artista Jamaicano-Americano David J. Amado
formou-se em Música na Columbia University em
Nova Iorque. Iniciou a sua formação em dança
com Donlin Foreman na técnica Graham e, logo
depois, tornou-se aprendiz com a Companhia
Alpha Omega Theatrical Dance (AOTD) sob a
direção de Enrique Cruz de Jesus em Nova
Iorque. Desde então dançou com o Ballet des
Amériques e o Corpo Cidadão em Minas Gerais,

DAVID J. AMADO

Ministério da Cultura Portugal/ GDA (2020), o
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Beneficiário do programa de apoio a projetos do

Brasil.
Complementar à experiência de palco, fez o
curso do International Dance COUNCIL da
UNESCO, em parceria com o Classical Dance
Alliance. Concluiu os quatro primeiros anos de
certificação como Professor de Dança Clássica no
método Vaganova.

David é também realizador. O seu filme
"Velveteen" foi apresentado na MODALisboa e no
Festival Política e contando, ainda, com um
artigo publicado na revista PARQMAG.
Enquanto coreógrafo, tem como missão contar
histórias de pessoas negras queer através do
ballet. Como cineasta, David é profundamente
influenciado pela estrutura dos filmes musicais
dos anos 70 e 80, pela estética da cultura hip
hop americana dos anos 90, bem como pela
escrita de pioneiros negros queer, como James
Baldwin. O seu trabalho situa-se na interseção
do que é a alta cultura, o intelectual queer e o
gueto. Com uma herança multicultural e uma
carreira que abrange três continentes, David J.
Amado aborda a coreografia e o cinema com
uma mentalidade diferenciada e inclusiva, onde
o público tem a oportunidade de expandir as
suas concepções no que toca à versatilidade do
corpo negro, bem como à do ballet.
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DAVID J. AMADO

FILMOGRAFIA
FILMOGRAFIA
"Velveteen"

2021

Realizador, Coreógrafo, Produtor Executivo
Vagamente inspirado em "The Velveteen Rabbit" de Margery
Williams, "Velveteen" é uma carta de amor trilíngue (português
/ crioulo/ inglês) aos negros queer. Com dança, música original
e poesia, explora o desejo de um homem em ser visto e aceite
por quem realmente é.

"Kaleidoscope"

2020

Realizador, Coreógrafo
Um trio de ballet contemporâneo coreografado para homens
que recorre a formações e efeitos visuais para dar a ilusão de
que o espectador está a olhar dentro de um caleidoscópio.

"Prism"

2019

Realizador, Coreógrafo
Um dueto de ballet contemporâneo coreografado para dois
homens construído em torno dos conceitos de simetria, linhas
paralelas, luz e perspectiva.

"self."
Co-Realizador, Coreógrafo
Com a música do cantor/guitarrista Moses Sumney, o filme
aborda a violência racial, a morte e o renascimento.

2016

A dança clássica deve ser utilizada como uma ferramenta de
transformação para nos ajudar a construir confiança e
autoestima, mostrando-nos que todos nós possuímos força,
graciosidade e beleza.
As aulas de David J. Amado seguem o currículo da escola
Vaganova (Russa), que enfatiza a colocação adequada, a força, a
rotação, o aplomb e o port de bras. Musicalidade e fraseado são
elementos-chave.
É prestada atenção detalhada e individualizada a cada aluno,
resultando não só na melhoria da técnica da dança clássica e na
compreensão mais aprofundada da mesma, mas também na
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aquisição e consolidação do vocabulário específico do ballet.

O vocabulário clássico e as linhas clássicas são ferramentas
utilizadas por David J. Amado com o objetivo de auxiliar os
alunos a ultrapassarem as suas limitações preconcebidas e
cultivarem a sua própria linguagem no ballet contemporâneo.
O ballet contemporâneo de David J. Amado é uma
oportunidade de transcender o clássico. As aulas incorporam
tradições culturais profundamente enraizadas na diáspora
Africana, seguindo a estrutura de uma aula de ballet
tradicional. A mobilidade da coluna é o componente-chave da
técnica.
Esta fusão do clássico com o contemporâneo e do Europeu
com o Diaspórico Africano cria um ambiente inclusivo, onde
todos são bem-vindos independentemente da respetiva
formação artística.
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DAVID J. AMADO

WWWW.DAVIDJAMADO.COM
david.j.amado38@gmail.com
@davidjamado
+351.910.537.426
Lisboa, Portugal

Classical Dance, Pointe & Floor Barre Teacher
Jazzy Dance Studios
Lisbon, Portugal

(2018 - Present)

• Administer theoretical, yet practical dance lessons.
• Implement detailed, streamlined lesson plans which foster
knowledge acquisition and improved technique in all students,
• Artistic Direct and choreograph for school performances.
Organize and produce audiovisuals, design lighting plots and
select costumes.

