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ARTIST TALK —
COMO MATAR 
MULHERES NUAS 

“Limite físico do corpo na 
presença de um público”

A pesquisa e mutação entre 2017 e 2022. 
A dor e o prazer, a ascensão e a força do 
poder feminino, uma reflexão constante 
entre a ideia de vida e de morte, os limites 
humanos postos à prova, o real e a ficção 
dentro do espectáculo, do processo da 
peça e deste momento pandémico. A 
relação da Xana com o apetite de criar 
reações no público. A transformação do 
horror em belo. Como é que uma obra de 
arte se impossibilita de morrer?
Uma conversa, um vídeo, 
um figurino e um ato.

XANA NOVAIS

Performance / Artist Talk
15 janeiro, 19h00 
Armazém22
> 16 | 60’ | 5€/3€*

“ O ser humano tem sensibilidades e 
empatias quotidianas que o fazem não 
tolerar certos tipos de comportamentos 
ou acções não só sociais mas também 
individuais. Mostrar ao público coisas 
tão íntimas que passam esta barreira da 
privacidade é impactante e tem de ser 
colocado de uma forma cuidadosa, para 
ninguém fugir e sentir vontade de mais. 
Adrenalina, ânsia, suor na boca, morder 
uma camisola, estas são algumas das 
sensações que espero do público, mesmo 
que só aconteça a uma pessoa. Interessa-
me que o público quebre um certo tabu, 
interessa-me que se modifique depois de 
ver as minhas peças, performances ou 
experiências, interessa-me que a partir 
de um mundo cenográfico belo, o público 
consiga tolerar os seus maiores horrores, 
medos e nojos. A relação do processo no 
meu trabalho é super importante, o treino 
diário, a modificação real dos meus instintos 
depois desses treinos, a disciplina que crio 
dentro de uma criação artística deixa de 
ser só arte para ser também uma forma de 
estar na vida durante algum tempo. Tolerar 
vários tipos de dor ao longo destes 3 anos 
foram o ponto fulcral no meu processo 
individual em COMO MATAR MULHERES 
NUAS que se iniciou em 2017, todo o tipo de 
dor, até chegar á dor por apatia, que surgiu 
ao ler 120 dias de Sodoma, depois de me 
relacionar com as 4 mulheres historiadoras 
caracterizadas por serem as rainhas do 
deboche, de uma elegância tal e com um 
radicalismo cómico, chocante e feminista 
no seu tempo. Nesta peça somos mulheres, 
radicais, elegantes que executam
conceptualmente alguma parte destas 
historiadoras. O livro é uma memória/
marca do radicalismo de SADE. Como 
Matar Mulheres Nuas é uma memória/
marca que está a ser concretizada no 
momento de apresentação, e nunca mais 
vai morrer. Sade estava ali no limite entre 
a dor e o prazer, a força e a desgraça, a 
morte e a vida, uma nova vida, ou um fim 
à vida passada. Eu estou sempre nesta 
corda bamba, numa busca de um limite que 
pode não aparecer, um limite que pode ser 
extraordinariamente vulgar”.



CURTAS DE DANÇA 
6ª EDIÇÃO

WORKSHOP —
HAMID BEN MAHI

O Curtas de Dança é uma mostra de 
trabalhos coreográficos de curta duração, 
à semelhança do exemplo cinematográfico 
curta-metragem, criado em 2016 pela 
Kale Companhia de Dança, através do seu 
projeto Armazém 22. Para a temporada 
2020-2022, 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 Armazém 22, 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. 

Ben Mahi descobre a dança hip-hop, 
enquanto autodidacta, na década de ’80. 
Depois de estudar no Conservatório de 
Bordeaux, a sua curiosidade em relação a 
novas técnicas de dança, os seus múltiplos 
encontros e colaborações artísticas, a sua 
abertura permanente ao mundo e a todas as 
danças, leva o coreógrafo a escrever uma 
nova gestualidade dentro do género hip hop 
contemporâneo. Vencedor de uma bolsa 
do Ministério da Cultura e Comunicação 
de França e também da bolsa Lavoisier do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e do 
Desenvolvimento Internacional, ingressou 
na École Supérieure de Danse de Cannes 
Rosella Hightower e na de Alvin Ailey em 
Nova Iorque.
 
Em 2000, fundou a companhia “Hors 
Série”. Após o encontro com o coreógrafo 
Michel Schweizer, com quem criou o solo 
Chronic(s), inicia um processo de pesquisa 
sobre o questionamento da identidade do 
bailarino, levando a dança hip hop por novos 
percursos artísticos. 
 
Saber mais:
www.horsserie.org

Dança e Vídeo
29 e 30 janeiro, 19h00
Armazém22
> 6 | 60’ | 7,5€/5€*

Hip Hop
31 janeiro, 19h00
Armazém22
> 12 | 120’ | Inscrição: 20€



YOUTOPIA

“Youtopia” é um encontro numa existência 
inautêntica, regulada pelo totalitarismo 
digital e tecnológico. Youtopia é uma 
distopia. Dois indivíduos desapaixonados 
pelo livre arbítrio acham-se em lugar 
delirante a encenar na cópia e na imitação, 
a ecoar na originalidade e autenticidade 
mundana. Questões como a identidade, 
autenticidade, originalidade, propriedade 
intelectual, apropriação, direitos, plágio, 
ética e livre arbítrio são abordados nesta 
prática de composição coreográfica.
 
