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garantir cultura
projeto espaço
alternativo +

ESPAÇO ALTERNATIVO+ é o novo
eixo de intervenção do Armazém22
como espaço de programação online
e digital, de acolhimento de estruturas
ou artistas nacionais e internacionais,
pensadas através de estratégias
de complementaridade com a
programação regular presencial.
Consiste na gravação e disseminação
digital dos vários projetos de
acolhimento presencial do Armazém22,
entre junho 2021 e abril 2022, e
tem como objetivo a consolidação
estratégica do Armazém22 enquanto
espaço de programação flexível e
multilinguagens. Este projeto permitiu
a criação de 9 objetos videográficos,
nas áreas de Teatro, Dança e Música
contemporânea que puderam ser
vistos online na plataforma Ticket
Line Live Stage, cerca de um mês
após as apresentações presenciais,
sendo posteriormente fornecidas
às companhias, como meio de
capacitação digital e promoção de
comunicação das mesmas.

Paralelamente, a abertura do
Armazém22 às potencialidades
da digitalização, permite capacitar
e habilitar a própria estrutura,
enquanto espaço físico e humano,
para esta necessidade estratégica
de presença consciente no meio
digital, descobrindo novas formas
de complementação e suporte às
estruturas acolhidas. A disponibilização
da récita online tem como objetivo final,
o aumento do número de espectadores
por cada um dos projetos, expandindo
o seu atual público.

Álbum Facebook
Publicação Instagram
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01
DILÚVIO
MOMENTO - ARTISTAS
INDEPENDENTES

4

Projeto videográfico:
16 jun 2021
Divulgação do vídeo:
14 jul a 18 jul 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

“Noé,
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 ARTÍSTICA E TÉCNICA
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
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02
FESTIVAL SÚBITO
BEATRIZ SARMENTO
E JOANA COUTO

O Festival Súbito é uma iniciativa
cultural criada a partir da vontade de
dar estrutura e voz a jovens artistas,
como forma de potenciar a reflexão
coletiva, as experiências artísticas
multidisciplinares e a programação de
jovens com vontade de criar e partilhar.
Cada edição do festival será à volta de
uma questão que moldará a curadoria.
A questão desta edição zero é “Como
podemos repensar o comum?”.
Foram 2 os espetáculos programados
nesta edição e que podem ser visionados neste filme: “Inercia”, de Leonardo
Calvino e “Entre a pena e a parede”
de Mercedes Quijada Rama e Sara
Santervás.
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Projeto videográfico:
17 set 2021
Divulgação do vídeo:
13 out 17 out 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

INERCIA
de Leonardo Calvino
Não se sabe bem quando, mas tudo
nasce. Tudo morre também. Tudo
atravessa a existência e deixa sua
marca, cria sua gravidade, altera seu
entorno. Quanto maior a massa, maior
a atração. Quanto maior a paixão,
maior a queda. Quanto mais se sente,
mais se identifica. Quanto maior a
ignorância, maior o julgamento. Quanto
maior o amor, maior é a possibilidade.
É preciso muito amor para que um
planeta possa orbitar uma estrela.
FICHA ARTÍSTICA
Conceção, Coreografia e Interpretação:
Leonardo Calvino
Produção: Gisela Ferreira
Olho Externo: Gustavo Hjerl
Composição Musical: Rodrigo Ribeiro
Desenho de Luz: Leonardo Calvino

ENTRE A PENA E PAREDE
de Mercedes Quijada Rama
e Sara Santervás
A realidade tem limites fortes e
estabelecidos que aceitamos sem mais
opção, razão pela qual, resulta lógico
serem muitos que sentem uma paixão
desbordante pelo virtual. Ali, existe a
possibilidade de fazer praticamente
qualquer coisa.
“Entre a pena e a parede” é um
trabalho sobre a explosão da realidade.
Uma parte está inspirada no poema de
Mauricio Rosencof. Onde está o seu
pássaro, pequena pluma?
—O meu pássaro é um sonho.
Voou para longe.
—Vai voltar?
—Nunca sai: voa e fica,
Como tudo sonhava com moscas e
restos mortais.
Mauricio Rosencof.
FICHA ARTÍSTICA

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
FESTIVAL SÚBITO
Direção Artística:
Beatriz Sarmento e Joana Couto
Artistas Convidados:
10 artistas das mais diversas áreas
(dança, performance, instalação,
fotografia, entre outros).

Direção, criação, interpretação:
Mercedes Quijada e Sara Santervás
Desenho de Luz: Mercedes Quijada,
Sara Santervás.
Operação luz e som: Joana Couto
Figurino: Mercedes Quijada e
Sara Santervás
Música: Califato ¾ , marchas populares,
Baauer, Silvia Pérez Cruz.

