


Nascido da vontade de encontrar um teatro 
residente para a Kale Companhia de Dança, 
e simultaneamente de criar um polo cultural 
dinamizador, não só do centro histórico, como 
também de Gaia e do Grande Porto, surge a 
22 de Maio de 2015, através de uma parceria 
com o Município de Vila Nova de Gaia, um novo 
projeto que se torna central na sua atividade, 
o Armazém22. Desde então desenvolve uma 
programação contínua que engloba residências 
artísticas, apresentação de espetáculos de dança, 
teatro e música.

O Armazém22 constitui-se como um espaço 
alternativo e singular, cuja forma se altera e 
atualiza de acordo com as necessidades das 
estruturas que acolhe, funcionando como 
elemento estruturante de projetos em fase 
de criação e de circulação, desenvolvendo 
paralelamente um conceito de residência artística 
que se prolonga no tempo e procura formas de 
interação e integração no espaço e com o público.
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VÓRTICE— 
PARA O FIM 
DE UM TEMPO

Uma equipa de doze artistas questio-
na-se sobre o Tempo. Nessas doze 
cabeças começa o Vórtice, posto em 
palco sob a forma de uma simbiose 
entre música e luz e de uma narrativa 
abstrata centrada na ideia de movi-
mento. Neste percurso, espera-se que o 
público se perca e que não se encontre. 

Pensar no Tempo é entrar num vórtice 
de possibilidades em que cada resposta 
só nos leva a novas perguntas. Apesar 
de o Tempo ter sido objeto constante 
de fascínio para cientistas, filósofos, 
artistas e historiadores, permanece um 
dos maiores mistérios da existência 
humana. Talvez por isso a música - 
igualmente misteriosa e difícil de pôr 
em palavras - seja normalmente consi-
derada a arte mais próxima do Tempo, 
em especial naquilo que ele tem de 
fugidio, subjetivo e abstrato.

Este projeto propõe, contudo, uma 
perspetiva original, em que a sensação 
de tempo é explorada através da 
simbiose entre a música e um outro 
elemento igualmente fugido, dinâmico 
e abstrato: a luz. 

Aliando estes dois mundos abstratos, 
a encenação aparece como elemento 
unificador. Resta saber se a unificação 
é a chave de uma saída ou a entrada de 
novas possibilidades.QUARTETO 

CALEIDOSCÓPIO

02 OUTUBRO,  
17H30 E 21H00 
ARMAZÉM22

Cruzamentos Disciplinares
#EspaçoAlternativo 
M6 | 50’ | 10€/5€*
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JOÃO COUTO
BOA SORTE

João Couto e a sua banda celebram 
em palco o primeiro aniversário do 
aclamado álbum "Boa Sorte" e o 
lançamento do novo single "Pensa em 
Mim", editado este ano, em colaboração 
com os Perpétua.

07 OUTUBRO 
21H30
ARMAZÉM22

Música
#EspaçoAlternativo
M6 | 75’ | 10€/5€*
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INQUIETAÇÃO 
COM AS VOLTAS
DO MUNDO

A partir da obra poética do poeta e 
revolucionário Aires Torres propomos 
um espectáculo de cruzamentos 
de várias linguagens artísticas, 
entre a dança, a música, o teatro 
e o vídeo. A obra de Aires Torres 
foi silenciada durante a sua vida e 
cem anos depois ainda é de uma 
actualidade e reflexividade extenuante 
coadunando-se na perfeição com os 
tempos que estamos a viver.

ESQUIVA—
COMPANHIA DE DANÇA

26 E 27 OUTUBRO, 21H30 
ARMAZÉM22

Cruzamentos Disciplinares
#EspaçoAlternativo
M6 | 65’ | 7,5€/5€*
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ESQUIVA—
COMPANHIA DE DANÇA

28 OUTUBRO, 21H30 
29 OUTUBRO, 19H00
ARMAZÉM22

Cruzamentos Disciplinares
#EspaçoAlternativo
M6 | 60’ | 7,5€/5€*

ACTS OF COD Uma peça de teatro-dança que conta a 
história do Bacalhau. Desde a pers-
petiva do pescador e da sociedade à 
do próprio bacalhau, o espectador é 
levado a explorar o impacto histórico, 
cultural e ambiental da pesca e do 
consumo deste peixe na humanidade e 
no mundo. Entre o sonho e a realidade 
viajamos desde o alto mar às profun-
dezas dos oceanos. Acts of Cod é uma 
peça multidisciplinar, em que o teatro, a 
dança, o mimo, as marionetas, o vídeo e 
a música constituem os seus principais 
meios de expressão.
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THE THINGS 
WE CARRY

As coisas que carregamos são as que 
realmente precisamos? São elas que 
nos permitem sobreviver? Ou serão 
aquelas que nos permitem perpetuar 
um modelo de vida já conhecido sem 
questioná-lo? A performance desdo-
bra-se num contínuo de ações que 
evocam viagens, nomadismo, a criação 
de condições de sobrevivência e a 
manutenção de um modelo de vida já 
familiar.

The Things We Carry reúne duas comu-
nidades de dança contemporânea que 
definem, a sul, os extremos ocidental 
e oriental da Europa continental. Com 
uma equipa artística enraizada em duas 
cidades portuárias, Lisboa e Istambul 
combinam realidades socioculturais 
altamente contrastantes, com uma 
marcada interseção de tradições e 
nacionalidades diversas que natu-
ralmente são refletidas no trabalho 
artístico.

Repetimos gestos inconsequentes sem 
perceber sua arbitrariedade ou os repe-
timos porque sem eles permitiríamos 
que o vazio se infiltrasse?

