of context? When the 
way we move according to space no longer matches expectations?

Erika Janunger, arquitecta, música e realizadora, vive e trabalha em Estocolmo. Obteve 
reconhecimento internacional pelas suas experiências em artes visuais com dança e arquitectura. 
Oskar Frisk é bailarino e coreógrafo a viver em Estocolmo. Frisk e Janunger colaboram desde 2012, 
na criação de filmes e espectáculos, assim como a orientar workshops.

Erika Janunger is an architect, musician and filmmaker, living and working in Stockholm. She has 
received worldwide attention for her visual experiments with dance and architecture. Oskar Frisk is 
a dancer and choreographer living in Stockholm. Frisk & Janunger has been collaborating since 2012, 
creating films, performances and holding workshops.

4 DEZ  
10H-13H  & 14H-18H
10am -1pm &  2pm - 6pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Erika Janunger 
& Oskar Frisk   
Suécia Sweden    
10€
_

Sensing 
Gravity 

curso curta duração (7h)   

LÍNGUA  
Inglês   
PÚBLICO-ALVO   
Bailarinos, performers com 
experiência em dança

short course (7h) 

LANGUAGE 
English 
TARGET AUDIENCE 
Dancers, performers with 
experience in dance

Sentir a Gravidade 
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Usando o movimento do corpo como uma ferramenta. Interagir com um mundo 
e objectos virtuais. Nós podemos pintar, dançar, manipular sons, objetos e 
criar sensações. A habilidade de nos podermos movimentar no escuro e ver os 
resultados, o trilho, as consequências, o caminho. O sentimento de toque sem tocar. 
O poder de agir e reagir.  Digitalização 3D, motion capture, pinturas virtuais, jogos, 
manipulação de som, partículas, realidade virtual, comandos de voz são feitos 
apenas por nós. The power to act and to react.  Não é necessário roupas, luzes, nem 
qualquer dispositivo especial. O processo de criação apenas o esqueleto humano.
 
A workshop that intersects writing and the body: to let the body write and the writing 
reflect in it. To discover creative writing techniques applied to bodily expressiveness, to 
explore feelings, memories and desires that the body expresses and use them to write, 
with the input from pictures, objects, texts and music. Using the body in a narrative: as 
a narrator, as a character, as an element of dramatic progression. To feel the effect that 
a text can have on the body.

Ricardo Salazar, estudou Design e Tecnologias Multimédia na ESAD e ESMAE.  As suas áreas de 
estudo são o Design Gráfico, Motion Graphics, 3D, Realidade Aumentada, Programação, Realidade 
Virtual, Web Design e Instalações Interactivas. Nas instalações Interactivas trabalha com digitalização 
3D, Motion Capture, Pinturas virtuais, jogos, manipulação de som, performances, visualização 
arquitetónica, realidade virtual, partículas e comandos de voz.

Ricardo Salazar studied Design and Multimedia Technologies at ESAD and ESMAE. His study 
areas are Graphic Design, Motion Graphics, 3D, Augmented and Virtual Reality, Web Design and 
Interactive Istallations. In his Interactive Intallations he works with 3d digitalization, Motion Capture, 
virtual painting, games, sound manipulation, performances, arquithectonic visualization, virtual reality, 
particles and voice commands. 

4 & 5 DEZ   
8H-10H30  8am -10.30am  
10H-12H30 10am -12.30am  

FACULDADE MOTRICIDADE HUMANA 

Ricardo Salazar   
Portugal     
15€ / dia 
_

Instalações 
Multimédia 
Interactivas  

curso curta duração (3h)   

LÍNGUA  
Português e Inglês
PÚBLICO-ALVO
A todos os interessados em artes 
multimédia.

short course (3h) 

LANGUAGE 
Portuguese and English  
TARGET AUDIENCE 
To those interested in multimedia 
arts. 

 98 | InShadow WORKSHOPS



©
 F

ed
e 

N
og

al
es

 

Moving me Moving II permitirá aos participantes explorar as suas próprias 
motivações e desejos de movimento. Como prática física, experimentarão sistemas 
corporais básicos, tais como o sistema orgânico, o sistema ósseo ou o sistema 
fluído no movimento a solo, bem como com um parceiro. Os participantes irão 
desafiar a sua dança através da re-interpretação e da descoberta da alegria ao 
assumir um risco e encontrar movimentos de diferentes sistemas do corpo.

