
 

WORKSHOPS 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
ALEXANDRE LYRA LEITE | PORTUGAL  
EMPTY SPACE 
CRIAÇÃO COM APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO INSHADOW  

CREATION TO BE PRESENTED AT INSHADOW’S OPENING 

 
29 NOV a 4 DEZ | TERÇA a DOMINGO // TUESDAY to SUNDAY 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL | 18h30 às 21h30  // 6:30pm to 9:30pm 

 
Destinado a bailarinos, performers, actores profissionais e a estudantes da área da dança /performance. 

O Festival InShadow organiza um workshop intensivo de criação artística com duração de 7 

dias em torno da leitura do espaço feita através do estudo da sombra e do som e tendo como 

instrumento o corpo, que (re)interpreta essa relação. Uma oportunidade de participar numa 

criação exclusiva cuja primeira apresentação tem já data marcada para a abertura do Festival, a 

5 de Dezembro no São Luiz Teatro Municipal. A partir da exploração das características 

materiais, humanas e ambientais do espaço do Teatro, 8 participantes criarão sob a orientação 

multidisciplinar de Alexandre Lyra Leite uma nova performance interdisciplinar site-specific. O 

público será também motivo de exploração criativa, instrumento sonoro de percussão e 

elemento de denúncia da sombra humana. 

 
To dancers, performers, professional actors and dance/performance students. InShadow 

Festival organizes a 7 days long intensive artistic creation workshop around space reading 

through the study of shadow and sound, focusing on the body as instrument that re-interprets 

that relation. An opportunity to participate in an exclusive creation which has its first 

presentation set to the Festival’s opening, on the 5th December at São Luiz Municipal Theatre. 

From exploring the Theatre spaces’ unique material, human and ambience features, 8 

participants will create, under a multidisciplinary direction by Alexandre Lyra Leite, a new 

interdisciplinary site-specific performance. The public will also be part of the creative 

exploring matter, a percussion instrument and also a proof of the human shadow existence.  

 
INSCRIÇÕES / REGISTRATIONS 

até 27 Novembro: 10€  / until 27th November: 10€ 

enviar biografia, foto e motivação + ficha inscrição  

send your biography, picture + registration form  

Máximo de participantes: 8 / Maximum number of participants: 8 

 

 



 
ALEXANDRE LYRA LEITE | PORTUGAL  
LAPSE OF TIME 
PERFORMANCE E INTERACTIVIDADE  

PERFORMANCE AND INTERACTIVITY 

 

6, 7 e 9 DEZ | TERÇA, QUARTA E SEXTA // TUESDAY, WEDNESDAY AND FRYDAY 
FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA | 15h às 18h  // 3pm to 6pm 

 

Workshop prático de 3 dias sobre a temática da performance interactiva destinado a pessoas 

com experiência artística.  

Workshop de criação artística, explora a integração de aplicações/dispositivos interactivos no 

contexto da "performance art". Partindo da vídeo-instalação interactiva "Lapse of Time", 

especialmente concebida para o workshop, os participantes procederão ao desenvolvimento de 

curtas performances, de natureza interdisciplinar, numa abordagem experimental que cruza as 

artes visuais, as artes performativas e as novas tecnologias. 

 

3 days practical workshop on interactive performance oriented to people with previous artistic 

experience. An artistic creation workshop which explores the integration of interactive 

applications/gadgets in the scope of “performance art”. Inspired by the interactive video-

installation “Lapse of Time”, especially conceived for the workshop, the participants will 

develop short interdisciplinary performances, within an experimental approach crossing visual 

arts, performing arts and new technologies.  

 
INSCRIÇÕES / REGISTRATIONS 

até 28 Novembro: 20€ /  até 5 de Dezembro: 30€ 

until 28th November: 20€ / until 5th December: 30€ 

Número de participantes: 6 a 8 / Number of participants: 6 to 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALEXANDRE LYRA LEITE 
www.inestetica.com 
 

Nasceu em Lisboa, em 1971. Estudou Cinema na ESTC - Escola 

Superior de Teatro e Cinema e Produção e Gestão Teatral no 

IFICT - Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral, 

em Lisboa. 

