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INVISIBLE SHADOWS

Em resposta aos tempos singulares que vivemos, o InShadow aposta 
- pela primeira vez - numa mostra competitiva online, com um júri 
transcontinental. Uma iniciativa que visa não apenas responder às 
imposições dos dias que correm, como sublimar a temática subjacente 
a esta selecção. "Invisible Shadows" inclui 11 vídeo-danças que nos 
chegaram um pouco de todo o mundo e que - de forma mais ou menos 
directa - nos surgiram como manifestações da experiência artística em 
tempos de quarentena pandémica. Foram-nos reveladas imagens de 
dias passados em espaços que ninguém vê, sombras que se manteriam 
invisíveis não fosse a resiliência criativa dos seus autores, e que nos apraz 
partilhar com os nossos públicos mais variados, quem sabe num desafio 
a que lhe seja dada continuidade.

In response to the unique times we are living in, InShadow is attempting 
- for the first time - a competitive online exhibiting, with a transcontinental 
jury. “Invisible Shadows” is an initiative that aims not only to respond to the 
restrictions of today, but also to emphasise the theme underlying this selection. 
It includes 11 screendances that were submitted to us from all over the world 
and which - more or less directly - emerged as manifestations of the artistic 
experience in times of lockdown. Images were revealed to us from days past, 
in places which are usually off-limits to most, involving shadows that would 
have remained invisible were it not for the creative strength of their authors, 
and which we are happy to share with our audiences, perhaps as a challenge 
to keep their hope and imagination alive.

Como Uma Mulher
GISELA FERREIRA (PT)

A mulher perfeita tem tudo: 
[não me sinto realizada]
uma carreira de sucesso, relações sólidas, 
filhos, e uma casa cuidada; 
[estou cansada]
está sempre bem arranjada; 
[odeio o meu corpo]
nunca se queixa e parece muito feliz.
[estou zangada]

The perfect woman has it all: 
[I’m unsatisfied] 
a successful career, solid relationships, 
children, and a perfectly neat house;
[I’m tired]
She’s always pretty and proper;
[I hate my body]
never complains and looks very happy. 
[I’m angry]

FICHA ARTÍSTICA
CAST AND CREW

Realizador | Director
Gisela Ferreira

Intérprete | Interpreter
Gisela Ferreira

Gisela Ferreira é uma bailarina e coreógrafa emergente atualmente a residir no 
Porto. Diplomada pela Escola Superior de Dança (Lisboa) em 2019, integrou também 
a edição de 2020 do programa de formação avançada (FAICC) da Companhia 
Instável (Porto). Entre os seus trabalhos mais recentes destaca “como uma mulher” 
(vídeo-dança), “diários de uma pandemia” (projeto online), e “#12658” 
(performance).

Gisela Ferreira is a dancer and choreographer currently based in Oporto (PT). 
A graduate of Escola Superior de Dança (Lisbon, PT), she also took part in the 2020 edition 
of Companhia Instável’s FAICC training program (Oporto). Among her most recent 
works are the video-dance piece “como uma mulher”, the online project “diários de 
uma pandemia”, and the live performance “#12658”.



Six Positions on Uncertainty
LIONEL POPKIN (USA)

Uma meditação sobre o isolamento, este movimento-ruminação pressupõe 
seis hipóteses e gestos, ressoando com leituras metafóricas e associativas, 
para encontrar formas de dar solidez às incertezas que nos rodeiam.

A meditation on isolation, this movement rumination posits six scenarios and 
gestures, resonating with metaphorical and associative readings, to find ways 
to bring solidity to the uncertainties surrounding us.

FICHA ARTÍSTICA
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Coreógrafo 
Choreographer
Lionel Popkin 

Intérprete
Interpreter
Lionel Popkin 

Música 
Original Soundtrack
Robert Een 
Hearn Gadbois 
Valecia Phillips

Lionel Popkin nascido nos Estados Unidos, é um coreógrafo, performer e professor 
que utiliza cenários cinéticos para questionar questões de transmissão cultural 
e redes de apoio social enfrentadas por corpos complexos/hibridizados. Lionel foi 
membro da Trisha Brown Dance Company em 2000-2003. Actualmente, é professor 
de coreografia na UCLA e professor certificado de Skinner Releasing Technique.

