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do mar

NO FUNDO DO MAR
Espetáculo tridimensional onde o público
emerge num oceano mágico. Surgirão
inúmeros animais marinhos cada um
deles transmitindo sensações e emoções
diferentes causando as mais variadas
reações.
Através do movimento corporal e
dos diferentes materiais utilizados na
construção dos animais bem como da
constante visualização através de projeção
do fundo do mar queremos transportar a
beleza que nele habita mas também alertar
para os problemas que nele existem como
a poluição, sendo o grande impulsionador
desta o ser humano.
Um Cavalo Marinho, o fado e uma
cotonete são apenas três elementos
deste espetáculo numa única cena.
Um espetáculo surpreendente que de certo
irá fascinar todos o que nele mergulharem.
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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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