Moving me Moving II allows the participants to explore their own motion motives and 
desires. As a physical practice, one will experience basic body systems, such as the 
organic system, bone system or fluid system in solo motion, as well as with a partner.
The participants will challenge their dance by re-pattering and finding the joy in taking 

Silke Z. estudou dança na EDDC, Arnhem/Düsseldorf e na Moving On Center, S. Francisco. É co-
fundadora da resistdance e da Studio 11. Em 2011 co-fundou a studiotrade. As suas produções 
receberam vários prémios e foram nomeadas, entre outros, para o Theatre Award Der Faust e Isadora 

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

7,8 & 9 DEZ  
10H-13H 10am -1pm  

IMACULADA CORAÇÃO 

Silke Z.    
Alemanha Germany     
20€
_

Moving me 
Moving II  

 

curso curta duração (9h)   

LÍNGUA  
Inglês   
PÚBLICO-ALVO   
Bailarinos, coreógrafos, 
performers, actores com ou sem 
deficiência e com experiência em 
dança contemporânea.

short course (9h) 

LANGUAGE 
English 
TARGET AUDIENCE 
Dancers, choreographers, 
performers, actors with or without 
disabilities and with experience in 
contemporary dance.

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

Directed to a specialized and general audience, the masterclasses are a space for 
thought expansion and sharing concerns about the different areas on display, and 
directed by artists or participants in the Festival.

_
ENTRADA LIVRE // FREE ENTRANCE



Tudo o que nos rodeia e que percepcionamos tem em comum o corpo humano. Com 
esta magnífica criação podemos relacionar-nos com o nosso mundo, experimentá-
lo, senti-lo, tocá-lo, ouvi-lo, senti-lo e mover-nos em torno dele. O movimento do 
corpo humano é o centro de toda a criatividade. Este workshop irá contar a história 
de como a arquitectura  ea música podem ser analisadas com base no corpo 
humano. Ouviremos o seu desejo de quebrar as regras, de ultrapassar os limites do 
movimento e de como ser superior às leis deste mundo físico.

Everything that surrounds us, that we can perceive have one thing in common - the 
human body. With this magnificent creation we can relate to our world, experience it, 
feel it, touch it, hear it, sense it and move around in it. The movement of the human 
body is at the center of all creativity. This class will tell the story of how architecture and 
music can be understood with the human body in center. It will tell a story of a longing 
to break rules, to push the boundaries of movement and how it is possible to outsmart 
the laws of this physical world.
 

Erika Janunger é uma artista/arquitecta/música a viver e trabalhar em Estocolmo. O seu foco 
principal é a percepção. O seu trabalho interdisciplinar aborda uma compreensão única de como 
são importantes os movimentos corporais, os objetos e os sons na forma como experienciamos a 
arquitectura e, finalmente, todo o universo à nossa volta. Tem recebido atenção mundial pelas suas 
experiências visuais com dança e arquitetura.

Erika Janunger is an artist/architect/musician, living and working in Stockholm. Her main focus 
is perception. Working interdisciplinary she has a unique understanding of how important bodily 
movements, objects and sounds are, to the way we experience architecture and ultimately the 
whole world around us. She has received worldwide attention for her visual experiments with dance 
and architecture. 

2 DEZ  
Quarta | 14h  Wednesday | 2pm   

ESTAL - ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIAS E ARTES DE LISBOA  

Erika Janunger  
Suécia  Sweden    
_
LÍNGUA  
Inglês
PÚBLICO-ALVO
Pessoas interessadas em dança, 
arquitectura, cenografia ou filme.

LANGUAGE 
English  
TARGET AUDIENCE 
Those who are interested in dance, 
arquitecture, cenography or film. 

