DILÚVIO
MOMENTO
ARTISTAS
INDEPENDENTES
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...

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
A partir de Ilhas e Noé
de Ricardo Neves-Neves
Criação: Diogo Freitas
Assistência à criação, apoio a canto e
operação de som: Filipe Gouveia
Interpretação: Ana Pessoa e
Sara Neves/Joana Martins
Composição e interpretação Musical:
Paulo Pires
Figurinos: Joana Africano
Desenho de Luz: Pedro Abreu
Cenografia: Raquel Santos
Acompanhamento Fotográfico:
Patrícia Ferreira
Residência Artística:
FORA - Câmara Municipal de Gondomar
Produção Executiva: Inês Simões Pereira
Produção: Momento - Artistas
Independentes
Coprodução:
Câmara Municipal de Gondomar
Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão
Apoio à Digressão em 2021
Direção Geral das Artes Ministério da Cultura

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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