Designers:
Miguel Howard e Daniel Bertini
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03
MÚSICA NOVA PARA
INSTRUMENTOS
ANTIGOS
BOREALIS ENSEMBLE
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Projeto videográfico:
01 out 2021
Divulgação do vídeo:
27 out 31 out 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

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.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Músicos Borealis Ensemble:
António Carrilho (flautas de bisel) e
Helena Marinho (pianoforte).
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04
AMORES
DE LESTE
HOTEL EUROPA
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Projeto videográfico:
14 out 2021
Divulgação do vídeo:
10 nov a 14 nov 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook

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.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Criação:
André Amálio e Tereza Havlíčková
Desenho de Luz e Direção Técnica:
Joaquim Madaíl
Produção Executiva:
Maria João Santos
Co-produção:
Culturgest,
Thêátre de La Ville,
euro-scene Leipzig
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05
MONTANHA
PLUMA NEGRA
DANIELA CRUZ E
NUNO PRETO

20

Projeto videográfico:
21 out 2021
Divulgação do vídeo:
17 nov a 21 nov 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

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.
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.
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.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Criação e interpretação:
Daniela Cruz e Nuno Preto
Apoio à composição musical:
Samuel Martins Coelho
Imagem:
Ártemis Provou
Figurinos:
Sandrine Dias
Construção de cenografia:
Pedro Guimarães
Psicóloga:
Rita Soeiro
Criação áudio livro:
Sara Vieira Marques com Ártemis Provou
COLECTIVO ESPAÇO INVISÍVEL
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06
LONGUE
MARCHE
PURGA
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Projeto videográfico:
28 out 2021
Divulgação do vídeo:
24 nov a 28 nov 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

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. Contaramme 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?

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Direção artística e coreográfica:
Rodrigo Teixeira
Interpretação:
Amélia Bentes, Elson Marlon,
Felix Lozano, Adriana Xavier e
Rodrigo Teixeira
Desenho de Luz:
Manuel Abrantes
Composição e Edição Musical:
Edgar Valente
Espaço Cénico:
PURGA.c
Vídeo:
João Cristovão Leitão
Figurinos:
Aleksandar Protic
Produção:
Rodrigo Teixeira
Fotografia e Registo:
Alípio Padilha
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07
SINTO MUITO
JOANA COUTO
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Projeto videográfico:
04 nov 2021
Divulgação do vídeo:
30 nov a 04 dez 2021
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

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.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Interpretação:
Joana Couto
Produção e cenografia:
Beatriz Sarmento
Dramaturgia e acompanhamento contínuo:
Leonardo Calvino
Sonoplastia:
Rodrigo Ribeiro
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08
CURTAS
DE DANÇA
CONCRETE,
LEA SIEBRECHT
IN CURTAS
DE DANÇA

32

Projeto videográfico:
30 jan 2022
Divulgação do vídeo:
23 fev a 27 fev 2022
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

CONCRETE representa um espaço
que antes era um edifício seco, árido,
imovel e isolado que passou a ser
um local de dinâmica, diálogo e vida.
As interações entre os corpos e o
espaço, criam ápices performativos
que só existem naquele sítio naquele
momento. Havendo contrastes entre o
eterno e o espontâneo, algo estático e
algo móvel, luminosidade e escuridão,
dentro e fora, cor enquanto foco e cor
enquanto camuflagem.

Operação de Câmara:
João Faia e Tiago Ferreirinha
Assistente de Câmera:
Tiago Reis
Operação de Drone:
Leonardo Rodrigues, Luís Octávio Costa,
Pedro Fragoso Lopes
Behind the scenes:
Joana Meneses
Registo fotográfico:
Joana Meneses, Leonardo Rodrigues,
Luís Octávio Costa
Pós produção:
Lea Siebrecht

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Autora e Realizadora:
Lea Siebrecht
Produção:
ADOFF Arquitetos e Lea Siebrecht
Diretor de Fotografia:
João Faia
Música:
Rival Consoles
Coreografia e Interpretação:
Catarina Otto Reuss, CM canela Seca,
Duarte Valadares, Lea Siebrecht

Edição e cor:
Lea Siebrecht e João Faia
Sequência de títulos e texto:
Lea Siebrecht e Manuel Lemos
Styling:
Lea Siebrecht e Catarina Otto Reuss
Marca de Roupa:
SIZ BRAND
Colaborações Especiais:
ADOFF arquitetos, SIZ BRAND,
Quinta Vale do Conde.
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09
IF MAYBE
SÃO CASTRO
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Projeto videográfico:
17 dez 2021
Divulgação do vídeo:
27 abr a 01 mai 2022
Ticketline Livestage
Evento Facebook
Publicação Instagram

Há uma possibilidade apresentada
quando pensamos no adiante, no
depois, no amanhã ou daqui a uns
anos. A possibilidade que nos coloca
em terreno desconhecido, seja em
que situação ou momento da vida
estivermos, pauta-se pela incerteza
e imprevisibilidade. Sobressai a
vulnerabilidade e fragilidade da
existência humana, entre o individual
e o colectivo, mas movemo-nos pela
constante procura, desafiados por uma
curiosidade e vontade de alcance, que
finta o receio de não sabermos nada
sobre um futuro que não existe, a não
ser quando pensamos nele.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Coreografia:
São Castro
Música:
Elbtonal Percussion, Ceeys,
Víkingur Ólafsson, Woodkid
(feat. Jennifer Connelly)
Música original e sonoplastia:
São Castro
Desenho de luz:
Joaquim Madaíl
Figurinos:
Patrícia Costa
Intérpretes:
Beatriz Prata, Beatriz de Miranda,
Beatriz Coimbra, Carolina Costa,
Carolina Oliveira, Iris Santos,
Lua Timóteo, Mafalda Domingues,
Maria Quintão, Marta Moita
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KALE
COOPERATIVA
CULTURAL, CRL
KALE
COMPANHIA
DE DANÇA
ARMAZÉM22

Direção Executiva & Artística:
Joana Castro
Gestão de Projeto &
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
Assistência Produção:
Mayra Paolinelli
Frente de Casa:
Sónia Costa
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