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COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
DE ANIMAÇÃO 
INTERNATIONAL ANIMATION 
COMPETITION AND THIS IS MY BODY 4’ 

CONCHA VIDAL (SP)

THREE SHORT SHORTS 2’ 
PETER SPARLING (EUA)

THE STATUE 9’ 
MOHSEN SALEHI FARD (IL)

TWINE 4’ 
ANA CONTRERAS, KEELY SONG (EUA)

À LA RECHERCHE DE  
LA VIVANCE N°2 3’ 
MICHAËL CROS, CHRISTOPHE LE BLAY (FR)

GLIFF 4’ 
REBECCA SALZER (EUA)

WALLS RUNNING 2’ 
CHARLOTTE GRIFFIN (EUA)

PAINT ON PAINT # 1-8 4’ 
VASCO DIOGO (PT)

A Competição Internacional de Animação 
reúne, na presente edição, um total de 8 filmes, 
provenientes de 5 países.

Os filmes de animação este ano surgem, em 
grande parte, no limiar do próprio conceito 
de animação, com uma série de propostas 
ligadas, primordialmente, à imagem real. Por 
entre poemas ópticos, objectos performáticos 
ou propostas contíguas à rotoscopia, a presente 
selecção visa explorar a expressão visual do 
corpo em movimento e propõe um conjunto de 
desafios narrativos longe das funções habituais 
da animação.

Os jovens, enquanto jurados, têm um papel 
decisivo na escolha da melhor animação  
em competição no festival, com as sessões 
a serem sucedidas por uma votação - 
assim como por uma conversa com vista 
a fundamentar as possibilidades da dança 
enquanto motor emocional e cinético da 
construção cinematográfica animada.

The International Animation Competition 
gathers, in this edition, a total of 8 films, from  
5 different countries.

The animated films this year largely appear on 
the threshold of the very concept of animation, 
with a series of proposals linked, primarily, to the 
real image. Among optical poems, performative 
objects or proposals contiguous to rotoscopy, 
the present selection aims at exploring the 
visual expression of the body in movement and 
proposes a set of narrative challenges far from 
the usual functions of animation.

Young people, as juries, have a decisive role in 
choosing the best animation in competition at 
the festival, with the sessions being followed 
by a vote - as well as a conversation aimed 
at substantiating the possibilities of dance as 
an emotional and kinetic engine of animated 
filmmaking.
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FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW
 
INTÉRPRETES | INTERPRETERS  
Adri Bonsai

PRODUTOR | PRODUCER  
Concha Vidal

MÚSICA | ORIGINAL SOUNDTRACK  
Kiko Barrenengoa

AND THIS IS MY BODY
CONCHA VIDAL (SP)

Uma vídeo-animação criada a partir de uma das pinturas da 
autora. Faz parte da investigação do seu Douturamento sobre 
o que acontece quando se dá vida a uma pintura, através de 
um vídeo-arte e performance.

Artista plástica, bailarina e performer. Adora realizar vídeo-arte e autorretratos através 
de media. Inspirada por Sarah Lucas, Cindy Sherman e Marina Abramovic.

A visual artist, dancer and a performer. She loves to do videoart and self-portraits through 
this media. Inspired from Sarah Lucas, Cindy Sherman and Marina Abramovic.

CONCHA VIDAL

FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW

ANIMAÇÃO E EDIÇÃO | ANIMATION  
AND EDITING  
Peter Sparling

MÚSICA | MUSIC  
Frank Pahl

 

Estas três curtas animações são a fusão de um conjunto de 
habilidades: dança, vídeo e pintura. Canetas acrílicas oferecem 
uma abordagem mais “desenhada” da minha prática de pintura, 
e utilizo breves conjuntos de dança improvisada como fontes 
para estas vídeo-danças em miniaturas.

These three short animations are a fusion of skill sets: dance, video, 
and painting. Acrylic pens offer a more “drawn” approach to my 
painting practice, and I use brief sets of danced improvisations 
as sources for these screendance miniatures.