Sensing 
Movements  
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Partilhar experiências como um artista de belas artes, o que significa fazer um 
vídeo-dança, não sendo nem realizador nem coreógrafo. Eu aprendi muito, depois 
de fazer dois filmes de dança premiados. Ao partilhar isto com outros, consegui 
preveni-los de erros que eu próprio cometi. O ideal seria ter participantes que estão 
prestes a fazer o seu primeiro vídeo-dança (de preferência). Em conjunto com o 
grupo do workshop, gostaria de discutir e avaliar ideias e planos preliminares, 
trazidos pelos participantes. Sendo assim, 1 ou 2 participantes poderiam partilhar 
os seus planos connosco. Com todos os participantes, ilustrando com a minha 
experiência, poderemos elaborar e aprender muito sobre as expectativas que 
possam surgir e discutir o que resulta e o que ( normalmente) não resulta.

Sharing experiences as a fine artist, what it means to make a dance film, being no 
filmmaker and not a choreographer. I learned extremely much, after making 2 award 
winning dance films. Sharing this with others, could prevent them from making the 
mistakes that I’ve made. Most ideal would be to have participants who are about to 
make their (preferably) first dance film. Together with the group that’s attending the 
workshop, I would like to discuss and evaluate preliminary ideas and plans, brought in 
by the participants. So, 1 or 2 participants should be willing to share with us their plans. 
Together with all participant and illustrated with my experience, during the workshop 
we then could elaborate on it, learn much about pitfalls, discuss what works and what 
(mostly) doesn’t. 

Harm Weistra vive em Amesterdão. Tem um Master em Ciências Sociais e um bacharelato em 
Belas Artes. Apesar de formado em Belas Artes, tem preferência em usar o filme como meio e 
bailarinos para contar as suas histórias. O seu multi-premiado filme Intrinsic Moral Evil (2013) viajou 
pelo mundo. É o seu segundo video-dança, após Damaged Goods (2011). Ao manipular a percepção 
do observador, o seu trabalho convida a audiência a contemplar e a reflectir.

Harm Weistra lives in Amsterdam. He holds a Master in Social Sciences and a Bachelor in Fine 
Arts. Although educated as a fine artist, Weistra has a preference for using film as his medium 
and dancers to tell his stories. His multi-awarded film Intrinsic Moral Evil (2013) travels around the 
world. It’s his second dance film, after graduating with Damaged Goods (2011). By manipulating the 
viewer’s perception, his work invites the audience to contemplate and to reflect. 

3 DEZ  
Quinta | 10h   Thursday | 10am   

ESTAL | ESCOLA DE TECNOLOGIAS
E ARTES DE LISBOA 

Harm Weistra  
Países Baixos
The Netherlands  
_
LÍNGUA  
Inglês
 PÚBLICO-ALVO   
A todos os interessados em fazer o seu 
primeiro vídeo-dança

LANGUAGE 
Englisg 
TARGET AUDIENCE 
People interested in making 
the first video dance. 

How to 
make an 
award 
winning 
dance film
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Único no seu género e fundado em 2005 pelo seu diretor Wilfried Agricola 
de Cologne, CologneOFF representa o Festival Internacional de Videoarte de 
Colónia, bem como a plataforma internacional do festival, ambos administrados 
pela artvideo KOELN internacional: baseado num conceito pouco convencional de 
festival sem local estático, construído ao invés numa rede global, uma crescente 
coleção de vídeos de arte a apresentar durante um ano em vários lugares, em 
vez de apenas 3 dias uma vez por ano, um sistema dual de componentes físicos 
e virtuais com foco em expressões artísticas novas e experimentais, em vez de 
seguir já conhecidos: pretende-se explorar todo o potencial do vídeo como meio 

audiovisual multifacetada. CologneOFF celebrou em 2014 o seu 10º aniversário.

Unique in its kind and founded in 2005 by its director Wilfried Agricola de Cologne, 
CologneOFF stands for the Cologne International Videoart Festival, as well as the 
international festival platform, both run by artvideo KOELN international: based on 
an unconventional concept for a festival with no static location, but built on global 
networking instead, a growing collection of art videos to be presented during a year 
on several places, instead of just for 3 days once a year, a dual system of virtual and 
physical components focusing on new, experimental artistic expressions, instead 
of following already known paths: intending to explore the entire potential of video 
as a multi-facetted audio-visual medium. CologneOFF celebrated in 2014 its 10th 
anniversary.

Wilfried Agricola é curador de media art sediado em Colónia, Alemanha, director de festivais, 
artista multidisciplinar de media e director de curtas-metragens e vídeos artísticos. É o fundador 
e  curador-chefe da “artvideoKOELN” e da plataforma internacional do festival “CologneOFF”, bem 
como co-curador e membro do júri de diversos festivais e eventos internacionais de media art.

