
 

 

 
 

 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA E CINEMA VOLTA A LISBOA 

 
 

De 26 de Novembro a 6 de Dezembro, a cidade de Lisboa recebe o InShadow - 7.º Festival 
Internacional de Vídeo, Performance e Tecnologias, uma organização da Vo’Arte em co-produção 

com o São Luiz Teatro Municipal. 
  

O InShadow apresenta uma programação contemporânea transdisciplinar diversificada, centrada 
na articulação entre a dança e o cinema, composta por vídeo-dança, documentários, 

espectáculos, exposições, instalações, workshops e masterclasses e um forte projecto educativo. 
 

 
Posicionando-se como um dos festivais mais inovadores de criação contemporânea transdisciplinar, a 7ª 
edição do Festival InShadow decorrerá de 26 de Novembro a 6 de Dezembro em diversos espaços da 
cidade de Lisboa, nomeadamente São Luiz Teatro Municipal (SLTM), Teatro do Bairro, Museu das 
Comunicações, Plataforma Revólver, Espaço Santa Catarina, Eka [Palace], Galeria das Salgadeiras, Centro 
Nacional de Cultura, entre outros. 
 
Com um forte enquadramento europeu, InShadow, obteve o reconhecimento prestigiante do EFFE – Europe 
for Festivals, Festivals for Europe, 2015-2016. Já a Vo’Arte foi vencedora do Prémio Acesso Cultura na 
categoria Acessibilidade Intelectual 2015. 

 
A programação arranca a 18 de Novembro, em pré-festival, com a exposição Cazenga vs Angola de Pierre 
Larauza / t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e na Plataforma Revólver. A 21 de Novembro inauguram as exposições de 
Carina Martins e de Joana Latka no Espaço de Santa Catarina e Galeria das Salgadeiras, respectivamente. 
A 25 de Novembro Shooting Änimas de Fede Nogales no Centro Nacional de Cultura. 
As restantes inaugurações acontecem a 26 de Novembro em vários espaços de Lisboa, nomeadamente no 
Museu das Comunicações, com o “happening” Breathe. 

 
As sessões de competição no género documental e vídeo-dança, ponto forte do Festival, decorrem entre 27 
e 29 de Novembro no Teatro do Bairro e de 2 a 5 de Dezembro no SLTM, respectivamente. O Melhor 
Documentário será distinguido com o prémio Luna Andermatt, apoiado pela Conserveira de Lisboa e o 
Melhor Vídeo-Dança com o prémio Schweppes Portugal.  
 
Na secção das performances, serão cinco a subir aos palcos do Teatro do Bairro e do SLTM. 
 
Equilibrio Residuo da italiana Sara Marasso | Il Cantiere, em estreia nacional no Teatro do Bairro a 27 de 
Novembro às 22h30. Segue-se o SLTM que recebe performances de criadores consagrados como Pierre 
Larauza & Emmanuelle Vincent | t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e (FR/BE) com Urban Distortions,  a coreógrafa Rafaële 
Giovanola / Cocoon Dance, pela primeira vez em Lisboa com a peça Revisiting Wonderland, e a nível 
nacional a dupla |acsc| António Cabrita e São Castro com Play False, vencedores do Prémio Autores 2015, 
e artistas emergentes, como os suecos Erika Janungen e Oskar Frisk, com a ante-estreia mundial da 
performance Sensing Currents. 
 



 

 

 
 

O projecto educativo LittleShadow, secção dedicada ao público infanto-juvenil, decorre este ano no Museu 
das Comunicações e SLTM, com sessões de filmes de animação, actividades artísticas e um espectáculo 
que alia teatro, dança e imagem. 
 
Da programação ainda espaço para o conhecimento com workshops e masterclasses dirigidos por artistas, 
realizadores, coreógrafos e bailarinos ao público em geral e especializado. 
 
InShadow arranca e termina em festa com a música humana e das tradições de Sampladélicos de Tiago 
Pereira e Sílvio Rosado no Teatro do Bairro a 28 de Novembro e no dia 6 de Dezembro a experiência 
multissensorial de Sounds like Curry encerra o Festival no SLTM. 
 
As sessões de competição, instalações, exposições, masterclasses e festas são de entrada gratuita. Para 
mais informações sobre os espectáculos e outra programação consulte o site da Vo’Arte. 
 
O Festival é uma referência no território da criação contemporânea transdisciplinar, único no seu programa 
com direcção artística de Ana Rita Barata e Pedro Sena Nunes. 
 
InShadow, o corpo imagina-se na sombra. 
 
 
Sobre a Vo’Arte e o InShadow: 
Vo’Arte | www.voarte.com | on.fb.me/1td7sCM  
InShadow | on.fb.me/1ol78pY 
 
 
Para mais informações: 
Rita Piteira | voarte@voarte.com  
Comunicação & Assessoria de Imprensa  
T.+351 21 393 24 10 | M.+351 91 404 04 71  
www.voarte.com 
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