
Festival InShadow regressa  
a Lisboa, acentua as  suas 
potencialidades de 
internacionalização e assume a 
crescente projecção da cidade 
no mapa dos festivais de criação 
contemporânea transdisciplinar.

Com um forte enquadramento 
europeu, InShadow, obteve o 
reconhecimento prestigiante do
EFFE – Europe for Festivals, 
Festivals for Europe, 2015-2016.

InShadow promove um espaço de 
diálogo entre as experiências de 
artistas consagrados e a visão de 
criadores emergentes, distingue-se 
pela diversidade da programação e 
pelo projecto educativo, fomentando 
relações dinâmicas com os públicos.

InShadow está no centro da 
convergência entre as linguagens 
da imagem e do corpo, através 
de processos de criação artística 
fundados na tecnologia, num 
constante diálogo com o Mundo.

InShadow, 
o corpo imagina-se  
na sombra.

InShadow Festival returns to
Lisbon, emphasizes its 
internationalization potentialities 
and assumes the city growing 
projection in the transdisciplinary 
contemporary creation festivals map.

With a strong European involvement, 
InShadow obtained the prestigious 
recognition of EFFE – Europe for 
Festivals, Festivals for Europe,
2015-2016.

InShadow promotes a dialogue 
between the established artist’s 
experiences and the vision of the 
emerging creators, it distinguishes 
itself by the diversity of progr-
amming and by the training pro-
ject, increasing dynamic relations 
among audience.

InShadow is in the centre of the 
convergence between the image 
and the body languages, through 
artistic creation processes based 
on technology, in a continuous 
dialogue with the world.

InShadow,
the body imagines 
itself in the shadow. 
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VÍDEO-DANÇA / DOCUMENTÁRIO / PERFORMANCES / EXPOSIÇÕES
INSTALAÇÕES / LITTLESHADOW / WORKSHOPS / MASTERCLASSES

23 NOV
quarta | 9H30 às 11H
wednesday | 9.30am  to 11am
FMH – FACULDADE DE
MOTRICIDADE HUMANA

THE ADVENTURE WITH 
FAIRy TALE
PaweL KLesZCZewsKI, KasIa 
ZImnoCH | PL / IE
Introdução ao mundo do filme 
de animação “Broken Tale” e ao 
processo da sua criação. 
Os realizadores vão partilhar as 
suas inspirações e apresentar 
elementos e criaturas de folclore 
que aparecem na animação. 
an introduction to the world of 
Broken tale animation and the 
process of its creation. 
the directors will show a scope 
of their inspirations and present 
folklore motives and creatures 
which appears in the animation.

25 NOV
seXta | 14H30 às 16H
FrIday | 2.30Pm to 4Pm
ETIC – ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOVAÇÃO E CRIAÇÃO

DESIGNING THE 
DOCUMENTARy - 
SUbjECT AND STORy
andrew GarrIson | US

WORKSHOPS
Destinados ao público
especializado, propõem
o contacto com artistas
nas áreas da realização, 
coreografia e/ou explora-
ção digital. targeted for 
specialized participants, it 
offers contact with artists in 
the areas of film direction, 
choreography and / or 
digital research.

19 NOV
sÁBado | 15H às18H 
saturday | 3Pm to 6Pm

MUSEU DO ORIENTE

WE ARE ALL VIDEO 
ARTISTS!
sHInICHI HIraI, emI HIraI 
usaGInInGen | jP
Criação de um vídeo inspirado no 
universo mágico da performance 
Live Cinema Show. Creation of 
a video inspired in the magical 
universe of the performance Live 
Cinema Show.

5 A 7 DEZ
HORÁRIO A DEFINIR // 
SCHEDULE TO bE DEFINED
ETIC – ESCOLA DE TECNOLOGIAS, 
INOVAÇÃO E CRIAÇÃO

O MOVIMENTO DO 
CORPO ATRAVéS DA 
CâMARA
LuÍs Fernandes | PT
Workshop introdutório com 
o objectivo de transmitir os 
procedimentos elementares na 
criação e realização de um vídeo-
dança de autor. an introductory 
workshop in order to convey the 
basic procedures in creation and 
implementation of a video-dance.

