
Processos de criação, experiências artísticas e outras explorações em torno das relações entre 
corpo, performance, imagem e tecnologia
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8
DIAS DE PROGRAMAÇÃO

SESSÕES ESPECIAIS
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6
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29
PAÍSES POR EDIÇÃO

4
ESPECTÁCULOS | PERFORMANCES

1
30

TALKSHADOW

PARTICIPANTES

2
SESSÕES SOLOSHADOW

3
500

SESSÕES LITTLESHADOW

ALUNOS DO 1º E 2º CICLO

4
EXPOSIÇÕES

4
170

MASTERCLASSES

PARTICIPANTES

1
PAÍS CONVIDADO

1
FESTIVAL CONVIDADO

1
COMPANHIA CONVIDADA
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InShadow“ Festival Internacional de Vídeo, Performance e Tecnologias
iniciativa inovadora da vo’arte em co-produção com o São Luiz teatro municipal

Festival internacional, dinâmico e envolvente, é uma 
referência contemporânea transdisciplinar que explora 
atmosferas variadas pela reflexão sobre soluções es-
téticas e técnicas de representação do corpo no ecrã, 
no palco e noutros espaços de actuação. Géneros 
e linguagens cruzam-se em vídeos, espectáculos e 
performances, instalações e exposições.

Identidade  focada na inovação, baseada num 
conceito original que explora o binómio corpo-
-tecnologia, com destaque para a relação corpo-
-imagem/ecrã. Assume-se como observatório/espaço 
único atento às novas tendências artísticas de cariz 
tecnológico e experimental, promovendo trabalhos 
de criadores consagrados e emergentes, na formação 
de novos públicos, a partir de propostas com forte 
impacto pedagógico. 

##

InShadow
O CORPO IMAGINA-SE NA SOMBRA

Nasce em 2009 com o objectivo de colmatar um vazio muito específico no panorama cultural português – um projecto 
que englobasse as artes performativas e as novas tecnologias.

Ao longo destas 4 edições, atingimos um crescimento por edição de mais de 200%, com um público de 10, 000 espectadores

2009



Espaços de Programação“
São Luiz Teatro Municipal 
Teatro do Bairro
Faculdade de Motricidade Humana
Plataforma Revólver
Pickpocket Gallery
Módulo - Centro Difusor de Arte
Galeria Graça Brandão
Galeria Câmara Lenta
Centro Nacional da Cultura
Museu Nacional da Arte Antiga
Music Box

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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Sessões de Abertura e Encerramento 
Pautam-se pela apresentação de filmes de qualidade assinalável, objecto de curadoria da Direcção Artística do 
Festival. Esta elege produções que revelam claramente os princípios estéticos e conceitos subjacentes ao trabalho 
do corpo na imagem. 

“
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Competição Vídeo-Dança
[SLTM]“
4 Sessões de Competição de Vídeo-Dança
8 Categorias a concurso
Selecção realizada por Júri Oficial, Júri Escolas, Público e Vo’Arte
Presença de realizadores nacionais e internacionais 

#
#
#
#

Grande evento interactivo de libertação do corpo e convívio entre artistas, participantes e público. 

Performance de Encerramento - Interactiva“
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DocShadow - Competição Documentários 
[Teatro do Bairro]

Apresenta processos de criação, experiências artísticas e outras explorações e reflexões documentais em torno 
dos temas e relações entre corpo, dança, performance e tecnologia.

“
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Espectáculos/Performances“
Performance de Abertura – Happening 
Momento de introdução à lógica específica de cada edição e entrada na ambiência proposta pelo InShadow 
através do olhar de uma intervenção artística de forte poder agregador e participativo. 

#

Espectáculo Principal – Companhia Convidada
Enquanto maior evento de interacção dança/performance e tecnologias do Festival, examina assertivamente métodos 
exploratórios de cruzamento disciplinar e corresponde a uma criação da companhia convidada. 

#

Espectáculos Estreia Nacional e Co-Produções
O compromisso é apresentar exclusivamente estreias nacionais, constituindo-se o Festival num espaço único 
de apresentação de criações inovadoras com explícita relação com a tecnologia. 

