COLETIVO
HABITACIONAL

Coletivo Habitacional é uma
coreografia política sobre
habitação. Debate-se com as
possibilidades de uma arte poética
como a Dança se debruçar sobre
questões basilares da vida.
Em Coletivo Habitacional
nasce-se para um mundo que
está sempre a desabar. Por
isso, as pessoas em palco
interrompem, constantemente,
as suas práticas de abstração
para se dedicarem a uma poética
do restauro, implementado
como um exercício arrecadado à
museologia. Restauro do corpo, da
vida, do direito à cidade. Restauro
do comum. Em última análise,
Coletivo Habitacional pensa numa
ideia de abrigo em camadas.
Útero, casa, planeta. Uma dança
doméstica encontra lugar num
espaço descolado, ao som de
um discurso rebentatório, em
permanente jorrar.

A coreoturgia acompanha o
regresso da coreógrafa a Lisboa
e a leitura que faz dos grandes
movimentos em redor do seu
corpo. O projeto envolveu a sua
integração na luta pelo direito à
habitação e à cidade. Foi assim
que percebeu que a sua luta era
a luta de muitas mulheres.
No limiar da loucura, este será
um objeto de arte sacra ou um
encontro com João dos Santos.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Direção artística e coreoturgia:
Susana Domingos Gaspar
Interpretação: Carolina Faria, Micael Sousa
Ferreira e Susana Domingos Gaspar
Música: Maile Colbert
Texto: Nuno Pinheiro e Filipa Matta
Desenho de luz e Direção Técnica:
João Teixeira
Registo fotográfico e imagem do projeto:
Rui Dias Monteiro
Filme-registo: João Luz
Produção: Mundo em Reboliço
Residências: Estúdios Victor Cordón/
OPART, Largo Residências, Convento do
Carmo, Armazém 22, Materiais Diversos
Associação Cultural, Biblioteca de
Marvila, 23 Milhas/Fábrica das Ideias
Apoio: GDA
Co-produção: Teatro Virgínia/
Câmara Municipal de Torres Novas
Agradecimentos: Habita! – associação
de luta pelo direto à habitação e à cidade,
Stop Despejos!, Zé Luís Costa,
Jardim da Estrela, Bernardo Theriaga,
InêsBacalhau, Coletivo 249, Júlio Costa,
ADPTN, Projeto LigAções/Graal

ESPAÇO ALTERNATIVO
Espaço Alternativo é o eixo de intervenção
do A22 como espaço de programação
de acolhimento que contará ao longo de
dois anos com parcerias de cooperação
e colaboração com estruturas ou
artistas nacionais e internacionais,
pensadas através de estratégias de
complementaridade com a programação
regular. Propõe-se às entidades parceiras
uma apropriação do espaço podendo
nele realizar residências de criação,
apresentação de espetáculos, ensaios
abertos, conversas, formação, exposições
ou qualquer outro tipo
de intervenção artística.
Desta forma o Armazém22 consolida a sua
atuação enquanto ESPAÇO ALTERNATIVO
e singular, cuja forma se altera e atualiza
de acordo com as necessidades das

estruturas que acolhe, adaptando-se aos
diferentes projetos em fase de criação
e de circulação. É um espaço modular
podendo-se adaptar tanto às diferentes
propostas e formatos de apresentação,
como de público. O acesso das estruturas
e criadores é desburocratizado,
estabelecendo uma relação direta e
de proximidade e adequando-se às
necessidades e tempos de criação de
cada proposta.
Enquanto plataforma aberta o ESPAÇO
ALTERNATIVO incentiva tanto entidades
de programação como criadores
independentes a que façam a sua
apropriação do espaço Armazém22.
A estruturação de cada proposta é
da responsabilidade das entidades e
artistas programados, quer em termos de
escolha de repertório, quer em termos de
formatos de apresentação, permitindo o
seu crescimento e fidelização, não só ao
espaço, como às entidades acolhidas.
Espaço Alternativo/Armazém22 é
um projeto da KALE Companhia de
Dança, uma estrutura cofinanciada pela
Direção-Geral das Artes / Ministério da
Cultura, para o biénio 2020/2021.
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