2 DEZ
seXta | 11H30 às 13H
FrIday | 11.30am to 1Pm

ESTAL - ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIAS E ARTES DE LISbOA

PEDRO SENNA NUNES & ANA RITA bARATA
DIRECÇÃO ARTÍSTICA // arTISTIC DIrECTIOn

24 NOV
quInta | 19H
tHursday | 7Pm
L’ESPACE DO INSTITUTO FRANCêS

A ASSINATURA 
SONORA DE UM CORPO 
EM MOVIMENTO: 
CRUZAMENTOS ENTRE 
DANÇA E TECNOLOGIA
COnFErÊnCIa // ConFerenCe
a partir do projecto TeDance 
pretende-se reflectir e 
exemplificar as questões que 
nascem do encontro entre  um 
corpo sonoro  e uma assinatura 
sonora de um corpo. 
From the tedance project we 
intend to reflect and exemplify 
the issues that arise from the 
encounter between a sound body 
and a sound signature of a body.

ENTRADA LIVRE | Free entranCe

MASTERCLASSES
Dirigidas ao público em 
geral e especializado, as 
masterclasses criam um 
espaço do pensamento e 
partilha sobre as diversas 
áreas em exposição, sendo 
orientadas por criadores e/ 
ou teóricos convidados.
directed to a specialized 
and general audience, 
the masterclasses are a 
space for thought and 
sharing concerns about the 
different areas on display, 
directed by invited artists.

CHOREOGRAPHING THE 
CAMERA
nICoLa HePP | SE
a artista convida a investigar 
como o movimento da 
câmara afecta o movimento 
da matéria apresentado no 
ecrã, essencialmente, como 
coreografar para e com a câmara. 
the artist invites you to 
investigate how the camera’s 
movement affects the movement 
of a subject on screen, essentially, 
how to choreograph for and with 
the camera.

28 NOV
seGunda | 11H às 13H
monday | 11am to 1Pm

ESCOLA SUPERIOR DE DANÇA 

MOVEMENT & 
IMPROVISATION
ZoFIa tomCZyK | PL
analisar a linguagem do 
movimento individual, 
praticar a observação e a 
comunicação em solo e em 
improvisações colectivas. 
It will be analyzed the 
individual movement 
language, practising 
observation and 
communication by solo 
and group structured 
improvisations.

Teatro Camões
Museu do Oriente
Cinemateca Portuguesa
Teatro do Bairro
Museu da Marioneta
Espaço Santa Catarina
Espaço Cultural Mercês
Fundação Portuguesa das Comunicações
Galeria Faculdade Belas artes
Galeria das Salgadeiras
ra Lisboa
L’Espace do Instituto Francês
FMH / ESTaL / ETIC / ESD / aa / ESE

PROjECT yOUR 

SHADOW
OPEN CALL IN 
jANUARy 2017

INFORMAÇÕES ÚTEIS 
useFuL InFormatIon

COORDENAÇÃO GERAL 
GeneraL CoordInatIon
voarte@voarte.com
(+351) 21 393 24 10
(+351) 91 404 04 71
www.voarte.com



28 NOV A 11 DEZ
seGunda a seXta | 14H às 20H 
monday to FrIday | 2Pm to 8Pm

ESPAÇO SANTA CATARINA

TRANSCENDêNCIAS
ÂnGeLo neto, JoÃo 
Fernandes, rute
VIoLante | PT
EXPOSIÇÃO FOTOGrÁFICa // 
PHotoGraPHIC eXHIBItIon

26 NOV A 21 jAN
terça a sÁBado | 15H às 21H
tuesday to saturday | 3Pm to 9Pm

GALERIA DAS SALGADEIRAS

ENTRE NÓS
teresa GonçaLVes LoBo | PT
EXPOSIÇÃO DE DESEnHO // 

drawInG eXHIBItIon

23 NOV A 15 DEZ
quarta 18H até 15 deZ 
seGunda a seXta 11H às 19H
wednesday 6Pm untIL 15tH deC  
monday to FrIday | 11am to 7Pm

