CURTAS DE
DANÇA 2021
OPEN CALL
INSCREVE-TE!
Bolsas de Criação: 4
Prazo Inscrição: 30.11.2021
Confirmação Inscrição: 15.12.2021
Apresentações: 29/30.01.2022
Armazém22, Gaia
Contacto: info@kale.pt
Mais info: www.kale.pt/curtas

Kale Companhia de Dança, através do seu
projeto Armazém22. Para a temporada
2020-2021, accionou uma nova parceria de
comunicação com o Rivoli, Teatro Municipal
do Porto.
O foco desta iniciativa é a apresentação
de objetos artísticos com uma forte
vertente laboratorial, onde o artista pode
experimentar os diferentes estádios da
sua criação em formato de apresentação
pública. O criador poderá fazer uso de
diferentes tipologias de espaço disponíveis
no Armazém22, sendo proposto um
ambiente mais tradicional, em black-box, ou
mais alternativos, utilizando espaços não
convencionais como o Foyer, Bar, Estúdio.
O Curtas de Dança defende um espaço
de maior liberdade performativa e onde
artistas emergentes podem afirmar a
sua visão e testar formatos enquanto
intérpretes, criadores e pensadores da arte
performativa.
Serão selecionados dois projetos para
apresentação de espetáculos e dois para
apresentação de vídeo, nos espaços
disponibilizados pelo Armazém22, nos
dias 29 e 30 de janeiro de 2022. Cada
projeto selecionado para apresentação no
Armazém22 recebe uma Bolsa de Criação
no valor de 500.00,00€ (quinhentos
euros) para apresentação ao vivo e de
250.00€ (duzentos e cinquenta euros) para
apresentação de instalação vídeo, assim
como apoio técnico.
A seleção dos trabalhos é feita por um
júri composto por Joana Castro e Gael
Domenger (Kale Companhia de Dança) e
Cristina Planas Leitão (Teatro Municipal do
Porto).

O Curtas de Dança é uma mostra de
trabalhos coreográficos de curta duração,
à semelhança do exemplo cinematográfico
curta-metragem, criado em 2016 pela

O período de candidaturas decorre entre
24 de setembro e 30 de novembro de
2021. A candidatura deverá ser formulada
por modelo próprio disponibilizado em
www.kale.pt/curtas. Os resultados são
comunicados até dia 15 de dezembro de
2021, diretamente aos candidatos, por
correio eletrónico, e difundido pelos meios
de comunicação.

MÚSICA
NOVA PARA
INSTRUMENTOS
ANTIGOS

AMORES DE LESTE
ENSAIO ABERTO

BOREALIS ENSEMBLE

COMPANHIA HOTEL EUROPA

Música
02 outubro, 19h00
Armazém22
> 6 | 60’ | 7,5€/5€*

Teatro
16 outubro, 19h00
Armazém22
> 12 | 60’ | Gratuito

O que distingue instrumentos históricos de
instrumentos atuais? Será que o repertório
a tocar em instrumentos históricos se
deverá limitar às obras criadas na respetiva
época, e aos compositores que viveram
nessa altura? O projeto ‘Música Nova
para Instrumentos Antigos’ pretende
abordar estas questões num concerto que
apresentará obras criadas entre os séculos
XVIII a XXI, interpretadas pelo Borealis
Ensemble (António Carrilho em flautas de
bisel, e Helena Marinho em pianoforte),
demonstrando como podemos reinventar
e desconstruir noções comuns acerca
das limitações históricas e organológicas
desses instrumentos. Os instrumentos
utilizados neste concerto incluem uma cópia
de um pianoforte do início do séc. XIX e
vários tipos de flautas de bisel.
Este projeto foi distinguido pela DireçãoGeral das Artes para apoio em 2015 e 2020,
e registado em dois CDs editados em 2016
pela editora Movimento Patrimonial pela
Música Portuguesa.

Este projeto acompanha a vida de jovens
anti-fascistas Portugueses e também
pessoas de Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau, Cabo-Verde e São Tomé e
Príncipe que lutavam pela independência
dos seus países e que beneficiaram de
bolsas de estudo concedidas por países do
leste europeu. Até 1989, estas bolsas foram
atribuídas como um apoio à luta contra
o fascismo e o colonialismo português e,
depois de 1974, como parte do esforço para
ajudar a construir as novas repúblicas livres
e independentes.
Este projeto irá explorar questões relativas
à luta e à resistência contra o fascismo, o
colonialismo e o comunismo. Enquadrar
estas questões sob o tema do amor
permitirá entender as conexões entre o
amor pessoal e as relações familiares
sob esses espectros políticos. Este é um
espetáculo de teatral documental inspirado
nos testemunhos de pessoas que viveram
essas situações. Entrevistaremos famílias
desmembradas pela queda do comunismo
entre a Europa e a África, pessoas que
deixaram o partido comunista depois
da experiência de viver nesses países e
pessoas que ainda continuam comunistas.