Lionel Popkin born in the United States, is a choreographer performer and teacher 
utilizing kinetic scenarios to question issues of cultural transmission and social 
support networks faced by complex/hybridized bodies. Lionel was a member 
of the Trisha Brown Dance Company from 2000-2003, is currently a Professor of 
Choreography at UCLA and is a certified teacher of Skinner Releasing Technique. 

Over Here?
ZELIA ZZ TAN (HK)

Numa cidade, as pessoas fluem sem parar, como rios. Ela diz ... mas, pára 
rapidamente. Máscaras. Não, eles não são intocáveis. Eles estão no seu rosto 
ou dentro do seu rosto? Do outro lado do viaduto, deambulando pelos cantos 
do mundo, ela e ele entram num sonho que muda rapidamente. Esperam no 
aeroporto, testemunham o aumento do tempo e do espaço. A colher pode 
segurar as lágrimas? Ele permanece na coluna, reflectindo a luz. A melodia 
é tocada repetidamente. Espuma move-se suavemente ao longo da costa. 
O que está a fluir? O que está a mover-se?

In a city, people flow ceaselessly, like rivers. She says… but, stops short. Masks. 
No, they are not untouchable. They are on your face, or in your face? Across 
the overpass, drifting around the corners of the world, she and he step into 
a rapidly changing dream. They wait at the airport, seeing the surge of time 
and space.  Can the spoon catch the tears? It stays on the spine, reflecting light.  
The melodica is played again and again. Spume move gently along the shore.   
What is Flowing ? What is Moving? 
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Intérpretes
Interpreters
Nelson Hiu 
Elly Lam Tsz Kwan 
John Woo Yat Hei

Imagem / Câmara
Image / Camera
Leo LAI
Wong Siu Lok Kole

Música 
Original Soundtrack
Nelson Hiu

Edição | Editing
Oscar Wan

Produtor | Producer
Zelia ZZ Tan

Zelia ZZ Tan está a aventurar-se no território da realidade virtual. Experiencia a captura 
de movimentos, iniciando pesquisas artísticas e projectos criativos. Dançou em 11 países, 
incluindo festivais e eventos conceituados. Um espírito aventureiro cultiva a sua visão da 
arte e da vida. O seu estilo cinematográfico é poético e abstrato. Narrativas e metáforas 
paralelas são implantadas para criar dimensões múltiplas. As danças são reconstruídas 
para articular histórias do Corpo.

Zelia ZZ Tan is venturing into the challenging territory of virtual reality, experimenting with 
motion capture, initiating artistic research and creative projects. She has danced in 11 
countries, including esteemed festivals and events. An adventurous spirit cultivates her 
insight into art, and life. Her cinematic style is poetic and abstract. Parallel narratives 
and metaphors are deployed to create multiple dimensions. The dances reconstructed 
to articulate stories of the Body.



Stick Together
SERGIO GRIDELLI, ANDREA BEUGGER (NL)

Stick Together é um dueto que reflecte o que está a acontecer, na nossa 
sociedade, neste momento. Somos obrigados a manter distância, atirados 
sobre nós mesmos, e tudo o que era normal tornou-se instável. Uma reflexão 
visual sobre o contacto físico de que agora sentimos a falta - do abraço, a um 
gesto de conforto, ou ao simples toque. O lado humano da sociedade está 
agora desordenado e ansiamos por isso, mas quão perto podemos chegar 
ou quão longe nos atrevemos a ir? Manter a distância tornou-se agora uma 
espécie de sinal absurdo de amor, um paradoxo notável que se tornou parte 
de nossa pesquisa: como emoções e sentimentos afectam o nosso corpo 
quando não nos podemos tocar e, em simultâneo, se devemos confiar no 
outro quando em contacto.