Professor Emérito de dança na U-M Distinguished University. Licenciado da Interlochen 
e Juilliard, dançou nas companhias de e com José Limón e Martha Graham e dirigiu a 
sua própria companhia de dança em Nova Iorque e Ann Arbor. Os seus vídeos foram 
vistos globalmente. É um poeta/ensaísta publicado e mostrou os seus desenhos em 
cinco exposições solo e várias exposições coletivas.

A U-M Distinguished University Professor Emeritus of Dance. A graduate of Interlochen and 
Juilliard, he danced the companies of with José Limón and Martha Graham and directed 
his own dance company in New York City and Ann Arbor. His videos have been screened 
globally. He is a published poet/essayist and has shown his paintings in five solo exhibits 
and various group shows.

PETER SPARLING

A video animation created from one of the author paitings.  
It’s part of her Phd Research about what happens when it’s given 
life to a painting through videoart and performance.

THREE SHORT SHORTS
PETER SPARLING (EUA)
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FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW 

INTÉRPRETES | INTERPRETERS  
Emry Wride, Cagen Tregeagle

PRODUTOR | PRODUCER 
Keely Song

TWINE  
ANA CONTRERAS, KEELY SONG (EUA) 

Através da animação e da dança, este filme explora o significado 
de ainda sonhar e de criar beleza e magia a partir de dentro.

Through animation and dance, this film explores what it means 
to still dream and create the beauty and magic from within.

Designer gráfica que adora explorar diferentes formas de trazer o seu trabalho à vida. 
Nascida e criada em Chicago, a sua paixão pela arte floresceu durante a sua vivência 
nesta linda cidade de arte.
Graphic designer who loves to explore different ways to make her work come to life. Born 
and raised in Chicago, her passion for art blossomed while living in this beautiful city of art.

Directora artística do Teatro de Dança Contemporânea BYU (Utah). As suas colaborações 
em filmes de dança foram destacadas em festivais de cinema internacionais e nacionais. 
Artistic Director of the BYU Contemporary Dance Theatre (Utah). Her dance film collaborations 
have been featured in international and national film festivals.

ANA CONTRERAS | KEELY SONG

FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW 

EDIÇÃO | EDITING  
Saeid Ghandehari

PRODUÇÃO | PRODUCTION 
Internationa Youth Cinema Society 
(Najaf Abad Brunch)

IMAGEM / CÂMARA | IMAGE / CAMERA 
Saeid Ghandehari

MÚSICA | ORIGINAL SOUNDTRACK 
Mehrdad Mehdi

THE STATUE 
MOHSEN SALEHI FARD (IL)

O escultor debate-se bastante, todos os dias, para criar uma 
nova escultura. E a escultura que perde a sua liberdade quando 
toma forma.  

The sculptor struggles a lot every day to create a new sculpture. 
And the sculpture that loses its freedom when it takes shape.

Nascido em 1984, em Najafabad, Irão. Cineasta da Associação Iraniana de Cinema 
Jovem e realizador de várias curtas metragens e animações. 

Born in 1984, in Najafabad, Iran. Filmmaker of the Iranian Young Cinema Association and 
Director of several short films and animations.

MOHSEN SALEHI FARD



6 7

FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW
 
MÚSICA | ORIGINAL SOUNDTRACK 
Benjamin Gibert

À LA RECHERCHE DE LA VIVANCE N°2 
MICHAËL CROS, CHRISTOPHE LE BLAY (FR)

Um corpo estranho explora diferentes camadas do solo, 
procurando vivacidade… Será humano? Apenas deixa-o dançar!

A strange body explores different layers of the soil, seeking 
livingness...Is it human? just let it dance!

Artista interdisciplinar que questiona o corpo, seja humano ou não, combinando a arte 
dos fantoches, dança contemporânea e arte digital. 
Transdisciplinary artist who questions the body, whether human or non-human,  
by combining puppet arts, contemporary dance and digital arts.

Questiona movimentos, quer sejam coreográficos ou sociais. As suas danças focam-se 
na diversidade estética e campos artísticos relacionados. Desde 2020, tem conduzido 
uma pesquisa sobre cor no L’L , em Bruxelas. 
Questions movements, whether they are choreographic or social. His dances focus 
on aesthetic diversities and related artistic fields. Since 2020, he has been conducting 
research on color at L’L in Brussels.