MONTANHA
PLUMA NEGRA
COLETIVO ESPAÇO INVISÍVEL
Multidisciplinar
22 e 23 outubro, 19h00
24 outubro, 17h00
Armazém22
> 12 | 50’ | 5€

Para além dos dois criadores, a equipa
completa-se com a colaboração do
compositor Samuel Martins Coelho, as
artistas visuais Ártemis Provou e Sara
Vieira Marques, a psicóloga Rita Soeiro e
o cenógrafo Pedro Guimarães.
Vivemos cada vez mais, sentimos
estímulos vindos de todos os lados,
como choques eléctricos, descargas
constantes que nos exigem mais vida,
mais tempo, mais corpo.
Um corpo que, sem preparação, se
coloca à disposição da “luta pela vida”.
Mas que luta é esta? Que oponente é
este que se coloca à nossa frente?
Que corpo imóvel se levanta no final do
dia, como se fosse um saco de boxe,
e que, sem sair do lugar, caminha a
cambalear?
Estes são os corpos que nos exigem
hoje, que exigimos hoje: corpos como
acumuladores de verbos que não podem
parar, inimigos do ócio.
“Ah... boa vida.“
Transformamos uma frase certa numa
coisa errada e reivindicamos a sensação
do que nos exigem. E o corpo não pode,
porque não pode, colapsar.
Exige-se. A exigência são como
descargas eléctricas que carregam o
corpo, tantas e tantas vezes que ele, mais
cedo ou mais tarde, se obriga a desligar.
Vai colapsar. Vai tremer.

Montanha pluma negra é o título da
nova criação de Daniela Cruz e Nuno
Preto. Neste projecto os criadores dão
continuidade à pesquisa de um trabalho
sensorial, que têm vindo a explorar nas
últimas co criações. Tornar visível as
doenças silenciosas é o ponto de partida
para a pesquisa de um corpo sensorial no
qual a dimensão do som, imagem e palavra
se projectam.

Em silêncio aguentamos o corpo
demasiado fraco para assumir que está
esgotado e ansioso e, em silêncio, vamos
aguentando a vida, presumindo que parar
é assumir uma culpa.
Temos de estar sempre ligados, a tudo, a
todos, ao momento, a produzir respostas
e a gerar perguntas.
A exigir tanto, mas a existir tão pouco.

LONGUE MARCHE

SINTO MUITO

PURGA.C - COMPANHIA
DE DANÇA

JOANA COUTO

Dança
29 e 30 outubro, 21h00
Armazém22
> 14 | 18’ | 10€/5€*

Multiplico-me para me lembrar de tanta
coisa, que me esqueci de me ver a
envelhecer. E também me esqueci de jantar
com as pessoas ...
Não se faz. Esqueci-me do tempo e das
rugas num dia com tanto movimento.
Contaram-me da levedura escarlate que o
céu trazia, que passei a lembrar-me dele
como uma recordação minha. E depois foi
fácil. Inventei recordações à medida que
duvidava se não as teria vivido na realidade,
se essas pessoas com quem vivo não me
teriam roubado as lembranças. Roubado
não, apropriado. É mais moderno. Volto a
lembrar-me, e o sabor a céu passa-me para
a boca e depois para o corpo todo. É aí que
alguns músculos adormecem e decidem
não me dar troco. Com tanta urgência,
esqueci-me que o corpo começa a não
dar troco. As palavras envelhecem como
os movimentos, e o ambiente fica pesado,
torna-se torto e estéril. Não há músculo que
salve nem suor que excite. Num dia como
o de hoje. Cáustico. O meu rosto começa a
desvanecer e a invisibilidade lateja. Começo
a não existir, começo a não insistir porque
a morte está certa. Parece uma mancha,
parece uma marcha. Por vezes, tenho
saudades das coisas que não vivi porque
não as inventei. Como estas palavras, como
este momento. Há quanto tempo não como
eu um petit gateaux enquanto faço um pas
de deux... há quanto, lembras-te?
Por Ivo Saraiva e Silva