Stick Together is a duet reflecting what is happening in our society at this 
moment. We are forced to keep distance; we are thrown back on ourselves 
and everything that was normal has now become unsettled. It is a visual 
reflection about the physical contact that we now mis - from a hug to a comfort 
gesture or a simple touch. The human side of the society is now disordered 
and we are longing for it but how close can we get or how far do we dare to 
go? If you love someone, keeping distance is now a kind of absurd sign of love, 
a remarkable paradox which became part of our research: how emotions and 
feelings affect your body if you can’t touch one other but at the same time 
should trust one other when in contact?
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Intérpretes
Interpreters
Andrea Beugger
Dries van der Post

Sergio Gridelli (Itália) vive e trabalha em Amesterdão como fotógrafo e cineasta. 
Os seus clientes são principalmente companhias de teatro e dança, museus ou outras 
instituições culturais. No seu trabalho individual, a paisagem urbana e a cidade em 
relação às pessoas é um tema recorrente. Nas suas curtas-metragens, também tem 
uma predilecção pela dança como linguagem perfeita sem palavras.

Sergio Gridelli (Italy) lives en works in Amsterdam as a photographer and director. His 
clients are mainly theatre and dance companies, museums or other cultural institutions. In 
his free work, the urban landscape and the city in relation to people is a recurrent theme. In 
his short films he has also a predilection for dance as the perfect language without words.

Clonal Renderings 7: Pandemic Portfolio
PETER SPARLING (USA)

Com peças para piano de Schoenberg, esta ode aos cuidadores da pandemia 
COVID-19 traça um percurso de pesadelo através das paisagens oníricas tanto 
dos médicos quanto dos seus pacientes.

Set to Schoenberg’s gnarly piano pieces, this ode to the caregivers of the COVID-19 
pandemic charts a nightmare course through the dreamscapes of both doctors 
and their patients.  
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Intérprete
Interpreter
Peter Sparling 

Peter Sparling é Professor Emérito de Dança da Rudolf Arnheim Distinguished 
University of Dance, na University of Michigan. Formado pela Interlochen Arts 
Academy e The Juilliard School, Sparling dançou com as companhias de José Limón 
e Martha Graham e dirigiu a Peter Sparling Dance Company. Os seus vídeos foram 
exibidos mundialmente, incluindo festivais na cidade de Nova Iork, Lisboa e Paris. 
É um poeta/ensaísta publicado e mostrou as suas pinturas em três exposições 
individuais.

Peter Sparling is Rudolf Arnheim Distinguished University Professor Emeritus of Dance 
at University of Michigan. A graduate of Interlochen Arts Academy and The Juilliard 
School, Sparling danced with the companies of José Limón and Martha Graham 
and directed Peter Sparling Dance Company. His videos have been screened globally, 
including festivals in New York City, Lisbon, and Paris. He is a published poet/essayist 
and has shown his paintings in three solo exhibits. 



Outside in Lockdown
BRENDA ANGIEL (AR)

Uma video-dança executado e criado pela coreógrafa Brenda Angiel. 
O terraço da casa tornou-se o exterior, na época da pandemia Covid-19. 
A dança que ali ocorre muda o ponto de vista criando ilusões de óptica. 
A dança é poesia e magia. Feito integralmente com os recursos disponíveis 
durante a quarentena. Um confinamento que tem um exterior.

