
InShadow explora atmosferas e espaços de criação transdisciplinar. Na sua 2ª edição, 
reafirma-se como um território de intensa convergência entre a arte da imagem e 
do corpo, no qual se multiplicam várias vertentes da performance e da tecnologia.
Esta mostra apresenta os filmes vencedores do festival, atribuídos pelo Júri Oficial, 
Júri Escolas, Público e Equipa Vo’Arte.

Filmes premiados
2010

InShadow
2º FEStIVAl INtErNAcIONAl dE VídEO,
PErFOrmANcE E tEcNOlOgIAS

Derrière Elle fala sobre a vida num apartamento. Os 
seus objectos e corpos geram entre si uma relação 
particular. O som, a imagem e o movimento operam 
para além da nossa compreensão, questionando o 
que está oculto por detrás do outro.

Vídeo-dança | 2009 | Bélgica, França | 13’
Realização Ishrann Silgidjian, Natalia Sardi, 
laida Aldaz, thomas turine
Intérpretes Natália Sardi, laida Aldaz
Produção Pendule Production / cie delivery

Vídeo-dança | 2009 | Portugal | 4’ 
Realização Nuno Neves
Intérpretes maria mendes
Produção cláudia chambino / Associação 
cultural Elemento Indesejado

Inanimado, um corpo baloiça de forma errática, 
aprisionando a vida que tem dentro de si. 
melancólica, a mente deambula pelas ruínas do 
seu próprio ser. Num breve momento, a tênue 
linha que separa o estático do animado é quebrada.

Tênue

Vídeo-dança | 2003 | canadá | 4’ 
Realização robert deleskie
Intérpretes david danzon, Sylvie Bouchard
Produção Kate Kung / Producer One Plus Film

Põe-se uma moeda e o visor abre-se, mas isto não 
é um peep show habitual. Um casal entra numa 
cabine de peep show para assistir a um absurdo e 
fora do vulgar ritual de cortejo, onde as primeiras 
tentativas de toque dos performers levam a um 
crescendo jogo competitivo de ‘estaladas’. 

PeeP Show

Experimental | 2010 | Portugal | 6’ 
Realização Sérgio cruz
Intérpretes Hannah dempsey
Produção carl Simmonds / Vicky Bloor

Hannah explora a ambição e os sonhos de Hannah 
dempsey, uma jovem dançarina e atleta. O filme 
é a celebração da moção, da energia e elegância 
do movimento humano, evocando o poder da 
adrenalina da jovem Hannah. Este filme reflecte 
sobre a ligação entre arte e o desporto dando 
ênfase à relação atleta-dançarina.

Experimental | 2009 | Espanha, reino Unido | 7’ 
Realização margaret Williams
Intérpretes maria muñoz
Produção mal Pelo / mJW Productions

Wrists é um trabalho em curso, com palavras 
declamadas por John Berger e interpretação de 
maria muñoz. Foi fotografado na catalunha e 
editado por margaret Williams em londres.

Vídeo-dança | 2010 | Irlanda | 6’  
Realização Steve Woods
Intérpretes Ashley chen
Produção catherine lyons / camel Productions

Em Admit One um bailarino confronta um cinema. 
Assim que entra o foyer, a luz penetra o espaço e 
o bailarino reage como apanhado numa rede. O 
cinema reage também, cadeiras e mesas giram e 
movem-se. O bailarino é capturado e transferido 
para o ecrã de cinema a partir de onde não existe 
fuga possível.
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Produção Co-Produção Vo’Arte estrutura financiada por Parceria - Festival Visões Urbanas

duração da sessão: aprox. 60 min