Dança Contemporânea
05 e 06 novembro, 19h00
Armazém22
> 6 | 40’ | 5€/3,5€*

Sinto muito é uma exposição sentimental
que toma a forma de um espetáculo onde
é possível se expressar livremente e
sem juízos pré-concebidos. Pretende-se
questionar, quer como criador quer como
espectador, qual a interferência das
palavras tradição, pathos, beleza e conforto
num processo de criação e no seu produto
final.
Quão desejáveis são, quão essenciais, quão
imediatas no processo de comunicação,
quão intencionais e procuradas pelo olho
externo, quão suportadas por instituições,
quão rapidamente categorizadas. Assim,
apresenta-se num contraste maturado que
se espera que induza o questionamento
sobre a nossa percepção artística e quais
os nossos limites para com a arte.

FESTIVAL
REGARDS CROISÉS
PORTUGAL 2021

GERAÇÃO 2.2***
"ENSAIO ABERTO"

Dança Contemporânea
e Pensamento
12—14 novembro
Armazém22 e Auditório
Municipal de Gaia

BRUNO ALEXANDRE
Dança
26 e 27 novembro, 19h00
Armazém22
> 6 | 60’ | 7,5€/5€*

PROGRAMAÇÃO
#ESPETÁCULOS
> 6 | 5€
ELDFELL, de Benjamin Coyle
CIE KOPFKINO FR
AU DELÀ VUE D’ICI
LA CAVALE CIE FR
12 novembro, 21h00
Armazém22
MAR
AMAIA ELIZARAN ES
13 novembro, 21h00
Auditório Municipal de Gaia
JANELA PORTUGAL,
SCHULD, SARA GARCIA
14 novembro, 17h00
Armazém22
VINTE E UM PT/FR
KALE COMPANHIA DE DANÇA
14 novembro, 19h00
Auditório Municipal de Gaia

Geração 2.2 é um espaço de criação
e programação de jovens bailarinos
em contexto profissional, valorizando
simultaneamente o trabalho da atual e
futura geração de profissionais das artes
do espetáculo, proporcionando ainda a
oportunidade de valorizar os testemunhos
e valores atuais como fonte de inspiração e
crescimento comum das artes no futuro do
país, em particular no panorama nacional da
dança contemporânea.
Geração 2.2. constitui-se nesta fase inicial
por dois projetos de criação de dança
contemporânea, programados no espaço
Armazém22, em Vila Nova de Gaia, em
novembro e dezembro de 2021.
A primeira criação do projeto, “Vinte e
Um”, prevê um trabalho de imersão e
criação coreográfica com bailarinos do
Curso Secundário de Dança do Ginasiano
Escola de Dança, confrontando-os com
Bruno Alexandre, coreógrafo de renome
nacional, juntamente com Inês Negrão
como ensaiadora e Domingos Alves
na composição musical. A linguagem
artística do coreógrafo é o mote do
desafio lançado, segundo direção artística
de Joana Castro. Os bailarinos estarão
num processo de criação intensivo,
estreando a 26 e 27 de novembro de 2021
no Armazém22, Vila Nova de Gaia.

PARA ATRAVESSAR UNFINISHED
CONTIGO O DESER- #BATTLEGROUND
TO DO MUNDO
MOSTRAS EM
PROCESSO
CASCA DE NOZ
2ª MOSTRA
PEDRO LAMARES
E LÚCIA MONIZ

Poesia | 28 novembro, 19h00
Armazém22 | > 16 | 55’ | 10€/5€*
Para enfrentarmos juntos o terror da morte
Para ver a verdade, para perder o medo
Ao lado dos teus passos caminhei
A amizade de Sophia e Jorge de Sena é
bem conhecida, até pelas cartas publicadas.
Juntos, em separado, atravessaram o
deserto de um país em ditadura. Sena
exilou-se, Sophia ficou. Desse afastamento
físico resulta a literatura epistolar da sua
correspondência.
Muito além da directa, há uma profunda
correspondência de propósitos. A luta pela
liberdade, pela acção, pela palavra. A Sophia
é doce, mas não perdoa. Exige a verdade
por inteiro para não habitar meio quarto. O
Sena é duro e não perdoa. Lembra-nos os
que foram estripados, esfolados, queimados,
gaseados, e os seus corpos amontoados tão
anonimamente quanto haviam vivido.
Juntos, colocam-nos num lugar onde somos
chamados a decidir, a questionar. Um lugar
onde a indiferença se mostra imperdoável.
Para atravessar contigo o deserto do mundo
é um exercício de intertexto. Intertexto entre
dois poetas, entre dois actores, intertexto
de afectos e uma luta comum, entre o
mundo que temos e o que queremos.
Uma pequenina luz bruxuleante e muda
como a exactidão como a firmeza
como a justiça.
Apenas como elas.
Mas brilha.
Não na distância. Aqui
no meio de nós.
Brilha