MICHAËL CROS | CHRISTOPHE LE BLAY

FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW 

COREÓGRAFO | CHOREOGRAPHER  
Anya Cloud, Eric Geiger

INTÉRPRETES | INTERPRETERS  
Anya Cloud, Eric Geiger

EDIÇÃO | EDITING  
Rebecca Salzer

MÚSICA | ORIGINAL SOUNDTRACK  
Amir Zaheri

Um desenrolar de tempo e espaço, som e corpos. Iniciado 
em 2015, em Alabama, o trabalho reflecte como o nosso 
volume individual de mudança, luto e amor se intersectam.  
Perguntamo-nos sobre o impacto dos nossos corpos racializados 
actualmente. Nós estamos a ouvir.

A weaving of time and place and sound and bodies. Initiated in 
2015 in Alabama, the work reflects how our individual volumes of 
change, grief, and love intersect. We wonder about the impact 
of our racialized bodies in this time. We are listening.

Artista e educadora de dança intermédia. O seu trabalho para palco foi visto em Chicago, 
Los Angeles, San Diego e São Francisco, onde dirigiu Rebecca Salzer Dance Theater 
durante uma década. Os seus filmes e vídeos premiados entraram na programação 
de espaços a nível nacional e internacional e em estações públicas de televisão. 

Intermedia dance artist and educator. Her work for the stage has been seen in Chicago, 
Los Angeles, San Diego, and San Francisco, where she directed Rebecca Salzer Dance 
Theater for a decade. Her award-winning films and videos have been programmed in 
national and international venues and on public affiliate television stations.

REBECCA SALZER 

GLIFF
REBECCA SALZER (EUA)
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FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW 

EFEITOS VISUAIS | VISUAL EFFECTS  
Jaime Cano

ARTE VISUAL | VISUAL ART  
Michelle Oosterbaan

MÚSICA | ORIGINAL SOUNDTRACK 
Aaron Chavez, Natalia Yates

WALLS RUNNING 
CHARLOTTE GRIFFIN (EUA)

Vídeo-dança experimental que faz parte de uma série de curtas-
metragens improvisadas Impromptus. Durante o período alto 
da pandemia do COVID-19 e os períodos de confinamento, os 
bailarinos montaram kits de green screen para capturar as 
suas performances a solo. Altamente trabalhada, contudo 
espontaneamente sentida, esta série juntou inúmeros artistas 
durante este longo período de separação.

Experimental videodance and part of a series of short 
Impromptus. During the height of the COVID pandemic 
lockdowns, the dancers assembled do-it-yourself green 
screen kits to capture their solo performances in isolation.  
Highly crafted, yet spontaneously felt, this series of impromptus 
brought many artists together during a time of prolonged 
separation.

Coreógrafa, interessada na vulnerabilidade e no poder da forma humana em 
performances ao vivo e ambientes digitalmente ricos. Em 2020, fundou MILKLEAF,  
um laboratório de dança e companhia de produção, a fim de fazer e apoiar contribuições 
significativas para a paisagem global da expressão do movimento, colaboração artística 
e o compromisso comunitário. 

Choreographer interested in the vulnerability and power of the human form in live 
performance and digitally rich environments. In 2020, she founded MILKLEAF, a dance 
laboratory and production company, to make and support meaningful contributions to 
the global landscape of movement expression, artistic collaboration, and community 
engagement.

