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Ninguém sabe o que é que aconte-
ceu como nunca ninguém sabe o 
que é que verdadeiramente acon-
tece. As palavras ora se difundem 
ora se diminuem, consoante quem 
as ouve, e cada um terá a sua 
forma de receção e a sua perspe-
tiva sobre aquilo que o rodeia. Uma 
coisa é certa: estas três irmãs rev-
elam uma complexidade universal, 
vivendo na tentativa de lidar com 
fragilidades próprias e comuns às 
três. Como fazer a gestão entre a 
nossa mente e a natureza do nosso 
corpo? De que forma deixamos 
que a nossa vida seja controlada 
pelo o que a sociedade incute?

Que consequências nos 
traz essa influência, física e 
psicologicamente? 

Limitamo-nos a levar a cena aquilo 
que poderia estar a acontecer em 
qualquer casa, acrescentando 
apenas o que sempre se omite.
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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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