PARA ATRAVESSAR CONTIGO
O DESERTO DO MUNDO
CASCA DE NOZ
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
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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.
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