DAVID J. AMADO
FILMMAKER
CHOREOGRAPHER
BALLET PEDAGOGUE

HIGHLIGHTS
Portuguese Ministry of Culture
creative grant recipient.
Facilitated workshops at Escola
Superior de Dança and Forum
Dança, the two leading dance
colleges in Portugal.
Works presented in Lisbon Fashion
Week, PARQ Magazine and Festival
Política. (Portugal)
Member of The Classical Dance
Alliance, Inc. and of The International
Dance Counsel of UNESCO. Certified
in the first 4 years of the Vaganova
Classical Dance syllabus. (USA/ Russia)
Teacher Training workshops with The
National Dance Institute-NDI in NYC
(USA), Director Jacques D’Amboise.
Rookie of the Year Teacher in 2019 at
Jazzy Dance Studios. (Portugal)

PERSONAL INFO
Nationality: Jamaican-American
English: native
Portuguese: fluent
D.O.B.: 8/3/1988

CONTACT INFORMATION
www.davidjamado.com
david.j.amado38@gmail.com
+351.910.537.426
2700-356 Amadora, Portugal

Dance Teacher
BalletX Dance eXChange
Philadelphia, PA, USA

(2015 - 2017)

• Facilitated dance classes for 3rd and 4th grade students in the
Philadelphia Public School system.
• Collaborated with Artistic Director and Associate Director of
BalletX to mount 2 dance performances per semester in a theater
with more than 200 students for an audience of approximately
450 people.
• Integral in training novice dance students.
• Served as mediator for underserved children and provided
conflict resolution.

Dance Teacher
Learning Through and Extended Arts Program (L.E.A.P.)

Bronx, NY, USA

(2013)

• Developed and implemented the first after-school dance
program curriculum for LEAP, which is accessible to all MS22
students in the Bronx. Curricula focused on hip hop and jazz
dance styles, as well as body conditioning and nutrition.

Program Coordinator/ Teacher
Ballet des Amériques School & Company, Inc.
Port Chester, NY, USA
(2011 - 2013)
• Designed a curriculum for 35 students between the ages of 5
and 16 with a focus on the fundamentals of music theory,
composition, ear and voice training.
• Point of contact between teachers, administration, students &
parents.
• Coordinated the agenda of the School, as well as the Company. •
• Drafted all email correspondence on behalf of the Founder and
Director.
• Oversaw the organization's operating budget. Maintained several
databases with up to date with information including boutique
sales, employee compensation, as well as monthly payment
plans.

Columbia University in the City of New York
Bachelors of Music
New York, NY, USA

(2010)

"Velveteen"

2021

Director, Choreographer, Executive Producer
•

• Debuted in Lisbon Fashion Week Spring 2021.
• Featured in Parq Magazine and Mensagem de Lisboa.
• Shown in Festival Política and Festival Genders &
Performances and the Berlin Lift-Off Festival.

"Kaleidoscope"

2020

Director, Choreographer

DAVID J. AMADO
FILMMAKER
CHOREOGRAPHER
BALLET PEDAGOGUE

ABOUT ME
A multidisciplinary artist who aspires to use
cinema, dance, poetry and fashion to tell the
stories of queer black people and empower the
community.

HIGHLIGHTS
Portuguese Ministry of Culture
creative grant recipient.
Facilitated workshops at Escola
Superior de Dança and Forum
Dança, the two leading dance
colleges in Portugal.
Works presented in Lisbon Fashion
Week, Parq Magazine and Festival
Política. (Portugal)
Member of The Classical Dance
Alliance, Inc. and of The International
Dance Counsel of UNESCO. Certified
in the first 3 years of the Vaganova
Classical Dance syllabus. (USA/ Russia)
Teacher Training workshops with The
National Dance Institute-NDI in NYC
(USA), Director Jacques D’Amboise.
Rookie of the Year Teacher in 2019 at
Jazzy Dance Studios. (Portugal)

CONTACT INFORMATION
www.davidjamado.com
david.j.amado38@gmail.com
+351.910.537.426
2700-356 Amadora, Portugal

"Prism"

2019

Director, Choreographer

"self."

2016

Co-Director, Choreographer

Chapitô

2018

Dancer

Grupo Corpo/ Corpo Cidadão

2013 - 2016

Corps de Ballet

Ballet des Ameriques

2010 - 2012

Corps de Ballet

Alpha Omega Theatrical Dance Company
2009 - 2010
Apprentice

• "O Barco/ The Boat" Grada Kilomba- Portugal
(2021)
• Mandy Capristo- “13 Schritte”- Alemanha –
(2020)
• Fado Bicha- Portugal (2018)
• Olga Roriz “Interferências”- Portugal (2019)
• Benvindo Fonseca/ Portugal Fashion Week
Portugal (2017)
• Cie Willie Dorner “Bodies in Urban Spaces” Portugal (2019)
• Sublime Dance Company- Portugal (2019)
• Jacobs Pillow “Inside Out” Festival- EUA
(2012)
• Miss Drag Lisboa; Coreografo -Portugal (2019,
2017)
• David Gordon/ Pick Up Performance
Company- EUA (2012)