A video dance performed and created by the choreographer Brenda Angiel. 
The terrace of the house became the outside in times of the Covid-19 Pandemic. 
The dance that occurs there changes the point of view creating optical illusions, 
the dance is poetry and magic. Completely carried out with the resources 
available during quarantine. A confinement that has an outside. 
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Intérprete
Interpreter
Brenda Angiel

Produtor | Producer
Brenda Angiel

Brenda Angiel, pioneira da dança aérea desde 1994. A sua companhia já actuou em todo 
o mundo, com grande sucesso. Entre outros locais, já marcou presença nos seguintes: 
Lucent Dans Theatre The Hague, Holanda (2008), Festpielhaus St Polten, Áustria (2006), 
National Arts Center, Ottawa, Canadá (2005), Harbourfront Center, Toronto, Canadá 
(2005), Holland Dance Festival (2005), New York City Center Fall for Dance Festival (2005), 
Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC (2001), American Dance Festival 
(1997, 1998, 2003, 2005)

Brenda Angiel, a pioneer of aerial dance since 1994. Her company has performed 
worldwide with great public and press success. Among other locations, it has already 
been present at: Lucent Dans Theater The Hague, Netherlands (2008), Festpielhaus St 
Polten, Austria (2006), National Arts Center, Ottawa, Canada (2005), Harbourfront Center, 
Toronto, Canada (2005), Holland Dance Festival (2005), New York City Center Fall for 
Dance Festival (2005), Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC (2001), 
American Dance Festival (1997, 1998, 2003, 2005)

De-Eschatology
CHARLY SANTAGADO, ERIEL SANTAGADO (USA)

A de-escatologia é uma manifestação física das condições claustrofóbicas 
criadas pela crise do COVID-19 e do desejo de delas se libertar. A peça procura 
chamar a atenção para um sentido intensificado do tacto, que resulta 
directamente da falta de contacto físico de muitos, face à quarentena. 
A trajectória do filme explora a redução gradual das ordens de quarentena 
e os seus efeitos psicológicos.

De-Eschatology is a physical manifestation of the claustrophobic conditions 
created by the COVID-19 crisis and the yearning to break free from them. 
The piece seeks to draw attention to a heightened sense of touch, which 
directly results from the lack of physical contact many in quarantine face. 
The film’s trajectory explores the gradual de-escalation of shelter-in-place 
orders, and its psychological effects.
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Intérpretes
Interpreters
Charly Santagado 
Eriel Santagado

Imagem / Câmara
Image / Camera
Brian Curry

~ mignolo dance ~ é uma companhia de dança contemporânea sem fins lucrativos 
fundada pelas irmãs Charly e Eriel Santagado em 2017. Dançam e criam juntas há mais 
de dez anos e usam essa experiência para colaborar com outros artistas e criar novos 
trabalhos que exploram elementos de vários meios artísticos através do movimento. 
A companhia apresentou trabalhos em diversos festivais. O seu trabalho foi produzido 
pelo HERE Arts Center, entre outros.

~mignolo dance~ is a nonprofit contemporary dance company founded by sisters, 
Charly and Eriel Santagado, in 2017. They have been dancing and creating together for 
more than ten years and use this experience to continue to collaborate with each other 
and other dancers and artists to create new work that explores elements of various artistic 
mediums through movement. The company has presented work at many and their work 
has been produced in HERE Arts Center’s Co-op Sublet Series, among others.



Dancing Is an Old Friend
MARTA RENZI (USA)

Dois velhos amigos reconectam-se virtualmente. Um ainda dança 
profissionalmente, o outro apenas por prazer. Como a sua amizade, a sua 
dança consegue transcender o tempo e a distância.

Two old friends re-connect virtually. One still dances professionally, the other 
only for pleasure. Like their friendship, their dancing manages to transcend 
time and distance.
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Intérpretes
Interpreters
Leah Barsky
Jennifer Tortorello 
Walker

Produção 
Production
And Dancers, Inc.

Marta Renzi realizou mais de 24 curtas-metragens, concluindo a sua primeiro longa-
metragem em 2017. Recebeu 7 NEA Choreographic Fellowships e um prémio New York 
Dance & Performance. Foi premiada pelo Dancing in the Streets como “exploradora 
destemida”, o seu Project Co. aproveitou todas as oportunidades para se apresentar 
ao ar livre. Foi coreógrafa residente duas vezes no The Yard e no Jacob’s Pillow, onde 
ajudou a inaugurar o programa Inside/Out. Em 2019, foi a única cineasta selecionada 
para a residência inaugural de Mabel no Norman Bird Sanctuary.