Youtopia é ficção, é uma práxis, é um 
jogo, é um futuro mais ou menos próximo, 
é uma sátira, é um manifesto futurista, 
é espontânea, é um absurdo, é isto e é 
aquilo que quiser ser, uma vez que, como 
um pirata, vai saquear alusões aos mais 
variados territórios de interesse disponíveis 
na plataforma de arquivo online Youtube.

“Vivemos numa cultura de autenticidade 
que, de muitas maneiras, é obcecada pela 
veracidade e sinceridade. (...) A atual cultura 
da veracidade, esclarecida autenticidade 
e integridade radical - ou o desejo por 
ela, ou a expectativa dela - modificam-se 
ocasionalmente a velocidade diabólica.
Focalizando no desejo contemporâneo pela 
autenticidade, pretende-se questionar e 
"desconstruir" através de uma estratégia de 
reversão bastante transparente o tópico dos 
ideais da originalidade e, abertamente imitar 
e até mesmo plagiar - sarcasticamente ou 
não - imagens de antepassados artísticos 
ou da cultura de massas.”
 
Rudi Laermans, On Rousseau, self 
expression and the culture of authenticity

GUSTAVO MONTEIRO

Dança
25 fevereiro, 19h00
Armazém22
> 6 | 40’ | 7,5€/5€*

HÉLIO

Depois de 14 anos vividos na Europa, 5 
dos quais a estudar dança e outros 9 de 
experiencia profissional, a pesquisa parte 
agora de novas perguntas: “Como seria 
o meu corpo em cena sem influências 
nórdicas?", “Que corpo pode existir no 
meio da esquizofrenia constante do 
performer freelancer e mutante que sou?”, 
“Como posso focar e valorizar as minhas 
experiências de danças folclóricas, sociais 
e de rua, focando nos seus potenciais 
políticos, sociais e dramáticos?"

Para além do movimento e da sua forma, 
surge também a importância de questionar, 
através deste solo, a relação entre toda a 
experiência profissional europeia em dança, 
fortemente influenciada pelo movimento 
pós-moderno norte-americano, e o corpo 
brasileiro dentro de uma expectativa de 
estética predominante branca. Igualmente 
importante será redescobrir o corpo 
constantemente colonizado por ideais 
de estética e comportamento que não 
condizem necessariamente com a sua 
história e ancestralidade.

RENAN MARTINS

Dança
04 e 05 fevereiro, 19h00
Armazém22
> 6 | 90’ | 7,5€/5€*



VIII 
PORTINGALOISE —
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE DANÇAS E 
MÚSICAS ANTIGAS   
CICLO DE 
PRIMAVERA

Dança
25–27 março
Armazém22
> 12 | Gratuito

25 março, 19h00
Conferência pela musicóloga 
Cristina Fernandes 

26 e 27 março
Curso de dança barroca

PORTINGALOISE - Festival Internacional 
de Danças e Músicas Antigas é um 
festival que conjuga criação, formação e 
divulgação de trabalhos relacionados com o 
património coreográfico europeu do século 
XV ao século XIX. O Festival centra-se 
nas criações originais do Ensemble 
Portingaloise e é composto por um Ciclo 
de Primavera e Ciclo de Verão, sendo que a 
nova criação terá a sua estreia apenas no 
mês de Dezembro, em tom de celebração. 
O ano de 2022 terá como grande objetivo 
a aproximação a mais públicos - crianças, 
jovens, séniores, público especialista ou 
apenas interessado - nomeadamente 
promovendo ações de divulgação e de 
experiência ativa do repertório de dança 
histórica. Devido às condicionantes da 
situação sanitária atual, conciliaremos 
atividade presencial e não presencial. 
Nas duas edições serão contempladas 
as componentes habituais: criativa/
performativa, formativa e investigativa.



TRIPLO PT/FR/ES 

Mais informações:
kale.pt/companhia

KALE COMPANHIA DE DANÇA

Dança
18 março
Casa das Artes de Famalicão, 
Famalicão PT

> 6 | 70’

26 março
Salle Gamaritz - Gare du Midi, 
Biarritz FR

> 6 | 70’

KALE 
COMPANHIA 
FORA DE 
PORTAS





Dança
31 março – 3 abril
Armazém22

SAVE THE 
DATE!

FESTIVAL 
REGARDS 
CROISÉS 
PORTUGAL 
2022





* **
INFO
BILHETEIRA
ARMAZÉM22

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

* 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 





Estrutura Cofinanciada

Promotor

FICHA ARTÍSTICA
KALE COOPERATIVA CULTURAL, CRL | 
KALE COMPANHIA DE DANÇA | 
ARMAZÉM 22

Direção Executiva & Artística 
Joana Castro

Gestão de Projeto e 
Planeamento Estratégico 
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

Estrutura Cofinanciada:
República Portuguesa – Cultura / 
Direção-Geral das Artes

Apoios:
Município de Gaia
Ginasiano Escola de Dança
Antena 2


