
Dia 30 De Novembro | 17h às 19h30
FaCULDaDe De beLas arTes 
Da UNiversiDaDe De Lisboa

Conversa informal com dois Artistas convidados da 8ª edição do Inshadow – Festival Internacional 
de Vídeo-Danca, Performance e Tecnologias:

elsa montenegro, autora do video-dança hundred sculptures of sembah

José Carlos Neves, autor da obra Um botão vermelho, integrada na exposição Inshadow.



Introdução e descrição histórica sobre o trabalho em artes 
plásticas, origem da ideia, pesquisa e documentação histórica 
do trabalho, adaptação do performer na interpretação e core-
ografia 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 and 
choreography, and process technical / artistic for the realization 
of the video.

30 NOV
QUARTA | 18H ÀS 19H30
WEDNESDAY | 6PM TO 7.30PM

FBAUl - FACUlDADE DE BElAS 
ARTES DA UNIVERSIDADE DE lISBOA

CRIAÇÃO DE 
VíDEO-DANÇA E 
ARTES PláSTICAS
ELSa MonTEnEgRo (ES)
MaStERCLaSS

Elsa Montenegro, nascida em Ibiza em 1978, é uma bailarina e 
coreógrafa de dança contemporânea. Começou a sua carreira artística 
na aHK (amsterdam School of the arts) em 1997, continuando a sua 
evolução em Bruxelas, Buenos aires e Rio de Janeiro. Possui uma 
vasta experiencia em todas as áreas de investigação de dança, tanto 
artística como terapêutica. O seu carácter multifacetado levou-a a 
realizar diversos projectos, tais como a examinação de conceitos 
contemporâneos com as novas tecnologias (Vídeo-dança) e a 
investigação e criação de espectáculos para pessoas com deficiência. 
Ela é considerada uma artista com grandes habilidades para a 
direcção, improvisação, fusão e para assumir novos conceitos para 
espectáculos contemporâneos.

Elsa Montenegro , born in Ibiza in 1978, is a contemporary 
dance choreographer and dancer. She began her artistic career 
at aHK (amsterdam School of the arts) in 1997, continuing her 
development in Brussels, Buenos aires and Rio de Janeiro. She has 
extensive experience in all areas of dance research, both artistic 
and therapeutic. Her multifaceted character has led her to carry out 
very diverse projects, such as examining contemporary concepts 
with new technologies (video dance) and researching and creating 
shows for people with disabilities. She is considered an artist with 
great abilities for direction, improvisation, fusion and taking on new 
concepts for contemporary shows.

Formadora // Instructor
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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 num local de dessincronia.
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 are in a place of desynchrony. 
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.

Comunicação Multimédia com tese em torno do vínculo entre corpo, arte e 
tecnologia. Nos seus estudos actuais de doutoramento tem vindo a trabalhar o 
«interface físico na arte interactiva».Actualmente coordena cadeiras de design e 
tecnologias na ECATI/ULHT onde também lecciona nas áreas do design e artes 
digitais. O foco do seu trabalho de investigação artística está na relação dinâmica 
entre espectador e obra de arte.

José Carlos Neves has a degree in Communication Design and a Master’s degree 
in Multimedia Communication Systems with a thesis around the link between body, 
art and technology. In their current doctoral studies has been working the «physical 
interface on interactive art». Currently coordinates design and technology classes at 
the ECATI/ULHT, where he also teaches in the areas of design and digital arts. His 
artistic research work  is focused on dynamic relationship between Viewer and artwork.

JoSé CArLoS NEVES PT
ESTrEIA ABSoLUTA

INSTALAÇÕES VÍDEO, 
INSTALAÇÕES INTERACTIVAS, 
EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA
VIDEo INSTALLATIoNS, 
PHoToGrAPHY EXHIBITIoN, 
INTErACTIVE INSTALLATIoNS

UM BOTÃO VERMELHO

Ficha Artística // Artistic Cast
Autor // Author
José Carlos Neves
Video delay software
Zach Poff
Agradecimentos // Acknowledgements
António Martins

23 Nov a 15 dez 
10h às 19h | 10am to 7pm

FACULDADE DE BELAS ARTES 
DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
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