#
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SoloShadow
Apresentação de espectáculos intensos e dinâmicos em formato de solo com artistas emergentes próximos da 
missão estética e narrativa do Festival. 

“

Formação do público infanto-juvenil (4 aos 12 anos), através da apresentação de um espectáculo ou integração em 
outras áreas do Festival. 
Parceria com o Ministério da Educação – Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular – Equipa de 
Educação Estética e Artística e com o Departamento de Educação da Câmara Municipal de Lisboa – Passaporte Escolar.

LittleShadow“



UM FESTIVAL PARA PÚBLICO 
DE TODAS AS IDADES, 

EVOCA UM ESPAÇO 
ONDE A IMAGEM 
CRUZA O CORPO
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Promoção de um espaço de escuta e partilha através da presença do público infantil e juvenil e incentivo à participação 
junto de escolas dos vários ciclos de ensino.

Formação de Públicos“

Artes Visuais“
Exposições
Apresentação ao público de obras essencialmente fotográficas ou de imagem estática, de artistas tendencialmente 
nacionais, que investigam e investem na relação do mundo do corpo na imagem e da imagem do/no corpo.

#

Instalações
Selecção de obras interactivas que se destacam pela aproximação do mundo do corpo com o mundo da imagem, 
som e música. Intervenções site specific ajustadas a contextos pouco ortodoxos de exibição que servem de 
estímulo criativo.

#
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TalkShadow
Espaço de debate e reflexão sobre os intrigantes mundos de imagens dinâmicas apresentados  pela luz que 
trazem sobre práticas de parca exploração nacional.

#

Workshops
Liderados pela companhia convidada e profissionais consagrados no âmbito da realização, coreografia e/ou 
exploração digital e cruzamentos. Dirigidas ao público especializado.

#

Masterclasses
Criação de um espaço de expansão do pensamento e partilha de inquietações sobre as diversas áreas em 
exposição e exibição.

#

InShadow dedica-se à formação e ao cruzamento de públicos: infantil, juvenil, universitário, especializado nas áreas 
do festival.

Projecto Educativo“
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Extensões“
Através da projecção noutros espaços e para outros públicos, nacional e internacionalmente, as Extensões InShadow 
permitem a cada edição dar visibilidade aos filmes premiados pela Direcção Artística do festival.

Todos os anos realizam-se extensões em diversas estruturas culturais nacionais e internacionais, com destaque 
para os festivais Visões Urbanas (Brasil), Vídeo-dança de La Rioja (Espanha), Agite y Sirva (Chile), CineDans (Holanda), 
VideoDanzaBA (Argentina). Destaque para a colaboração com os Festivais agite y sirva (Chile), VideoDanzaBA (Argentina) 
e a parceria de Divulgação com a FNAC com apresentação das Extensões de Norte a Sul de Portugal.



Prémios & Júris“
Competição Vídeo-Dança#

MELHOR FILME
MELHOR COREOGRAFIA
MELHOR INTERPRETAÇÃO

#
#
#

Júri Oficial _ profissionais das áreas artísticas

Competição DocShadow#

MELHOR DOCUMENTÁRIO#
Júri Documentário _ profissionais com experiências diversas

MELHOR REALIZADOR PORTUGUÊS
MELHOR FILME INTERNACIONAL

#
#

Júri Escolas _ alunos de escolas de dança/performance e cinema/vídeo

MELHOR FILME#

Júri Público _ espectadores

MELHOR FILME PORTUGUÊS#

Júri Vo’Arte _ equipa Vo’Arte

InShadow_PRÉMIOS & JÚRI_15



PRODUÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

PARCEIROS DE PROGRAMAÇÃO

PARCEIROS INTERNACIONAIS DE PROGRAMAÇÃO

PARCERIAS ESCOLAS

MEDIA PARTNERS

PARCEIROS DIVULGAÇÃO

APOIO LOGÍSTICO

HOTEL

CO-PODUÇÃO

ESTRUTURA FINANCIADA POR

Teatro Municipal

+10.000
ESPECTADORES

200%
CRESCIMENTO POR EDIÇÃO

4
2009
EDIÇÕES DESDE