Dança Contemporânea
e Pensamento
04 dezembro, 19h00
Armazém22
> 6 | 50’ | gratuito

O Unfinished tem como objetivo a criação
de espaços de trabalho, apresentação
e discussão, entre pares e diversos
públicos, dos trabalhos em processo,
permitindo uma maior permeabilidade
entre os diferentes tempos implicados
na criação contemporânea e criando um
espaço onde o teste e o erro fazem tanto
parte do processo de criação, como de
apresentação.
A atividade Bolsas de Criação consiste na
atribuição de 2 bolsas bianuais a criadores
convidados para desenvolverem o seu
processo de pesquisa de um projeto/
nova criação no Armazém 22. Este
eixo programático tem como objetivo
criar um espaço de maior liberdade
de experimentação, sem pressões de
apresentações finais e criando um ambiente
de partilha e de discussão dos vários
criadores.

FONDO

GERAÇÃO 2.2***
IF MAYBE

ANA MULA

SÃO CASTRO

Teatro e Multimédia
11 dezembro, 19h00
12 dezembro, 17h00
Armazém22
> 6 | 60’ | 7,5€/5€*

FONDO pretende ser um momento em
que um conjunto de questionamentos
que surgem em contexto de isolamento,
confrontam o espectador com o sentido
da passagem, (e sensação de paragem) do
tempo.
O propósito deste projecto é o de criar
dobras e pontos de conjuntura entre os
episódios e as facetas do nosso atual
percurso pessoal.
Com o objetivo de encontrar marcadores
temporais da rotina, a proposta de
encenação resultará da interação com
objetos domésticos como impulsionadores
da ação dramática. As narrativas íntimas
que surgirem desta interação, não serão
completamente alheias ao espectador e irão
provocar nele uma espécie de vaivém de
sentidos, entre o desconhecido e o familiar,
no “fondo”, entre os dias que não consegue
distinguir e os que reconhece.
Assim, o foco vai estar em questões que
abrangem o conceito “normalidade” em
medicina e na, cada vez mais ténue, linha
que separa os indivíduos aparentemente
“normais” dos diagnosticados.

Dança
17 e 18 dezembro, 19h00
Armazém22
> 6 | 50’ | 7,5€/5€*

Geração 2.2 é um espaço de criação
e programação de jovens bailarinos
em contexto profissional, valorizando
simultaneamente o trabalho da atual e
futura geração de profissionais das artes
do espetáculo, proporcionando ainda a
oportunidade de valorizar os testemunhos
e valores atuais como fonte de inspiração e
crescimento comum das artes no futuro do
país, em particular no panorama nacional da
dança contemporânea.
Geração 2.2. constitui-se nesta fase inicial
por dois projetos de criação de dança
contemporânea, programados no espaço
Armazém22, em Vila Nova de Gaia, em
novembro e dezembro de 2021.
A segunda criação, “if maybe”, é dedicada
aos bailarinos da K2, companhia de
jovens bailarinos com criação original
regular por coreógrafos convidados e
adaptação de repertório próprio à faixa
etária, sob direção artística de Sara
Moreira. Para o projeto Geração 2.2,
terá uma nova criação com São Castro,
reconhecida coreógrafa no panorama
nacional, juntamente com Inês Cerqueira
como ensaiadora. O processo de criação,
em tempo longo, ocorre entre novembro
e dezembro de 2021, estreando a 17 e 18
Dezembro 2021, também no Armazém22,
Vila Nova de Gaia.

KALE
COMPANHIA
FORA DE
PORTAS

TERRAS PT/ES/FR
KALE COMPANHIA DE DANÇA
Dança
14 outubro, 20h00
Sale Gamaritz - Gare du Midi,
Biarritz, França
> 6 | 70’
16 outubro 2021, 20h30
Pôle Culturel Ev@sion d'Ambarès
et Lagrave, Ambarès-et-Lagrave,
França
> 6 | 70’

OCÉANIQUES
ANONYMES FR/PT
LE POEME EN VOLUME &
KALE COMPANHIA DE DANÇA
Dança Contemporânea
22 outubro, 20h30
Pôle Culturel Ev@sion d'Ambarès
et Lagrave, Ambarès-et-Lagrave,
França
> 6 | 60’

Mais informações:
kale.pt/companhia

ESPAÇO
ALTERNATIVO
+

FESTIVAL
SÚBITO +
JOANA COUTO e
BEATRIZ SARMENTO
ESPETÁCULOS

O projecto Espaço Alternativo+
é apoiado pelo programa
Garantir Cultura, uma iniciativa da
República Portuguesa - Ministério
da Cultura que tem como
objetivo promover a manutenção
da atividade das salas de
espectáculo. Até Janeiro de 2022,
serão gravados e transmitidos
digitalmente os vários projectos
acolhidos pelo Armazém22, em
Gaia.