GALERIA FACULDADE DE 

bELAS-ARTES DE LISbOA

TO bE
HenrIque FraZÃo | PT
EXPOSIÇÃO DE FOTOGraFIa // 
PHotoGraPHIC eXHIBItIon

SENSE OF PLACE
antoneLLa mIGnone, 
CrIstIano PanePuCCIa | IT
VÍDEO- InSTaLaÇÃO // 
VIdeo-InstaLLatIon

REVOLUTION 
andy doCKett, BetanIa 
GonZaLeZ | CL
VÍDEO- InSTaLaÇÃO // 
VIdeo-InstaLLatIon

ALL ROT 
maX HattLer | US
VÍDEO- InSTaLaÇÃO // 
VIdeo-InstaLLatIon

IN VITRO 
andrea santInI, FranCesCa 
saraH toICH | IT
InSTaLaÇÃO HOLÓGraFICa // 
HoLoGraPHIC InstaLLatIon

bOX
|ascs| antónio cabrita e são castro 
| PT
InSTaLaÇÃO HOLÓGraFICa // 
HoLoGraPHIC InstaLLatIon

21 A 25 NOV
seGunda a seXta | 10H30 às 14H30 
monday to FrIday | 10.30am to 2.30Pm
FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS 
COMUNICAÇÕES | MUSEU DAS 
MARIONETAS

LITTLESHADOW
LaC - Integra três experiências
artísticas nas áreas do movimento,
teatro e tecnologias, numa re-
lação directa com o corpo. LaC 
-Integrates 3 artistic experiences 
in the areas of movement, theatre 
and technologies in a direct rela-
tionship with the body.
FILMES DE anIMaÇÃO // 
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.

24, 25, 26 NOV
quInTa a SÁBaDO
tHursday - saturday

CINEMATECA PORTUGUESA
SALA LUÍS DE PINA

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 
DE DOCUMENTÁRIO
DOCuMEnTarY 
InTErnaTIOnaL 
COMPETITIOn
Pela primeira vez na Cinemateca 
Portuguesa apresentam-se 13 
filmes oriundos de 13 países - 
argentina, reino unido, Itália, 
Polónia, Brasil, Estados unidos da 
américa, Dinamarca, alemanha, 
Turquia, Países Baixos, França, 
Portugal e México. um retrato 
conjunto centrado nos processos 
de criação do panorama nacional e 
internacional: olhares expressivos 
sobre várias culturas, críticas 
sociais e políticas, testemunhos 
sobre o envelhecimento e a 
experiência geracional, e projectos 
revolucionários no campo artístico 
da dança. O Melhor Documentário 
será distinguido com o prémio 
Luna andermatt, patrocinado pela 
Conserveira de Lisboa.
For the first time in Cinemateca 
Portuguesa - Film House this edition 
features 13 films from 13 countries 
- argentina, united Kingdom, 
Italy, Poland, Brazil, united states 
of america, denmark, Germany, 
turkey, netherlands, France, 
Portugal and mexico. 
a comprehensive picture centered 
on the artistic creation processes 
of the national and international 
panorama: expressive looks on
various cultures, social and political 
critiques, testimonies about aging 
and generational experience, 
and revolutionary projects in the 
artistic field of dance. the Best 
documentary will be awarded 
with the Luna andermatt Prize, 
sponsored by Conserveira de Lisboa.

24 NOV
SESSION 1
quInta | 18H30 
tHursday | 6.30Pm

REbORN 
andrew marGetson | UK

bALLERINA
maJa FrIIs | DK
SESSION 2 
quInta | 22H 
tHursday | 10Pm

THEyyAM, THE 
DANCING GODS 
FILIPe PereIra | PT

ERENDIRA: 
A DOCUMENTARy 
OF ISMAEL IVO’S 
bIbLIOTECA DO CORPO 
nICoLau sPadonI | bR

