CHÁ DAS CINCO
PEÇA PARA
QUATRO AMIGAS
MAIS UMA QUE
NUNCA MAIS
CHEGA.
CORAÇÃO
NAS MÃOS
O presente, o aqui e o agora,
aquando do bebericar e do
desfrutar da essência da infusão.
Mas, ao contrário do que se espera,
a paz não acontece. E a utópica
calma do chá contrapõe-se às
ansiosas situações e imprevistos
que dele vão surgindo – a água
que nunca mais aquece, o chá que
nunca mais está pronto e a amiga
que nunca mais chega.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Criação/Interpretação:
Daniela Leite Castro, Joana Carmo
Martins, Marta Costa, Rita Carmo Martins
Música: Daniela Leite Castro, Gabriela
Braga Simões, Laura Felícia, José Afonso
Cenografia: Rui Sousa e Hélder Silva
Fotografia: JPedro Martins
Criação: Coração nas Mãos –
Associação Cultural e Artística
Apoio à Criação: Estúdio 80 Pilates,
Academia de Dança de Matosinhos
Difusão e Agendamento: Companhia
Nacional de Espectáculos
Agradecimentos: Blaise Powel, Diana
Amaral, João de Sousa, JPedro Martins,
Letícia Abelieira, Maria da Guia Carmo,
Marta Ferreira, Pedro Carvalho, Sara Silva.
Este projeto teve:
Bolsa de apoio à criação de projeto
emergente no Trengo 2018 – Festival de
Circo do Porto, Julho 2018;
Prémio do Público – Festival SET –
ESMAE, Julho 2018
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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