Wilfried Agricola is a Cologne based curator for media art, festival director, a multi-disciplinary media 
artist and director of shortfilms and artvideos. He is the founder and chief curator of artvideoKOELN 
and the international festival platform “CologneOFF, as well as co-curator and jury member of diverse 
international festivals and media art events.

4 DEZ  
Quinta | 11H-13 Thursday | 11am-1pm  

etic_ ESCOLA DE TECNOLOGIAS 
E INOVAÇÃO DE LISBOA 

Wilfried Agricola 
Alemanha Germany    
_
LÍNGUA  
Inglês
 PÚBLICO-ALVO   
A todos os interessados em vídeo-dança

LANGUAGE 
Englisg 
TARGET AUDIENCE 
People interested in video dance. 

sessão 
Especial 
CologneOff 
& Artvideo 
KOELN  
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Envolve os teus vídeos em redor de objectos físicos, projecta imagens nas 
superfícies arquitectónicas  e usa o mundo tridimensional para dar ênfase às 
múltiplas narrativas visuais. Neste workshop, vamos discutir fluxos de trabalho 
e opções de software e usar o software VPhbT7 com projector de vídeo para 
sobrepôr imagens sobre superfícies geométricas e irregulares. O material de vídeo 
estará disponível mas os participantes são desafiados para trazer o seu próprio 
material. Qualquer formato é aceite.

Wrap your videos around physical objects, project images onto architectural surfaces, 
and use the three-dimensional world to lend emphasis to your multiple narrative 
visuals. In this workshop, we will discuss workflows and software options, and use 
VPhbT7 software with video projectors to lay video images over geometric and irregular 
surfaces. Video footage will be available to use but participants are encouraged to bring 
their own footage. Any format is fine.

As obras de Ellen Wetmore inspiram-se uma fusão de humor e horror. O seu trabalho centra-
se na experiência vivida misturado com paranóia bem apurada, usando seu corpo como veículo 
primário. Os projetos de vídeo de Wetmore foram apresentados em projecções no Trust Sandwell 
Arts em West Midlands, Reino Unido, Cine Lumiere em Londres, a Galeria Dorsky em Long Island, 
NY, Correntes, Santa Fe, New Mexico, CologneOff, Colônia, Alemanha. A sua próxima apresentação 
é na marquise com 24,38 m de altura  no Boston Convention and Exhibition Center. Ela vive e 
trabalha em Groton, Massachusetts.Ms. Wetmore é Professora Associada de Arte da Universidade 
de Massachusetts, Lowell. 

Ellen Wetmore’s artworks inspire a blend of humor and horror. Her work focuses on lived experience 
blended with well-honed paranoia, using her body as the primary vehicle. Wetmore’s video projects 
have been featured in screenings at the Sandwell Arts Trust in the West Midlands, UK, Cine Lumiere in 
London, the Dorsky Gallery in Long Island, NY, Currents, Santa Fe, New Mexico, CologneOff, Cologne, 
Germany. Her next show is on the 80-foot tall marquee at the Boston Convention and Exhibition 
Center. She lives and works in Groton, Massachusetts.Ms. Wetmore is an Associate Professor of Art at 
the University of Massachusetts, Lowell

4 DEZ  
Sexta | 14h   Friday | 2pm   

ESTAL | ESCOLA DE TECNOLOGIAS
E ARTES DE LISBOA 

Ellen Wetmore  
E.U.A  U.S.A   
_
LÍNGUA  
Inglês
 PÚBLICO-ALVO   
A todos os interessados em vídeo-dança

LANGUAGE 
Englisg 
TARGET AUDIENCE 
People interested in video dance. 

Vídeo 
mapping 
com VPT7
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Os Sampladélicos, Tiago Pereira e Sílvio Rosado, vão de encontro às suas raízes 
para de seguida as ficcionarem, criando-lhes contextos novos e outras formas de 
vida. O seu trabalho é uma encenação do possível a partir dos conceitos pessoais 
de cada um, do que é a tradição e o património.   O trabalho é totalmente criado com 
gravações da música portuguesa a gostar dela própria desde Janeiro de 2011, sem 
utilização de sintetizadores, caixas de ritmos ou  beats estrangeiros. Este trabalho 
não seria possível sem os músicos e todas as velhinhas deste país, o tocador de 
violas, gaitas, flautas, bombos, adufes, búzio e palmas.
 