DE FRANCISCO CAMACHO
EİRA & ÇIPLAK AYAKLAR 
KUMPANYASI

05 NOVEMBRO, 21H00 
ARMAZÉM22

Dança
#EspaçoAlternativo
M6 | 65’ | 7,5€/5€*
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ANA ISABEL ARINTO E 
ANA RITA FERREIRA

11 NOVEMBRO, 21H00 
12 NOVEMBRO, 19H00
ARMAZÉM22

Teatro
#EspaçoAlternativo
M6 | 60’ | 7,5€/5€*

FASE LATENTE

Ninguém sabe o que é que aconteceu 
como nunca ninguém sabe o que é que 
verdadeiramente acontece. As pala-
vras ora se difundem ora se diminuem, 
consoante quem as ouve, e cada um 
terá a sua forma de receção e a sua 
perspetiva sobre aquilo que o rodeia. 
Uma coisa é certa: estas três irmãs 
revelam 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.



10



CURTAS 
DE DANÇA 
7ª EDIÇÃO

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 
Armazém22. 

O foco desta iniciativa é a apresen-
tação 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 alter-
nativos, utilizando espaços não conven-
cionais 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. 

03/04 DEZEMBRO, 19H00
ARMAZÉM22

Dança
M6 | 60’ | 7,5€/5€*
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ANTLIA
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ANTLIA é a história da “astronauta 
portuguesa” e da sua viagem a um novo 
planeta desconhecido, na procura de 
outras paisagens, pensamentos e novas 
formas de vida inteligente.

Um espetáculo de teatro de objetos 
que convida os espetadores a uma 
viagem intergaláctica sobre a trajetória 
da humanidade desde o BigBang ao 
Apocalipse.

ANTLIA é um espaço de reflexão que 
questiona as nossas escolhas, o futuro 
do nosso planeta e a possibilidade de 
criação de uma nova civilização.

RÉPTIL—
PRODUÇÃO CULTURAL

08/09 DEZEMBRO, 
10:00 E 16:00
10 DEZEMBRO, 11:00 
11 DEZEMBRO, 17:00
ARMAZÉM22

Teatro para a infância
#EspaçoAlternativo
M6 | 45’ (c/ conversa pós espetáculo) 
7,5€/5€* e 3,5€ escolas
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MOSTRAS 
UNFINISHED 
2022

O Unfinished é uma plataforma inter-
nacional para a discussão, criação e 
apresentação de trabalhos de inves-
tigação, pesquisa e experimentação 
na área das artes performativas, e tem 
como objetivo a criação de espaços de 
trabalho, apresentação e discussão de 
trabalhos em processo, permitindo uma 
maior permeabilidade entre os dife-
rentes tempos implicados na criação 
contemporânea e criando um espaço 
onde o teste e o erro fazem parte do 
processo de criação.

As MOSTRAS EM PROCESSO são 
destinadas aos artistas da Bolsa de 
Criação e acontecem  ao longo do 
processo de criação. Abertas ao 
público, serão chave no processo cria-
tivo, com foco no feedback construtivo 
e positivo que será orientado e mode-
rado pela direção artística. 

Para 2022, e depois de recebidas mais 
de 16 candidaturas, foram selecionados 
os projetos de Catarina Ribeiro e 
a dupla Catarina Branco e Magda 
Almeida. A primeira MOSTRA decorreu 
a 30 de julho e a segunda MOSTRA 
está prevista para 17 de dezembro.

17 DEZEMBRO, 19H00 
ARMAZÉM22

Dança e Pensamento
M12 | 50’ | 7,5€/5€*
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MÚSICA A 
SÉRIO PARA 
INSTRUMENTOS 
DE BRINCAR
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O projeto “Música a sério para 
instrumentos de brincar” combina 
atividades de criação e programação 
em torno de uma ideia central: a 
utilização de objetos, instrumentos e 
dispositivos normalmente associados 
ao jogo e à brincadeira, num contexto 
de produção artística. O recurso 
a instrumentos como o piano de 
brincar, flautas de bisel, ou até objetos 
comuns, tem-se constituído como 
uma alternativa à criação baseada 
em sonoridades e instrumentos 
convencionais. 

LA NAVE VA—
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

20 DEZEMBRO, 19H00 
ARMAZÉM22

Teatro para a infância
#EspaçoAlternativo
M6 | 50’ | 5€



Espaço Alternativo é o eixo de 
intervenção do Armazém22 como 
espaço de programação de acolhi-
mento 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 progra-
mação regular. Propõe-se às enti-
dades parceiras uma apropriação do 
espaço podendo nele realizar resi-
dências 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 dife-
rentes propostas e formatos de 
apresentação, como de público. O 
acesso das estruturas e criadores é 
desburocratizado, estabelecendo 
uma relação direta e de proximi-
dade e adequando-se às necessi-
dades e tempos de criação de cada 
proposta. 

ESPAÇO 
ALTERNATIVO

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 reper-
tório, 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 
2020/2022.
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INFO
BILHETEIRA
ARMAZÉM22

Bilheteira Online :
www.ticketline.sapo.pt/salas/sala/2621

Bilheteira Física:
Armazém22, Gaia
Rua de Guilherme Braga, 30, 
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. 

Profissionais de espetáculo: 
mediante apresentação de
documento comprovativo; 

Comunidade 
Ginasiano Escola de Dança: 
alunos, pais, professores e funcionários.
 

DIREÇÃO ARTÍSTICA 
SUSANA CHIOCCA

ABERTURA DE 
INSCRIÇÕES
14 DEZEMBRO

SAVE 
THE DATE!

UNFINISHED 
OPEN LABS
24—28 
JANEIRO '23
ARMAZÉM22
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