CALEIDOSCÓPIO
DIÁLOGO ENTRE A
MÚSICA E A LUZ

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.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Quarteto Caleidoscópio
Dalila Teixeira, piano
Francisco Ferreira, violino
Teresa Soares, violoncelo
Tiago Bento, clarinete
Técnico de luz
João Abreu
Operador de luz
João Abreu e José Afonso
Gravação de vídeo
Adriana Romero

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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