Sampladélicos, Tiago Pereira and Sílvio Rosado, meet their roots in order to make 
them fiction, creating new contexts and other life forms. Their work is the stage act of 
personal viewpoints about what is tradition and heritage. The work is fully created with 
recordings of música portuguesa a gostar dela since January 2011, without the use of 
any synthesizers, rhythms or foreign beats. This work could not be possible without 
the musicians and old ladies of this country, viola, bagpipes, flutes, drums, tambourines, 
conch and palms players.

28 NOV  
Sábado - 22H30 | Saturday - 10.30pm  

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 

Tiago Pereira 
& Sílvio Rosado

Portugal    

Sampladélicos 

Tiago Pereira, realizador, videasta, mentor e coordenador do site “A música portuguesa a gostar dela 
própria” e vencedor do prémio Megafone, tem desenvolvido um estilo único a documentar, recolher e 
misturar imagens em movimento. Os seus filmes transdisciplinares remetem para manifestações de 
cultura imaterial como a música, rituais e performances, procurando sempre novos usos da tecnologia 
e novas abordagens à cultura popular e ao tradicional.

Sílvio Rosado, designer, músico, compositor e artista visual, foi membro fundador das bandas 
Flood, Primitive Reason, Luna Sea Sane, e Nicorette. Desenvolve vários trabalhos de sonoplastia e 
composição com o artista plástico João Paulo Serafim, trabalhos na área de Sound Design, entre 
outros. Compôs a banda sonora da peça “O Homem que perde a sombra”-, onde trabalhou em parceria 
com o maestro e compositor Paulo Brandão. Membro fundador do “Bordell”, projecto visual e musical. 

Tiago Pereira,  filmmaker, video artist, mentor and site coordinator for “A música portuguesa a gostar 
dela própria” and winner of the Megafone prize, has developed a unique style to document, collect 
and mix moving images. His transdisciplinary films refer to manifestations of intangible culture such 
as music, rituals and performances, always looking for new uses of technology and new approaches to 
popular culture and tradition.

Sílvio Rosado, designer, musician, composer and visual artist, was a founding member of the bands 
Flood, Primitive Reason, Luna Sea Sane and Nicorette. Develops several works of sound design and 
composition with artist João Paulo Serafim, works in the field of sound design, among others. Composed 
the soundtrack for the play “O Homem que perde a sombra”, where he worked with the maestro and 
composer Paulo Brandão. Founding member of “Bordell”, visual and musical project. 
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SOUNDS LIKE CURRY é a deliciosa mistura de elementos visuais e sonoros  que 
permitem uma profunda experiência multisensorial. Este conceito de Live Act 
-  música electrónica e acústica feita ao vivo – foi assim denominado aludindo à 
mistura de elementos de proveniências diversas. A música electrónica une-se à 
voz, dança e vídeo. Dilen é o DJ que faz magia, trazendo artistas convidados de 
áreas diferentes para tornar cada espectáculo uma experiência única. O vasto 
set de Dilen concentra-se, neste evento específico, numa   viagem sonora desde 
o Bollywood funk dos anos 70, passando pela electrónica, lounge e break beat 
dos anos 90, segue até às tendências mais recentes do dub electrónico, electro, 
dubstep e drum&bass.
 
SOUNDS LIKE CURRY is a delicious mix of visual and sound elements that allow a deep 
multi-sensory experience. This concept of Live Act - electronic and acoustic music 
performed live - gets the name from mixing elements of various sources. Electronic 
music joins voice, dance and video. Dilen is the DJ creating magic, bringing artists 
from different areas to make each performance a unique experience. Dilen’s vast set 
focuses in this particular event, a sound journey from the Bollywood 70s funk, through 
electronic, lounge and 90’s break beat, up to the latest trends in electronic dub, electro, 
dubstep and drum & bass.

