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EREMITA
POESIA
ELECTRÓNICA

FITEI - FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO DE
EXPRESSÃO
IBÉRICA
PERFECT MATCH

Música
Nuno Preto e
Samuel Martins Coelho
4 maio, 10h30 e 17h00
Armazém22
Alunos Ensino
Secundário Ginasiano | 40’

Teatro
Hotel Europa
14 maio, 19h30
15 maio, 17h00
Armazém22
> 12 | 90’

Perfect Match é um espetáculo de teatro
documental sobre a importância do amor e
das relações amorosas nas migrações que
marcaram o século XX em Portugal.
Voltamos ao passado, à fuga de milhares
de pessoas da miséria durante o Estado
Novo, e refletimos sobre o presente, os
novos movimentos migratórios muitas
vezes vistos como uma ameaça. De que
forma as relações amorosas são marcadas
e condicionadas pelos movimentos de
migração de pessoas na Europa? Como
respondeu e responde o amor a estas
situações extremas?

Pedi às palavras que traduzissem um
mundo. Cansado de traduzir, deixei que
os olhos fizessem uma parte da viagem. E
forcei o meu ponto de vista. Sempre. Porque
traduzir também é escolher as palavras.

O guião foi construído a partir de
testemunhos e das histórias e experiências
de vida dos intérpretes, nascidos em países
muito diferentes: Brasil, Colômbia, República
Checa, França, Grã-Bretanha e Itália.
Perfect Match abre um novo capítulo no
percurso da companhia Hotel Europa — o
tema das migrações.

6º ANIVERSÁRIO
ARMAZÉM22
DIÁLOGO ENTRE A
MÚSICA E A LUZ

INQUIETAÇÃO
COM AS VOLTAS
DO MUNDO

Música e Luz
Diálogo entre a Música e a Luz
Quarteto Caleidoscópio:
Dalila Teixeira, piano
Francisco Ferreira, violino
Teresa Soares, violoncelo
Tiago Bento, clarinete
20 maio, 19h30
22 maio, 11h00
Armazém22
> 6 | 50’

Dança
Mariana Amorim
9 junho
Armazém22
> 6 | 65’

Apresentar um espetáculo em que a
luz e a música dialogam, por forma a
transformar a sala e envolver as pessoas
numa experiência que reconta a história do
Quarteto para o fim do Tempo, de Olivier
Messiaen.
Tendo sido estreada num campo de
prisioneiros, durante a Segunda Guerra
Mundial, a nossa intenção é a de recontar
história do Quarteto, apresentando-a de
uma perspetiva menos sombria e mais
boreal, tendo por base as auroras que
deram esperança ao compositor nesta fase.
No fundo, fazer com que o mundo de
Messiaen seja projetado, na medida do
possível, para o público, e se cumpram,
assim, as duas faces do cristal: o peso do
Abismo e a Esperança na Eternidade.

A partir da obra poética do poeta e
revolucionário Aires Torres propomos um
espectáculo de cruzamentos de várias
linguagens artísticas, entre a dança, a
música, o teatro e o vídeo. A obra de
Aires Torres foi silenciada durante a sua
vida e cem anos depois ainda é de uma
actualidade e reflexividade extenuante
coadunando-se na perfeição com os
tempos que estamos a viver.

DILÚVIO

DANÇA PARA O
CENTRO ANTÓNIO
CÂNDIDO
DIÁLOGOS

Teatro
Momento Artistas
Independentes
17, 18 e 19 junho
Armazém22
> 12 | 50’

Dança (Estreia Criação)
Aldara Bizarra /
Kale Companhia Dança
23 julho, 19h30
24 julho, 19h30
Armazém22
> 6 | 50’

"Noé,
Serão vocês sempre como Píramo e Tisbe,
entre muros erguidos, só para se
apaixonaram através das fendas e se
matarem no fim?
Olha em volta.
A Liberdade foi presa por ser uma palavra
de acentuação grave.
É necessário fazer um reset.
R-E-S-E-T.
R-E-S-I-S-T-I-R.
Re-existir!
Pega na van e faz-te à estrada, que isto por
cá vai tudo na enxurrada.
Quantas vezes? Quantos resets?
Pode ser que voltemos ao mesmo... mas
mais devagar...”

UNFINISHED
#BATTLEGROUND
OPEN LABS
Dança e Pensamento
3rd & 4th Editions 2021
25 julho – 01 agosto
Armazém22

OPEN DAY
01 agosto
Armazém22
> 12 | 50’
Unfinished #BattleGround OpenLabs
pretende construir experiências,
instrumentos e perspectivas a partir
do trabalho de artistas cujo percurso
questiona o corpo como contexto político.
À curadoria de Pedro Prazeres juntar-se-á
um grupo de artistas de diversas áreas,
estando já confirmados os nomes de Ana
Rocha, Carolina Martins, Jao Moon, Peter
Pleyer e Sherwood Chen. Tal como cada
participante, irão estar uma semana em
laboratório criativo.
Cada um dos dias do Open Labs será
conduzido por um artista e, seremos assim
todos convidados a entrar no universo
artístico que cada um compõe através
das suas práticas, questionamentos e
motivações e aí encontrarmos os nossos
universos. O dia será organizado por uma
prática de corpo matinal e uma prática
criativa durante a tarde. No último dia, o
Unfinished# Battleground abre as suas
portas ao público numa partilha informal
daquilo que foi trabalhado durante a
semana.

O Unfinished #BattleGround OpenLabs
dirige-se a profissionais que tenham como
principal preocupação no seu trabalho
o corpo em performance nas suas
componentes física, mental e energética.
Convidam-se como participantes,
investigadores e artistas envolvidos das
áreas das artes performativas, plásticas/
visuais e de cruzamentos artísticos.
Incentivamos os participantes a trazerem
o seu próprio trabalho em processo, no
entanto não é uma premissa obrigatória.

SAVE THE DATE!
DANSE QUI
DANSE
SUMMER LAB
Dança
23-28 agosto
Armazém22
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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.