Professor no Curso Superior de Produção Multimédia 

Interactiva, IPA - Instituto Superior Autónomo de Estudos 

Politécnicos, Lisboa, e formador desde 2006 na ETIC - Escola 

Técnica de Imagem e Comunicação, Lisboa, nos cursos de 

Realização, Vídeo e Animação 2D/3D. Em 1991 fundou a 

Inestética companhia teatral, onde desenvolve actividade como 

director artístico, encenador e autor.  

Para além de textos originais, produziu e encenou espectáculos a partir de Franz Kafka, Edgar 

Allan Poe, Italo Calvino, William Blake, Stalislaw Lem, Roberto Corte, Camilo Castelo Branco, 

Richard Wagner, Tristan Tzara e Sun Tzu, entre outros. 

Foi premiado em três edições do Concurso O Teatro na Década, organizado pelo CPAI - Clube 

Português de Artes e Ideias e participou em vários festivais nacionais e internacionais de teatro. 

Bolseiro na área de Artes do Espectáculo/Teatro do Centro Nacional de Cultura e da Fundação 

Calouste Gulbenkian (Programa Novos Encenadores). Realizou diversos spots publicitários, 

videoclips e vídeos experimentais e colaborou como copywriter na IC Design. Dirige 

regularmente workshops de formação teatral e escrita para cinema/teatro. 

 

Alexandre was born in Lisbon in 1971. Studied Cinema at ESTC - Escola Superior de Teatro e 

Cinema and Theatre Production and Management at IFICT - Instituto de Formação, Investigação e 

Criação Teatral, Lisbon. Professor at the Course of Interactive Multimedia Production, IPA - Instituto 

Superior Autónomo de Estudos Politécnicos, Lisbon and teacher ever since 2006 at ETIC - Escola 

Técnica de Imagem e Comunicação, Lisbon, at the courses Direction, Video and 2D/3D Animation. In 

1991 he founded Inestética companhia teatral, where he develops activity mainly as artistic director, 

scene director and author. Beyond original texts, he has produced and directed performances based 

on Franz Kafka, Edgar Allan Poe, Italo Calvino, William Blake, Stalislaw Lem, Roberto Corte, 

Camilo Castelo Branco, Richard Wagner, Tristan Tzara and Sun Tzu, among others. Was awarded in 

three editions of the Competition  O Teatro da Década (The Decade Theater) organized by CPAI - 

Clube Português de Artes e Ideias (Portuguese Club of Arts and Ideas) and has taken part in several 

national and international Theatre festivals. Was grantee from Fundação Calouste Gulbenkian (New 

Scene Directors Program). Directed various publicity spots, videoclips and experimental videos, and 

has collaborated as a copywriter at IC Design. He regularly orients workshops of theatre formation 

and cinema/theatre writing. 

 

 



 

KA FAI CHOY | SINGAPURA // SINGAPORE 
BIONIC MOVEMENT RESEARCH 
PERFORMANCE – MEMÓRIA MUSCULAR 

PERFORMANCE – MUSCULAR MEMORY 

7 DEZ | QUARTA // WEDNESDAY 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA // HUMAN MOTOR UNIVERSITY |  

17h às 18h // 5pm to 6pm 
 

Bionic Movement Research é um 

conjunto de experiências sobre o 

processo de concepção de memória 

muscular digital. Inspiradas pela 

descoberta de Luigi Galvani no 

ano de 1780 sobre electricidade 

animal no corpo humano, estas 

experiências apropriam-se de 

técnicas de estimulação nervosa 

para coreografar a contracção 

artificial muscular e o movimento corporal. O workshop vai apresentar uma série de 

demonstrações ao vivo e os participantes terão a oportunidade de interagir e explorar várias 

possibilidades dadas pela geração de memória muscular.  
 