5 DEZ  
Sábado - 23H  | Saturday - 11pm 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Portugal    
_

SOUNDS 
LIKE CURRY 

Ficha Artística | Cast

Dj
Dilen
Vj
NAIF               
Bailarinos | Dancers  
Eurica Magan & Lukanu Mpasi 
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JÚRI & PRÉMIOS   
JURY & AWARDS 

Júri Oficial _ profissionais das áreas artísticas
Schweepps Portugal patrocinador oficial 

> MELHOR FILME 
> MELHOR COREOGRAFIA
> MELHOR INTERPRETAÇÃO

Júri Escolas _alunos de escolas de dança/performance e cinema/vídeo

> MELHOR REALIZADOR PORTUGUÊS - Prémio Herdade da Comporta 
> MELHOR FILME INTERNACIONAL
> MELHOR MINUTO VÍDEO-DANÇA - Prémio etic | vale de formação

Júri Infantil _crianças 

> MELHOR FILME 

JúrI Vo’Arte _equipa Vo’Arte 

> MELHOR FILME PORTUGUÊS 

Official Jury _ artistic areas professionals 
Schweepps Portugal official sponsor

> BEST FILM
> BEST CHOREOGRAPHY 
> BEST PERFORMANCE 

School Jury  _students from dance/performance and cinema/video schools 

> BEST PORTUGUESE DIRECTOR - Herdade da Comporta Award 
> BEST INTERNATIONAL FILM 
> BEST VIDEO DANCE MINUTE - etic Award  | trainning voucher 

Child Jury_children  

> BEST FILM 

Vo’Arte Jury _Vo’Arte team 

> BEST PORTUGUESE FILM 



Costariquenha, formada no Conservatório de Dança da Costa Rica, na Universidade 
da Costa Rica e na Universidade  Nacional. Integrou companhias como Ezza Danza, 
Las 3 Marias, entre outras. Em 2010 fundou o colectivo de investigação e intervenção 
Des Nomades, em França. Mestre em Relações Interculturais e Cooperação 
Internacional da Universidade Charles de Gaulle, interessa-se na relação e percepção 
corpo-território-fronteiras e tem desenvolvido pesquisas com grupos de imigrantes. 
Também se interessa pela criação multidisciplinar em espaços não convencionais e 
“site-specific”.

Native from Costa Rica she is educated on the Dance Conservatory of Costa Rica on 
the Costa Rica University. She was integrated in companies like Ezza Danza, Las 3 
Marias, Desterrados Danza Teatro and Compañia de Camara Danza Una. In 2010 she 
founded the collective of research and intervention Des Nomades, in France. Master 
in Intercultural Relations and International Cooperation at the University Charles de 
Gaulle. She is interested on the relation of perception body-territory-borders and 
has developed researches with immigrants groups. Also she is interested on the 
multidisciplinary creation in non conventional spaces and “site-specific”.

 

LYNN VARGAS MONGE 

Costa Rica  Costa Rica 

Alemanha Germany 

Alemanha Germany

Ellen Wetmore cresceu em Saginaw, Michigan. Fez M.F.A. da Escola do Museu de 
Belas Artes e da Universidade Tufts, e BFA na Universidade de Michigan. Desde que 
se estreou em 2004, no na exposição Boston Escultores, que fundiu as influências 
da arte surrealista e feminista com sua própria e única iconografia. O seu trabalho 
explora a corporalidade do corpo feminino e as transformações surreais através da 
escultura, vídeo, fotografia, e grandes desenhos de parede digitais. Para ela, a arte 
funciona com uma capacidade estética e reveladora: “A arte é uma forma de atenuar 
a atrocidade da vida quotidiana.”

Ellen Wetmore was raised in Saginaw, Michigan. She received her M.F.A. from the 
School of the Museum of Fine Arts and Tufts University, and her B.F.A. from the 
University of Michigan. Since her emergence in 2004 with her first Boston Sculptors 
show, she has blended the influences of Surrealist and Feminist art with her own unique 
iconography. Her work explores the corporeality of the female body and its surreal 
transformations through sculpture, video, photography, and large digital wall drawings. 
For her, art functions in an aesthetic and revelatory capacity: “Art is a way of mitigating 
the atrociousness of everyday life.”

