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O mundo presta-se à sombra. A sombra, as sombras. A luz projecta-as 
e esconde-as. As sombras soltam-se, deixam passar luz, luzes. As sombras 
iluminam-se, entre si. Iluminam-nos. Os corpos, imprevisivelmente, 
encontram-se e advinham o seu caminho, imaginam a sua sombra.  

De 24 de Novembro a 15 de Dezembro, o Festival InShadow 
marca pela primeira vez presença na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa. Do cruzamento entre tecnologia e arte são 
apresentadas as instalações “holográficas” In Vitro de Andrea Santini 
e Francesca Sarah Toich (IT) e Box de |acsc| (PT), dedicadas aos 
conceitos de genética e escala, o conjunto de fotografias To be de 
Henrique Frazão e as instalações intercativas de João de Goes e José 
Carlos Neves, Defenestra Torcoide Simples e Um botão vermelho, 
respectivamente, artistas nacionais com peças em estreia absoluta 
que questionam o lugar do corpo e a sua intervenção com o espaço.

Os vídeos dos artistas internacionais Sense of Place de Antonella 
Mignone e Cristiano Panepuccia (IT) , Revolution de Andy Dockett 
e Betania Gonzalez(CL), e All Rot de Max Hattler (DE), estreiam-
se em Portugal e completam a dinâmica entre corpo e imagem, 
aproximando estas duas matérias.

O Festival InShadow apresenta várias iniciativas para quem procura 
o encontro entre o cinema e a dança, a sua programação centra-se na 
criação artística transdisciplinar repartida pelas categorias do vídeo-
dança, documentário, instalação, exposição e performance.

O tema da sombra estende-se por Lisboa num ano de estreias e 
mudanças. Na sua 8a edição, o mapa do Festival InShadow transforma-
se para chegar a novos lugares: Teatro Camões, Museu do Oriente, 
Cinemateca Portuguesa, Museu da Marioneta, Fundação Portuguesa das 
Comunicações, Teatro do Bairro, Espaço Santa Catarina, Espaço Cultural 
das Mercês, Galeria das Salgadeiras, RA Lisboa e Galeria da Faculdade 
de Belas-Artes, são os espaços de acolhimento do Festival InShadow.

Nesta edição, o corpo volta a ser imaginado na sombra.

8º festival internacional
de vídeo, performance 
e tecnologias
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Itália/Italy
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estreia nacional
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estreia absoluta



Um Botão Vermelho
José Carlos Neves
Portugal

artista residente InShadow
agradecimentos: António Martins
estreia nacional



Sense of Place
Apotropia
Itália / Italy

O termo “noção de espaço” pode descrever tanto as características que tornam um 
espaço único como a sensação e percepção desse mesmo espaço vividas pelos corpos que 
lhe pertencem. 

O corpo é nosso meio para ter um mundo e a nossa relação com o espaço está 
inevitavelmente ligada à cultura e moldada pela forma que os nossos corpos têm.

The term “sense of place” may describe both an arrangement of features that makes a 
place unique and the sensation and perception of place as experienced by the living bodies 
that belong to it.

The body is our general medium for having a world and our relationship to space is 
inevitably connected with culture and shaped by the kind of bodies we have.

Revolution
Andy Dockett, Betania Gonzalez
Chile

Um fenómeno de coreografia contemporânea num ambiente urbano, onde bailarinos se juntam 
para criar murmúrios de espaço e movimento.

A phenomenon of contemporary choreography in the urban environment where dancers 
come together to form murmurations of space and movement.

All Rot
Max Hattler
Reino Unido / Alemanha / Hong Kong
United Kingdom / Germany / Hong Kong

Em resposta às qualidades estéticas e de composição do expressionismo abstracto e 
animação sem o uso de câmara, All Rot, usa a reanimação fotográfica para tornar o ambiente 
mundano de um campo de mini-golfe decadente numa arrebatadora experiência cinestésica 
em split-screen. 

Responding to the compositional and aesthetic qualities of abstract expressionism 
and cameraless animation, All Rot uses photographic reanimation to render the mundane 
environment of a decaying crazy golf course into a rapturous split-screen experiment in 
synaesthetic cinema.



To Be
Henrique Frazão
Portugal

Percorrer o espaço e o tempo. Vaguear pela cidade, confrontar e ser confrontado.
Ser anulado pela cidade.
Ser.
Aparecer. Já esteve ali. Estar pela primeira vez aqui.
Ficar. Permanecer.
Lembrar pensamentos como ensaios de movimento.
Pensar.
Desaparecer.
Deixar rasto das memórias, talvez deixe mais.