INERCIA
DE LEONARDO CALVINO
/
ENTRE A PENA E A PAREDE
DE MERCEDES QUIJADA RAMA
E SARA SANTERVÁS
Multidisciplinar
13 a 17 outubro
> 6 | 60’

MÚSICA
NOVA PARA
INSTRUMENTOS
ANTIGOS +
BOREALIS ENSEMBLE

Bilhetes:
2€
Bilheteira online:
livestage.ticketline.pt
Mais informações:
kale.pt/alternativomais

Música
27 a 31 outubro
> 6 | 60’

AMORES
DE LESTE +
COMPANHIA HOTEL EUROPA
Teatro
10 a 14 novembro
> 12 | 60’

MONTANHA
PLUMA NEGRA +
COLECTIVO ESPAÇO INVISÍVEL
Multidisciplinar
17 a 21 novembro
> 12 | 50’

SINTO MUITO +
JOANA COUTO
Dança Contemporânea
01 a 05 dezembro
> 12 | 40’

ENCONTRO +
KALE COMPANHIA DE DANÇA
Dança Contemporânea
15 a 19 dezembro
> 6 | 75’

LONGUE
MARCHE +

CURTAS
DE DANÇA +

PURGA.C - COMPANHIA
DE DANÇA

KALE COMPANHIA DE DANÇA

Poesia
24 a 28 novembro
> 14 | 80’

Dança Contemporânea
23 a 27 fevereiro, 2022
> 6 | 50’

* **
INFO
BILHETEIRA
ARMAZÉM22
* Descontos habituais: menores de
12 anos (quando aplicável) maiores
de 65 anos; comunidade Ginasiano
Escola de Dança**; profissionais de
espectáculo**.
** apenas disponível
na bilheteira local

Bilheteira Online :
www.ticketline.sapo.pt/salas/sala/2621
Bilheteira Física:
Armazém22, Gaia
Rua de Guilherme Braga, 20-62,
4400-174 Vila Nova de Gaia, Portugal
Aberto 1 hora antes início espetáculo.
Contacto:
armazem22@kale.pt
Mais informações:
kale.pt/armazem22

***
GERAÇÃO 2.2

Geração 2.2 é um espaço de
criação e programação de jovens
bailarinos em contexto profissional,
valorizando simultaneamente o
trabalho da atual e futura geração
de profissionais das artes do
espetáculo, proporcionando ainda
a oportunidade de valorizar os
testemunhos e valores atuais como
fonte de inspiração e crescimento
comum das artes no futuro do
país, em particular no panorama
nacional da dança contemporânea.

Organização
Ginasiano Escola de Dança

Documentação Multimedia
Adriana Romero

Cofinanciamento
Compete2020 - Garantir Cultura

Assistência produção
Mayra Paolinelli

Direção artística
Joana Castro

Design gráfico
José Pereira

Gestão de projeto e plan. estratégico
Daniela Tomaz

Assessoria comunicaçao e imprensa
Joana de Belém

Direção produção
Maria Miguel Coelho
Direção técnica e desenho de luz
Joaquim Madail

FICHA ARTÍSTICA
KALE COOPERATIVA CULTURAL, CRL |
KALE COMPANHIA DE DANÇA |
ARMAZÉM 22
Direção Executiva & Artística
Joana Castro
Gestão de Projeto e Planeamento
Daniela Tomaz
Direção de Produção
Maria Miguel Coelho
Assessoria de Comunicação e Imprensa
Joana de Belém
Design Gráfico
José Pereira
Direção Técnica
Joaquim Madaíl
Técnico de Palco
Domingos Sousa
Redes Sociais e Assistencia Produção
Mayra Paolinelli
Frente de Casa
Sónia Costa
Apoios:
República Portuguesa – Cultura /
Direção-Geral das Artes
Município de Gaia
Ginasiano Escola de Dança
Antena 2