Bionic Movement Research is a collection of experiments on the process of designing digital 

muscle memory for the body. Inspired by Luigi Galvani discovery (1780) of animal electricity in 

the human body, these experiments appropriate the techniques of electrical nerve stimulation to 

choreograph artificial muscle contraction and body movement. The workshop will present a 

series of live demonstration and participant will have the chance to interact and explores the 

various possibilities of creating digital muscle memory. 

 

www.vimeo.com/channels/bmr 

falado em inglês / spoken in english 

 

 

INSCRIÇÕES / REGISTRATIONS 

valor único: 5€ (até 24h antes do início do workshop)  

single fare: 5€ (until 24h before the beginning of the workshop) 

Máximo de participantes: 20 / Maximum number of participants: 2 

 



 
KA FAI CHOY 
www.ka5.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artista media e director artístico de performances, Ka Fai Choy cria projectos multidisciplinares 

nas intersecções entre artes visuais, dança e teatro. Graduou-se na Royal College Of Art London 

em Design Interaction com o apoio de uma bolsa do National Arts Council Singapore Overseas, 

mesma instituição que lhe atribuiu em 2010 o Prémio de Singapore Young Artist. O seu corpo 

de trabalho reflecte sobre a condição humana na convergência entre arte, design e tecnologia. A 

peça central do seu processo criativo consiste na ideia de re-observar a realidade que 

frequentemente questionamos. O seu trabalho já circulou pelas mais importantes instituições de 

arte e festivais do mundo, incluindo a House of World Culture Berlin, 3rd Fukuoka Asian Art 

Triennial-Japan e The Edinburgh International Festival. 

 

Media artist and performance maker, Ka Fai Choy creates multi-disciplinary projects at the 

intersections of visual arts, dance and theatre. He graduated from Royal College Of Art London 

(Design Interaction) under the National Arts Council Singapore Overseas Scholarship and he 

was recently conferred the Singapore Young Artist Award 2010. His body of work reflects on 

the human conditions at the convergence of art, design and technology. Central to his creative 

process is the idea of relooking at realities that we seldom question. His work has been 

presented throughout various renowned institutions and festivals worldwide, including House of 

World Culture Berlin, 3rd Fukuoka Asian Art Triennial-Japan and The Edinburgh International 

Festival. 

 

 
 
 
 
 



 
DANIEL CONRAD | CANADÁ // CANADA  
COMBUSTÃO ESPONTÂNEA // SPONTANEOUS COMBUSTION 
IMPROVISAÇÃO EM VÍDEO-DANÇA 

PERFORMANCE IMPROVISATION IN DANCE FILM 

9 DEZ | SEXTA // FRIDAY 
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL JARDIM DE INVERNO | 15h às 18h  // 3pm to 6pm 
 

Workshop destinado a estudantes 

de vídeo-dança ou dança. Teoria e 

demonstração do processo “obra 

aberta” aplicado à realização de 

filmes de dança. 

Este workshop será um estudo na 

prática do trabalho “open process” 

em filmes de dança. 

Uma obra “open process” é uma 

obra inacabada, deixada a 

completar pela audiência. Em 

filmes de dança, a obra aberta pode ser semântica (evocando diversos significados distintos) ou 

estrutural (quando alguns elementos são deixados ao acaso). Neste workshop, explorar-se-á 

como criar abertura estrutural através da improvisação sem argumento de base.  

Este trabalho é complexo, uma vez que sem um argumento todas as acções são sujeitas a 

avaliação, a partir da qual se define a sua inclusão ou rejeição. É necessário que se criem regras 

para ajustar a aleatoriedade. O perfeito acaso é aborrecido: se qualquer coisa pode acontecer, 

nada é surpreendente.  

Procedimento: a primeira regra é não começar. Ao reagir em vez de tomar iniciativa, dá-se lugar 

a momentos espontâneos, anulados quando se impõe um plano.  

Para além das regras há motivações. Se existe um conteúdo narrativo na coreografia, ou mesmo 

não existindo, a motivação permitirá penetrar um momento real, por via da motivação ao invés 

das sequências memorizadas. Ainda para além das motivações há restrições e ritmo. O ritmo 

permite unidade, não apenas entre bailarinos mas entre planos, gerando expectativa. Bailarinos 

improvisam coreografias diferentes em cada take, mas o ritmo oferece escolhas para criar 

pontes entre planos sem ligação aparente.  