Move through space and time. Wander through the city, face and be faced. 
Being nullified by the city.
To be.
To show. He already had been there. Being for the first time here. 
To stay. To remain.
Remind thoughts as movement rehearsals. 
To think.
To disappear.
Leave a trace of memories, maybe I leave more.

In Vitro
Andrea Santini, Francesca Sarah Roich
Itália / Italy

É inspirado nas controversas maravilhas da engenharia genética, reflectindo sobre as 
razões e resultados que conduzem a este tipo de pesquisa.

Ao adoptar a estética contemporânea, a instalação evoca séculos de alquimia e de 
experimentação, desde o Homunculus de Paracelsus até à ficção do século XIX.

Uma projecção de vídeo é mapeada num conjunto de tubos de laboratório, onde imagens 
adquirem uma qualidade holográfica. Uma série de clones de corpos femininos e plantas são 
materializados e transformados “in vitro”, ilustrando diferentes relações entre o espaço e o 
espectador.

Is inspired by the controversial wonders of genetic engineering and reflects on the reasons 
and outcomes that drive such research.

While adopting contemporary aesthetics, the installation evokes centuries of alchemy 
and experimentation, from Paracelsus’ Homunculus to Nineteenth century fiction. 

A video projection is mapped on a set of laboratory test tubes where images acquire a 
holographic quality. A series of clones of female bodies and plants materialize and transform 
themselves “in vitro” showing several different relationships with the space and with the viewer.



Box
|acsc| antónio cabrita e são castro
Portugal

Este projecto nasce da vontade de levar o “corpo dançante” para um local fora do contexto 
comum de espectáculo.

Desta vontade nasce uma instalação que proporciona ao espectador, numa relação de 1 
para 1, percepcionar um holograma de uma bailarina dentro de uma caixa aparentemente vazia.

Um corpo contido numa caixa-objecto esquecida no centro de um espaço vazio.
O corpo objecto.
O corpo perdido.
A alma em corpo.
O Ego em forma.
Loop.

This project was born from the desire to bring the “dancing body” to a location out of the 
ordinary show context.  From this desire arises an installation that provides the viewer, in a 
ratio of 1 to 1, to perceive a hologram of a dancer in an apparently empty box.

A body contained in a box-object, forgotten in the center of an empty space.
The body object.
The missing body.
The soul in the body.
The Ego in shape.
Loop.

Defenestra Torcoide Simples
João de Goes
Portugal

Um dispositivo junta, de forma alinhada um espelho, uma janela e um ecrã. 
O dispositivo é móvel e está montado nas costas do performer que se encontra justamente 

na janela, entre o espelho e o ecrã. 
No espelho o observador pode ver o reflexo: das costas do performer, a estrutura, a janela, 

o seu, o ecrã e o espaço. 
Junto ao performer, suspensa na janela uma câmara direccionada ao espelho com 

projecção em directo no ecrã. 
A estrutura móvel invade o espaço do espectador e propõe que este se coloque de frente 

para o performer, entre a janela e o ecrã. Se optar por olhar para o ecrã verá as costas do 
performer e as suas.

A device gathers, aligned to a mirror, one window and one screen.
The device is mobile and is mounted on the back of the performer who finds himself in the 

window, between the mirror and the screen.
In the mirror the observer can see the reflection of: himself, the  performers back, the 

structure, the window, your own reflection, of the screen and the space.
Near by the performer, suspended in the window, there’s a camera directed to the mirror 

projecting directly to the screen.
The mobile structure invades the space of the viewer and proposes him to move to the 

front of the performer, between the window and the screen. If you choose to look at the screen 
you will see the back of the performer and yours.



Um Botão Vermelho / One Red Button
José Carlos Neves
Artista Residente InShadow 
Portugal

O termo spectActeur (Anick Bureaud) transmite de forma clara o estado dual de um 
interveniente em obra de arte interactiva, onde é espectador, quando se remete à observação, 
para se tornar actor assim que assume a descoberta do interface. Neste trabalho, à semelhança 
da sala de tempos múltiplos que Dan Graham concebeu em meados dos anos setenta, 
espectador e actor encontram-se por via da tecnologia. Um Botão Vermelho é reflexão em 
torno do lugar do interveniente na obra de arte interativa e do tempo que o artefacto interativo 
rouba à contemplação.

The term ‘spectActeur’ (Anick Bureaud) conveys clearly the dual status of a player in 
an interactive work of art, where he is a viewer when it refers to observation, to become 
an actor as soon as he assume the discovery of the interface. In this work, like the room of 
multiple times created by Dan Graham in the mid-seventies, spectator and actor meet through 
technology. One Red Button is a reflection on the place of the participant in the interactive 
work of art and the time that the interactive artifact steals from the contemplation.
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curadoria
Pedro Senna Nunes
Ana Rita Barata