25 NOV
SESSION 3 
seXta | 18H30 
FrIday | 6.30Pm

PALCO
marta taVares | PT

bEyOND STRAIN
manueL FannI CaneLLes | IT

TACTUM - ELEMENTS 
OF DANCE
KrZysZtoF stasIaK | PL

SESSION 4
seXta | 22H 
FrIday | 10Pm

IN THE HALLWAyS
ILeana LeyVa | FR / MX

NARCISA REFLECTION 

sILVIna sZPerLInG | AR

26 NOV
SESSION 5 
sÁBado | 18H30 
saturday | 6.30Pm

ONE MILLION STEPS
eVa stotZ | DE / TK / NL

WHEN I DANCE
danIeLa LuCato | DE

SESSION 6 
sÁBado | 22H 
saturday | 10Pm

TARIKAT
JasmIJn sCHroFer | NL

TRASH DANCE
andrew GarrIson | US

10 A 13 NOV
quInta e seXta | 21H
sÁBado | 18H30 // domInGo | 16H
tHursday and FrIday | 9Pm
saturday | 6.30Pm // sunday | 4Pm

TEATRO CAMÕES

TURbULêNCIA
antÓnIo CaBrIta, HenrIett 
Ventura, sÃo Castro, XaVIer 
Carmo | PT
ESPECTÁCuLO // PerFormanCe

18 NOV
seXta | 21H30
FrIday | 9.30Pm 
MUSEU DO ORIENTE

LIVE CINEMA SHOW
sHInICHI HIraI, emI HIraI 
usaGInInGen  | jP
ESPECTÁCuLO // PerFormanCe
ENTRADA PAGA | entranCe Fee

3 DEZ
sÁBado | 21H30 
saturday | 10.30Pm

THERE IS NO HERE, HERE
GIsLe martens meyer | ES / 
NO / DE
ESPECTÁCuLO // PerFormanCe

ENTRADA PAGA | entranCe Fee

sÁBado | 22H30 
saturday | 10.30Pm

CERIMÓNIA DE PRéMIOS //
aWarD CErEMOnY
Com a presença do Júri Oficial, 

Documentário, Júri Escolas, 

realizadores e patrocinadores.
ENTRADA LIVRE | Free entranCe

sÁBado | 23H30 
saturday | 11.30Pm

FESTA DE 
ENCERRAMENTO //
CLOSInG ParTY
Le CIrque du FreaK | PT
DJ SET // dJ set
ENTRADA LIVRE | Free entranCe

PERFORMANCES
um espaço de diálogo e 
partilha que apresenta 
criações inovadoras com 
relação entre corpo, 
sombra e tecnologia 
de companhias, artistas 
e projectos. a place of 
dialogue and sharing that 
presents innovative creations 
relating the body, the 
shadow and the technologies 
of dance companies, artists 
and projects.

ENTRADA LIVRE | Free entranCe

29 NOV A 2 DEZ
TErÇa - SEXTa | 21H30
tuesday - FrIday | 9.30Pm

TEATRO DO bAIRRO

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL
DE VÍDEO-DANÇA
VIDEO DanCE 
InTErnaTIOnaL 
COMPETITIOn
Esta secção revela o melhor da 
criação artística transdisciplinar na 
área do vídeo-dança. as quatro 
sessões apresentam 44 filmes de 
21 países de múltiplas histórias, 
num olhar comum de chegar à 
união entre o ecrã e o corpo em 
movimento. O Prémio Melhor 
Vídeo-Dança, atribuído pelo 
Júri Oficial, tem o patrocínio da 
Schweeps Portugal. O prémio do 
melhor realizador português é 
patrocinado pela Fundação Herdade 
da Comporta. this section reveals 
the best in the transdisciplinar artistic 
creation, in the area of video dance. 
the four sessions present 44 films 
from 21 countries of multiple stories, 
in a common look of reaching the 
union between screen and body 
in movement. the award Best 
Video dance will be sponsored 
by schweeps Portugal. the award 
for the Best Portuguese director is 
sponsored by Herdade da 
Comporta Foundation.

usando interpretações 
construídas na realidade o 
realizador discute ideias que 
tem interesse em explorar 
para compreender o “real” e o 
“verdadeiro”. Filmmaker andrew 
Garrison discusses the ideas he is 
interested in exploring while using 
constructed interpretations of 
reality to speak and understand
the “real” and the “true”.