Marta Renzi has directed over 24 short films, completing her debut feature film in 2017. 
Has received 7 NEA Choreographic Fellowships, and a New York Dance & Performance 
Award. Awarded by Dancing in the Streets as a “fearless explorer”, her Project Co. took 
every opportunity to perform outdoors. Was a resident choreographer twice at The Yard, 
and at Jacob’s Pillow, where she helped inaugurate its Inside/Out program. In 2019 was the 
only filmmaker selected for the inaugural Mabel residency at the Norman Bird Sanctuary.  

The Sun Also Rises
CHEN YUJIE (CN)

Tendo ficado em quarentena, a vida de quase toda a gente está apertada. 
A gama de actividades diárias é limitada, o espaço é bloqueado, o tempo 
é invertido e as limitações físicas amplificam a mera percepção fisiológica. 
Este vídeo-dança pretende registar e apresentar o estado físico de alguns 
indivíduos em períodos especiais e espaços isolados. Qual o sentido de uma 
vida humana despojada de conexões sociais? Podemos encontrar algumas 
pistas nas imagens de trinta e três grupos de movimentos, comportamentos, 
visões e momentos na vida dos bailarinos? Com estagnação, silêncio, lágrimas 
e folia, a vida continua, e o sol nasce como de costume.

Having been self-quarantined, almost everyone‘s life is squeezed. The range 
of daily activities is limited, space is blocked, time is reversed, and the physical 
limitations amplify the mere physiological perception. This dance film hopes 
to record and present the physical state of some individuals in special periods 
and isolated spaces. What’s the point of human life being stripped of social 
connections? Can we find some clues in the images of thirty-three groups of 
dancers’ movements, behaviours, sights, and life moments? With stagnation, 
silence, tearing, and revelry, life continues, and the sun rises as usual. 

Chen Yujie é bailarina e cineasta. Está actualmente a tirar um doutoramento na 
Ohio State University. Foi professora assistente no Departamento de Dança da 
Southwest University na China, onde lecciona Dança Folclórica Chinesa, Técnica 
de Dança Moderna, Apreciação da Dança e História da Dança. Os seus trabalhos 
cinematográficos procuram as relações entre imagem, movimento e texto.

Chen Yujie is a dancer and filmmaker. She is currently an uncoming PhD student at Ohio 
State University. She has been an assistant professor in the Department of Dance 
at Southwest University in China where she teaches Chinese Folk Dance, Modern 
Dance Technique, Dance Appreciation, and Dance History. Her film works are looking 
into relationships between image, movement, and text. 
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Realizador
Director
Chen Yujie

Storyboard
Xiao Junyi 
Zu Xucheng

Edição | Editing
Chen Yujie 
Zu Xucheng

Música 
Original Soundtrack
Yang Lu



Relativity
IRIS DEKKER (ES)

Quando o nosso mundo encolhe e se desmorona sobre si mesmo, a nossa 
percepção comprime-se. A nossa noção de escala contrai-se, os detalhes do 
dia a dia aumentam de tamanho, e o tempo dilata-se. Como posso saber se 
o tempo está a passar quando todas as minhas referências desapareceram? 
Está a passar rápido ou devagar, ou a voltar para trás? Como pensar no 
futuro quando tudo o que vejo é uma página em branco? Como pensar no 
passado quando me parece um sonho? Vejo os outros decompostos em pixéis, 
amostras, electrões, fotões, luz a fluir pelas fibras. Movo-me rápido. Movo-me 
devagar. O tempo muda, estende-se, dobra-se e curva-se, mas nunca pára.

When our world shrinks and collapses in on itself, our perception compresses. 
Our sense of scale contracts, so that everyday details expand in size, and 
time dilates. How do I know time is passing when everything I used to have 
that marked its advance has disappeared? Is it passing fast or slow or going 
into reverse? How can I think about the future when all I see is a blank page? 
How can I think about the past when it seems to me like a dream?  I see others 
decomposed into pixels, samples, electrons, photons, light streaming down 
fibres. I move fast. I move slow. Time shifts, stretches, folds and curves, 
but never stops.   