Como podem realizadores e bailarinos estudar o “não começo”, motivação e ritmo? Pelo intenso 

treino com jogos físicos baseados em situações tipo inspiradas em relações humanas e 

performance de cenários improvisados nos quais os bailarinos têm a oportunidade de melhorar o 

movimento espontâneo e os realizadores de evocar e moldar este movimento.  

 



 
Workshop tailored for film dance or dance students. Theory and demonstration of the “open 

work” process applied to the direction of dance films.  

This workshop would be a study in the practice of “open process” work in dance film. Open 

process artwork is work left unfinished, meant to be completed by chance or by the audience. In 

dance film, openness can be semantic (evoking many possible meanings) or structural (where 

some elements are left to chance). In this workshop, we would explore how to create structural 

openness through unscripted improvisation. 

This requires more work, not less. Without a script, random events must be judged for keeping 

or rejecting. Also, we continually make rules to adjust the randomness. Perfect random chance 

is dull: if absolutely anything can happen, then nothing is surprising. 

Procedure: the first rule is non-initiation. By responding rather than initiating, we enter 

spontaneous moments rather than following plans. Beyond the rules are motivations, or 

“objectives.” If you have any narrative content in the choreography, or even if you do not, a 

motivation will allow you to enter a real moment, following that motivation, rather than 

following memorized sequences.  And beyond the motivations are the restrictions, most 

importantly, rhythm. Rhythm allows unity not only between dancers, but between shots, creating 

expectations which we can pay off. Improvising dancers do different choreography in each take; 

but rhythm maintains montage choices for bridging unmatched shots.  

How can directors and dancers study non-initiation, motivation, and rhythm? We do largely 

physical training games with pre-set situations, using human relationships and perform 

improvised scenes so that dancers get better at creating spontaneous movement, and directors 

get better at evoking and shaping this movement. 

 

falado em inglês / spoken in english 

 

 
 
 
 

 

 

INSCRIÇÕES / REGISTRATIONS 

valor único: 10€ (até 24h antes do início do workshop)  

single fare: 10€ (until 24h before the beginning of the workshop) 

Máximo de participantes: 25 / Maximum number of participants: 25 

 
 
 
 
 

 



 
DANIEL CONRAD 
www.rhodopsin.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Conrad tem um Mestrado em Cinema e outro Imunologia Molecular, o que transforma o 

seu trabalho. Já exibiu filmes em Locarno, Montréal World, London Int'l, Bilbao, Hamburg 

Kurzfilm, Valladolid, Seattle Int’l (Prémio Melhor Curta-metragem), New York Dance on 

Camera (2 Prémios de Prata), Golden Prague (Prémio Dagmar & Vaclav Havel), Toronto 

Moving Pictures (Prémio Escolha do Público), Vancouver Int'l, Northwest Film & Vídeo 

(Selecção do Júri) e outros. Já vendeu obras às televisões PBS, CBC, ZDF, TVE, ARTV, 

Galeria de Arte Bravo & the Natural e apresentado na série do Portland Art Museum: Ícones, 

Rebeldes & Visionários. 
 

 

Daniel Conrad has Master’s degree in cinema and molecular immunology, giving his work a 

twist. It has screened at Locarno, Montréal World, London Int'l, Bilbao, Hamburg Kurzfilm, 

Valladolid, Seattle Int’l (Best of Fest Shorts), New York Dance on Camera (2 Silver Awards), 

Golden Prague (Dagmar & Vaclav Havel Prize), Toronto Moving Pictures (Audience Choice 

Award), Vancouver Int'l, Northwest Film & Video (Judge’s selection) & others and has sold to 

PBS, CBC, ZDF, TVE, ARTV, Bravo & the Natural Gallery of Art; as well as featured at the 

Portland Art Museum's series: Icons, Rebels & Visionaries. 

 

 

 
 
 
 
 