29 NOV
LOCAL E HORÁRIO A DEFINIR //
VENUE AND SCHEDULE TO bE DEFINED
FbAUL – FACULDADE DE bELAS 
ARTES DA UNIVERSIDADE DE 
LISbOA

CRIAÇÃO VÍDEO-DANÇA 
E ARTES PLÁSTICAS 
eLsa monteneGro | ES
Introdução e descrição histórica 
sobre o trabalho em artes 
plásticas, origem da ideia, 
pesquisa e documentação 
histórica do trabalho, adaptação 
do performer na interpretação, 
coreografia e processo técnico/
artístico para a realização do 
vídeo. Historical description and 
introduction about the plastic 
work, origin of the idea, research 
and historical documentation 
about the work, adaptation of the 
performer in the interpretation, 
choreography and process 
technical / artistic for the 
realization of the video. 

2 DEZ
seXta | 14H às 15H30 
FrIday |  2Pm to 3.30Pm

ESTAL - ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIAS E ARTES DE LISbOA

DANCING WITH CAMERA
adI HaLFIn | IL
Masterclass focada no uso de 
ferramentas cinematográficas em 
filmes de dança. adi apresentará 
algum do seu trabalho em 
simultâneo com vídeos de dança 
que a influenciaram, focando-se 
na narrativa e na perspectiva da 
câmara, edição e desenho de 
som. a dance-film masterclass 
which focuses on use of 
cinematic tools in dance films. 
It will be shown some of adi’s 
work together with dance films 
which influenced her, focusing on 
storytelling, camera perspective, 
editing and sound design.

17 A 19 NOV
quInta a sÁBado | 21H
tHursday to saturday | 9Pm

VÍDEO-DanÇa //
VIdeo-danCe
RA LISbOA

AWAKENING
arZu YaYInTaS | TR

LES INSULARIES
VaLÉrIE LESSarD | CA

THE NATURAL ROUTE
FErnanDa rIVErOS, IrVIn 
CaSTrO | CL

bODy WATCH
ZIV CHun, FranKIE HO | HK

ENTRADA LIVRE | Free entranCe

INSTALAÇÕES/
EXPOSIÇÕES
apresenta 4 exposições 
e 19 instalações  onde o 
desenho e a fotografia 
acompanham instalações 
“holográficas” e 
interactivas que desafiam 
conceitos de genética, e 
outras que questionam 
o lugar do corpo e a 
sua intervenção com 
o espaço envolvente.
Presents 4 exhibitions 
and 19 installations where 
drawing and photography 
follow holographic and 
interactive installations that 
defy genetics concepts, 
and others who question 
the place of the body and 
its involvement with the 
surrounding space.

THE CUCKOO’S CRy
InBaL OSHMan | jP

AQUARIUS
TIMO ZHaLnIn | RU

THE FIRST ANT TO 
COME OUT 
STEFanO SCHIrru | IT

10 DEZ
sÁBado | 21H
saturday | 9Pm

PREMIADOS INSHADOW 
2016 // InSHaDOW 2016 
aWarDED FILMS
 
21 A 26 NOV 
seGunda a seXta | 8H às 20H // 
sÁBado | 14H às 18H
monday to FrIday | 8am to 8Pm 
saturday 2Pm to 6Pm

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS 
COMUNICAÇÕES

ITINERÁRIOS
FenIa KotsoPouLou, 
steFano rIsso | GR / IT
VÍDEO-InSTaLaÇÃO //
VIdeo-InstaLLatIon

23 NOV A 11 DEZ
terça a domInGo | 10H às 13H // 
14H às 18H // tuesday to sunday  
10am to 1Pm // 2Pm to 6Pm

MUSEU DA MARIONETA

SOMbRAS
esCoLa BÁsICa nr. 1 de 
LIsBoa | PT
EXPOSIÇÃO FOTOGrÁFICa // 
PHotoGraPHIC eXHIBItIon

SILHOUETTE CINEMA
rIta GÓBI | HU
InSTaLaÇÃO // InstaLLatIon

DEFENESTRA TORCOIDE 
SIMPLES  
JoÃo de Goes | PT
InSTaLaÇÃO // InstaLLatIon
UM bOTÃO VERMELHO 
José CarLos neVes | PT
InSTaLaÇÃO // InstaLLatIon