ELLEN WETMORE 

Wilfried Agricola de Cologne é um curador de media art baseado em Colónia, 
director do festival, artista de media multidisciplinar e diretor de curtas-metragens 
e vídeos artísticos. É o fundador e curador-chefe da artvideoKOELN e da plataforma 
internacional do festival “CologneOFF”, bem como co-curador e membro do júri de 
diversos festivais e eventos internacionais de media art.

Wilfried Agricola de Cologne is a Cologne based curator for media art, festival director, 
a multi-disciplinary media artist and director of shortfilms and artvideos. He is the 
founder and chief curator of artvideoKOELN and the international festival platform 
“CologneOFF”, as well as co-curator and jury member of diverse international festivals 
and media art events. 

WILFRIED AGRICOLA  
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Começou a desenhar e pintar desde sempre, já que o seu pai é pintor. Com o curso 
de Pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, frequentou também o primeiro 
ano do Curso de Arquitectura de Interiores. Começou a praticar Ballet aos 9 anos 
e Dança Clássica Indiana aos 24. Estudou Piano Clássico durante vários anos. Em 
2011, juntamente com Dilen, fundou o EKA [unity], um projecto cultural cujo objectivo 
é apoiar os artistas de todas as áreas a desenvolver trabalhos multidisciplinares. 
Actualmente trabalha como artista visual e bailarina, lecciona dança clássica indiana 
e participa na gestão do projecto EKA [unity].

She has always been drawing and painting, for her father himself is a painter.  She 
graduated in that precise art in Faculdade de Belas Artes de Lisboa and also attended 
the first year of Interior Arquitecture. Started to practice ballet when she was 9 years 
old and Indian Classical Dance by the age of 24 -  Bharata Natyam and Odissi. Studied 
Classical Piano for many years. In 2011, together with Dilen, founded EKA [unity], a 
cultural project which aims to support artists of different fields to create multidisciplinary 
works. At the moment she works as a visual artist and ballerina, lectures Indian Classical 
Dance and participates in the project EKA [unity] management.

EURICA MAGAN 

Portugal  

Portugal 

Portugal   

No campo da literatura tem produzido textos para teatro, dança e cinema. Publicou 
em 2010 o livro A Mala Rápida do Senhor Parado, em 2014 os livros Quem viaja 
encontra os segredos antigos mas perde os sapatos novos e Efeito Kuleshov, e 
em 2015 Ministério da Educação. No âmbito da edição, fundou em 2011, com Sofia 
Gonçalves, a - dois dias edições. Fez mestrado em Edição de Texto, na FCSH-UNL, 
em 2013 – com a tese Jean Rouch: o cineasta da máquina de escrever ou o escritor 
da câmara de filmar.

In the literature field he has been producing works for theatre, dance and cinema. 
Published in 2010 the book A Mala Rápida do Senhor Parado, in 2014 released Quem 
viaja encontra os segredos antigos mas perde os sapatos novos and Efeito Kuleshov 
and in 2015 followed with Ministério da Educação. Regarding edition he founded in 2011, 
with Sofia Gonçalves, - dois dias edições. Took the Master’s Degree in Text Edition, in 
FCSH-UNL, in 2013 – with the thesis Jean Rouch: o cineasta da máquina de escrever 
ou o escritor da câmara de filmar.

RUI PAIVA 

Licenciada em Filosofia pela FLUP e em Língua e Cultura Portuguesa pela FLUL, 
especialista em Comunicação Audiovisual e Multimédia, pela ESCS-IPL e doutoranda 
na área das Ciências da Cultura. Diretora de Produção, Diretora Criativa e Guionista 
é atualmente Coordenadora do Gabinete de Estudos de Cultura, Artes Performativas 
e Audiovisuais, linha de investigação do CLEPUL-FLUL, fazendo ainda parte do 
Projeto de Investigação C3- CULTURAS CRIATIVAS – CEAUL/FLUL. É professora 
das Licenciaturas de Design de Comunicação e Artes Performativas na ESTAL e no 
Curso de Cinema e Televisão BTEC HND, ETIC.

Graduated in Philosophy in FLUP and in Portuguese Language and Culture in FLUL, 
specialist in Audio visual and Multimedia Communication by ESCS-IPL, she also has a 
PhD in the Cultural Science field. Production Director, Creative Director and Scriptwriter 
she is presently coordinating the office of Cultural, Performative Arts and Audio visual 
Studies, research department of CLEPUL-FLUL, she´s also a member of the research 
program C3 – Creative Cultures – CEAUL/FLUL. She lectures Communication Design 
and Performative Arts in ESTAL, as well as in the Cinema and TV course BTEC HND, 
ETIC.