CHARLOTTE GRIFFIN

FICHA ARTÍSTICA 
CAST AND CREW 

ANIMAÇÃO | ANIMATION  
Vasco Diogo

MÚSICA | ORIGINAL SOUNDTRACK  
Eurico Brandão, André Romanenko, 
Simão Bárcia, Henrique Vilão, Jesus 
Castro, Robin Wiemann, Alessandro 
Lisboa, Diogo Arranja, Vasco Diogo

DESIGN CARTAZ | POSTER DESIGN  
Sónia Vieira

PAINT ON PAINT #5
VASCO DIOGO (PT)

A quinta de uma série de 8 animações experimentais que seguem 
alguns princípios estruturais: todas são digitais; todas têm uma 
duração de 3’33’’; todas utilizam um conjunto específico de 
ferramentas de pincéis, tinta e cor; todas têm um significado 
abstracto que liga conceitos a percepções; todas têm uma 
banda sonora da autoria de jovens músicos/sonoplastas. 
Este filme foca-se em abstrações gestuais rápidas, a maioria 
a preto sobre fundo branco, acompanhadas de samples de 
barulhos de rádio e flauta da autoria de Robin Wiemann.

The fifth in a series of 8 experimental animations that follow some 
structural principles: all are digital; all have a duration of 3’33’’; 
all use a specific toolkit of brushes, paint and colour; all have an 
abstract meaning that links concepts to perceptions; all have 
a soundtrack by young musicians/sonoplasts. 
This film focuses on rapid gestural abstractions, mostly black 
on white, accompanied by samples of radio and flute noises 
by Robin Wiemann.

Nasceu em Lisboa em 1970. Tem uma licenciatura em Sociologia, um Mestrado em 
Ciências Sociais e um Doutoramento em Ciências da Comunicação pela UNL. Trabalha 
desde 1998 em performance, vídeo-arte e cinema experimental sobre temas de auto 
preservação, verdade e manipulação. Em cinema experimental, ganhou vários prémios 
internacionais.

Born in Lisbon in 1970. He has a degree in Sociology, a MSc in Social Sciences and a PhD 
in Communication Sciences by UNL. He works since 1998 in performance, videoart and 
experimental cinema around themes such as self-presentation, truth and manipulation. 
In experimental cinema he has won several international awards.

VASCO DIOGO



EQUIPA | TEAM VO’ARTE

DIRECÇÃO ARTÍSTICA |  
ARTISTIC DIRECTION 
Ana Rita Barata, Pedro Sena Nunes

APOIO CURATORIAL |  
CURATORIAL SUPPORT 
João Dias

PRODUÇÃO | PRODUCTION 
Inês Baptista, Miguel Loureiro

APOIO À PRODUÇÃO |  
PRODUCTION SUPPORT 
Ana Ferreira, Beatriz Nisa

TRADUÇÃO E REVISÃO  |  
TRANSLATION AND REVIEW 
Miguel Loureiro, Ana Ferreira

COMUNICAÇÃO | COMMUNICATION 
Ana Ferreira, Inês Baptista, Miguel Loureiro

DESIGN DE COMUNICAÇÃO | 
COMMUNICATION DESIGN 
Diana Pinto, Lara Ruffino

MATERIAIS PROMOCIONAIS, REGISTOS 
E GESTÃO DE CÓPIAS | PROMOTIONAL 
MATERIALS, DIGITAL FILE MANAGEMENT 
João Dias

APOIO ÀS EXPOSIÇÕES DE FOTOGRAFIA  | 
SUPPORT FOR PHOTOGRAPHY EXHIBITION 
Marina Ramos

APOIO TÉCNICO | TECHNICAL SUPPORT 
Roque Barata

FOTOGRAFIA | PHOTOGRAPHY 
Catarina Eduardo

COLABORADORES | COLLABORATORS 
Carmo Bebiano, Carole Fievetz, Joana 
Varges, Margarida Patrocinio

AGRADECIMENTOS | SPECIAL THANKS 
Amadeu Farinha, HeraGráfica, Isabel Nunes, 
Letícia Gonçalves, São Mourão, Pro.Dança

inshadowfestival.com
voarte.com
inshadowfestival@gmail.com
(+351) 914040471 | 213932410

voarte

inshadow.festival
inshadowfest

Produção Estrutura financiada por Alto Patrocínio

Escolas parceiras

Parceiros divulgação

Parceiros programação

Apoio prémios

Parceiros institucionais

Espaços parceiros

Patrocionador oficial



OPEN CALL 2023
filmfreeway.com/inshadow

InShadow  
o corpo
imagina-se  
na 