29 NOV A 11 DEZ 
terça a seXta | 14H às 20H 
sÁBado | 10H às 14H
tuesday to FrIday | 2Pm to 8Pm 
saturday | 10am to 2Pm
ESPAÇO CULTURAL MERCêS

PLANTA bAIXA 
neParC - andréa BerGaLLo, 
CamILa oLIVeIra, Jussara 
BraGa, VInÍCIus monteIro | bR
InSTaLaÇÃO // PErFOrManCE 
// EXPOSIÇÃO InstaLLatIon // 
PerFormanCe // eXHIBItIon

GO ON
CLément BuGnon, mattHIas 
Kass | CH
VÍDEO- InSTaLaÇÃO // 
VIdeo-InstaLLatIon

ARIA
aZZurra LuGarI | IT
VÍDEO- InSTaLaÇÃO // 
VIdeo-InstaLLatIon

29 NOV
SESSION 1
terça | 21H30 
tuesday | 9.30Pm

PROMENADE
CIrILa LuZ Ferron | AR

CENTRIFUGAL
TRANSLATION NO.4
CruZ VarGas | MX

STEP
FrédérIque Cournoyer 

Lessard | CA

SCRIPTA VOLANT
BarBara aLeXoPouLou | GR

DUST
stePHan CorneLIo VeLema | NL

FLIP OVER
FLorent sCHwartZ | TW / FR

LAbORATORy EMOTION
daVId PÁeZ, aBIGaIL Jara | MX

VECINAS
nataLIa sardI | bE

STEP by STEP
CaroLIna roCHa, HuGo 

França | PT

SIRENADE
KInestreFa | PL

AbADDON
roGerIo sILVa | UK

30 NOV
SESSION 2
quarta | 21H30 
wednesday | 9.30Pm

HUNDRED SCULPTURES 
OF SEMbAH
eLsa monteneGro | IN

MOVE AWAy - THE LAST 
bREATH OF LOVE
CH.martÍneZ | ES

THE REGRET
marIana CoBra | bR

SPARK
BorIs seewaLd | DE

CONTIGUITy
VILma tIHILä, samI HoKKanen | FI

jUMP
Jan VesaLa, taneLI törmä | DK

APOSTASy
H. PauL moon | US

My bROTHER’S ROOM
HeIdI VIertHaLer | NL

bELLOWS
JoÃo BeLém, marta nunes, sara 

aFonso | PT

AbySS
PaBLo dIConCa | CA

CONTINUUM
nataLIanne BouCHer | FR

30 NOV
SESSION 3
quarta | 21H30 
wednesday | 9.30Pm

EXQUISITE CORPS
mItCHeLL rose | US
ATMA
CarLa suBIrana | ES 
WAREHOUSE SAMbA
GaBrIeL sHaLom | US
NéANTS
neLLIe CarrIer | CA

THE KNOWLEDGE 
bETWEEN US
PIPPa samaya, tara Jade samaya 
| AU

INHERITOR 
RECORDINGS
BrIan JoHnson | CA
PLATFORM 13
CamIeL Zwart, KLaus JürGens | NL

RUNAWAy
mIKa moret | bR

AS60
sHumPeI nemoto | SE

LANDING
FILIPe martIns | PT

bLACK SQUARE
tImo ZHaLnIn | RU

2 DEZ
SESSION 4
seXta | 21H30 
FrIday | 9.30Pm

THE LAST DANCE
ConCHa VIdaL | ES

3 CONVERSATIONS
tara KnIGHt, reBeCCa saLZer | US

HOME ALONE
adI HaLFIn | IL

MINIATURE
JeLLIe deKKer | NL

PERSONAL PRONOUNS
andrea sudoroVa | SK

THE DEMIURGE
aLaIn eL saKHawI | IT

SONGS OF THE 
UNDERWORLD
nICoLa HePP | NL / SE

FOREIGN bODy
LuCIana Ponso, mauro Kury, 

FLaVIa taPIas | bR / FR

bODy LANGUAGE ZONE
KIm saarInen | FI

MOVING SOUTHWARK
JeVan CHowdHury | UK

SOLARLIOD
torsten LIPPstoCK, JuLIa marIa 

KoCH | ES / DE


