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InShadow
O Festival InShadow - Lisbon Screendance Festival
afirma-se como uma referência internacional no território da
criação contemporânea interdisciplinar.
Apresenta propostas inéditas nas áreas do vídeo-dança,
documentário, performance, exposição, instalação, workshops e
masterclasses, com destaque para a convergência entre a imagem e
o corpo e processos de criação artística fundados na tecnologia.
A 12ª Edição decorre de 20 de Novembro a 13 de Dezembro de
2020 em diversos espaços da cidade de Lisboa, como no Museu
da Marioneta, Teatro do Bairro, Espaço Santa Catarina, Centro
Cultural Mercês, entre outros, com várias propostas e encontros
imprevisíveis entre cinema, dança e tecnologia.

LittleShadow
O Festival InShadow integra na sua programação o projecto
educativo LittleShadow, dirigido ao público infanto-juvenil.
LittleShadow propõe imagéticas e experiências alternativas
suportadas na relação criativa de géneros e práticas artísticas capazes
de suscitar a imaginação e desenvolver reflexão crítica em torno
de temas como a consciência do corpo, a leitura de imagens em
movimento e do papel da arte na construção
de noções estéticas.

Esta edição conta com duas actividades distintas:
> Espectáculo de Dança Contemporânea
EU MAIOR X 2 da CiM - Companhia de Dança

20 a 22 de Novembro às 11h no Museu da Marioneta
Apresentação dos resultados da residência de criação do projecto
Personagens EU MAIOR | co-produção VOARTE / Museu da Marioneta

EU MAIOR X 2

Salta-se de caixa em caixa, a medir forças e a explorar poderes. Dançando,
de soma em soma, encaixando cada ideia noutra, até que as mesmas se
transformam e delas surgem novos super-poderes. Mas, o que é isso de um
super-poder?
São siglas e poderes que tanto podem ser lidos de frente, como de avesso! Uma
Soma à séria, feita de letras, de números e das perguntas:
Quem sou eu aqui e agora? Para onde vou? Como chego lá? O que encontro? O
que revelo do que encontrei?

Duração: 25 minutos +
conversa com a equipa

EQUIPA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Direcção Artística | Ana Rita Barata & Pedro Sena Nunes
Coreografia | Ana Rita Barata
Apoio à criação | Bruno Rodrigues
Intérpretes | Joana Gomes, Mara Pacheco
Sonoplastia / Música | Philippe Lenzini
Figurinos | Mafalda Estácio
Co-produção | VOARTE/Museu da Marioneta
Apoio a residências artísticas | Soudos – Espaço Rural de Artes

FILMES DE ANIMAÇÃO
Sessões de filmes de animação, que exploram o corpo através da geometria da
dança, onde a comédia, o espírito animal e o toque físico são realçados numa
época em que nos encontramos privados de tais sensações. As crianças
têm um papel decisor na escolha do melhor filme de animação em competição
no Festival enquanto júri - as sessões serão sucedidas por uma conversa.

Duração: 25 minutos com conversa no fim

DON’T KNOW WHAT 8 minutos
Uma composição musical experimental com a voz
humana

COLONY 9 minutos
Um grupo que vive e interage entre si para benefício
mútuo

SCOPE 3 minutos
Jogo geométrico do corpo, da gravidade e do
espaço
HUG SOON COMES 2 minutos
Tudo está longe, todos estão longe, mas o abraço
não tarda a chegar

KAM 3 minutos
Expressão primordial do corpo num fluxo de dança
feroz

CONTACTOS

> voarte@voarte.com
> 21 393 24 10 ou 91 404 04 71