FICHA ARTÍSTICA
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Intérprete
Interpreter
Iris Dekker

Imagem / Câmara
Image / Camera
Adam Newby

Música 
Original Soundtrack
Gareth Kirby 
(Elsewhere)

Iris Dekker (Holanda) é uma artista de dança multidisciplinar que vive em Sevilha. 
Criou várias obras contemporâneas (como ‘First Breath’, ‘Corona Diet’, ‘Teraxacum’ 
e, claro, ‘Relativity’), combinando a sua vasta experiência em produção de televisão, 
com o seu diploma universitário em estudos de teatro, e as suas habilidades como 
bailarina contemporânea e profissional de flamenco.

Iris Dekker (The Netherlands) is a multidisciplinary dance artist living in Seville. She has 
created several contemporary works (such as ‘First Breath’, ‘Corona Diet’, ‘Teraxacum’ 
and of course ‘Relativity’) by combining her extensive experience in television making 
with her university degree in theatre studies and her skills as a professional contemporary 
and flamenco dancer.

Last at Home
SÃO CASTRO, ANTÓNIO M CABRITA (PT)

“LAST at home” surge num momento fervilhante de ideias e de questionamento 
em tempos estranhos e desafiantes, marcados pela vontade de continuar 
a produção e a partilha artística, resgatando a peça LAST da interrupção 
da itinerância a que se viu obrigada. Não existindo alternativa ao encontro 
com o público, senão através dos meios digitais, altera-se inevitavelmente 
o conceito de público e também de apresentação – perdendo-se a beleza 
efémera e arrebatadora de uma emoção revelada perante olhares testemunhas 
de um propósito comum – mas acreditando que diferentes aproximações 
podem gerar novas ligações.

“LAST at home” comes in a moment of seething and questioning through strange 
and challenging times, marked by the desire to continue the production and 
artistic sharing, rescuing the piece “Last” from the interruption of the tour to 
which it was obliged.  With no alternative of meeting with the public but through 
digital means, the concept of audience and also of presentation inevitably 
changes – losing the ephemeral and sweeping beauty of an emotion revealed 
before witnesses with a common purpose – but believing that different 
approaches can generate new connections.

FICHA ARTÍSTICA
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Coreografia 
Choreography
São Castro 
António M Cabrita 

Intérpretes
Interpreters
Ana Moreno
Ester Golçalves 
Guilherme Leal 
Miguel Santos
Rosana Ribeiro
Laura Abel

Música 
Original Soundtrack
Quarteto de Cordas 
Matozinhos 
Vitor Vieira
Juan Maggiorani 
Jorge Alves
Teresa Valente Pereira

Edição | Editing
São Castro 

Produção | Production
Companhia 
Paulo Ribeiro

São Castro completou a sua Licenciatura na Escola Superior de Dança. Foi bailarina 
da Balleteatro Companhia, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo 
e Ballet Gulbenkian. António M Cabrita é licenciado pela Escola Superior de Dança 
e Escola de Dança do Conservatório Nacional, seguiu a sua formação em dança na 
Joffrey Ballet School, New York. Em 2017, São Castro e António M Cabrita criaram” Dido 
e Eneias” para a Companhia Nacional de Ballet e, em 2019, foram ambos convidados 
a assumir a direção coreográfica da ópera “Orphée et Eurydice”.

São Castro completed her degree at the Escola Superior de Dança. She was a dancer 
at Balleteatro Companhia, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo and 
Ballet Gulbenkian. António M Cabrita graduated from Escola Superior de Dança and 
Escola de Dança do Conservatório Nacional, he followed his dance training at Joffrey 
Ballet School, New York. In 2017, they created “Dido and Eneias” for the National Ballet 
Company and, in 2019, they were both invited to assume the choreographic direction 
of the opera “Orphée et Eurydice”