NÉLIA CRUZ  
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Forma -se em piano e canto lírico na A.M.L. e integrou o grupo teatral O.M.I.N.E.D. Formações 
no campo da dança. Vocalista de um grupo musical jazzístico. Frequenta atualmente a 
E.S.T.A.L em Artes Performativas e o laboratório dirigido por Tiago Vieira. Criadora do 
espetáculo “As pedras não choram”.

Graduates in piano and lyrical singing in A.M.L and joined the theatre group O.M.I.N.E.D. Took 
trainings in the dance field. Singer of a jazzy musical group. Presently attends E.S.T.A.L.  in 
Performative Arts and the laboratory directed by Tiago Vieira. Creator of the performance “As 
pedras não choram”.

Portugal

Catarina Courinha nasceu em 1984, em Lisboa. Começou a dançar aos 12 anos, apostando 
numa formação, embora diversificada, mais direcionada para o Hip Hop. Concluiu a 
licenciatura em Ciências do Desporto – Especialização em Exercício e Saúde, na FMH, em 
2009. Atualmente é professora de dança, tendo-se especializado na vertente do ensino 
a crianças e encontra-se no último ano da licenciatura de Educação Básica, na Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa.

Catarina Courinha was born in 1984, in Lisbon. Started to dance when she was 12 years 
old, investing on a diversified training, altough more focused on the Hip Hop genre. She 
finished the degree on Science of Sports – Specializes in Exercice and Health, in FMH, in 
2009. Presently she´s a dance teacher, specialized in children education and is attending 
the last year of graduation of Primary Education, in Escola Superior de Educação do Instituto 
Politécnico de Lisboa. 

CATARINA COURINHA 

ANAïS THINON

Portugal

Finalista do Curso de Dança na Faculdade de Motricidade Humana e estudou no 
Conservatório Superior de Danza de Málaga. Já coreografou e dançou em representação 
nacional, em vários eventos e países (Espanha, Suíça, Suécia, Filândia...).

Finalist of the Dance course at (FMH) she also studied at Conservatório Superior de Danza de 
Málaga. She already choreographed and danced in national representation, acting in several 
events and countries (Spain, Switzerland and, Sweden and Finland...)

IRIS FERREIRA 

Portugal

Bárbara Miranda (Lisboa, 1975) tem um Higher National Diploma in Creative Media 
Production, área de realização de Cinema e Televisão, certificado pelo Business and 
Technology Education Council (BTEC) e pela Escola de Tecnologias, Inovação e Criação 
(ETIC). Trabalha na Rádio e Televisão de Portugal, desde 2000. Foi documentalista e 
realizadora de programas radiofónicos. Actualmente exerce funções de researcher na 
editoria de cultura da RTP.

Bárbara Miranda (Lisbon, 1975) has a Higher National Diploma in Creative Media Production, 
in the área of directing Cinema and TV, certified by the Business and Technology Education 
Council (BTEC) and by the Escola de Tecnologias, Inovação e Criação (ETIC). Since 2000 
that she works on the  Rádio e Televisão de Portugal. She was documentary and radio 
program’s  director. Currently she is a cultural researcher on RTP.

BÁRBARA MIRANDA 

Portugal

Nasceu na Amadora, a 23 de Setembro de 1998, e no mesmo dia, na capa do Jornal de 
Notícias  apresentava-se o realizador Polanski a filmar em Sintra, o filme The Ninth Gate. 
Coicidência ou não, encontra-se presentemente a frequentar o Curso Audiovisual – 
Cinema/Vídeo na Escola Artística António Arroio. Tem um amor especial por fotografia, 
mas interessa-se regularmente por todo o mundo artístico.

She was born in Amadora at the 23th of September of 1998, and at the same day, on the cover 
of Jornal de Notícias, the director Polanski was shooting in Sintra, the film The Ninth Gate. 
Coincidence or not she is currently studying at the Audio Visual - Cinema/Vídeo at  António 
Arroio. She has a special love for photography but interested in all the artistic world. 

INÊS CASTELA  

Portugal
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