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“A liberdade, Sancho, é um dos mais
preciosos dons que os deuses
deram aos homens, com a qual
não podem igualar-se os tesouros
que encerra a terra ou o mar oculta;
pela liberdade assim como pela
honra pode e deve-se
aventurar a vida.”
Miguel de Cervantes
“Neste momento dramático, o
artista deve rir e chorar com o
povo. É preciso largar o molho
de lírios e mergulhar até à
cintura na lama para ajudar
os que buscam lírios.
De minha parte, tenho
uma necessidade
genuína de me comunicar
com os outros. Por isso
bati às portas do teatro e
agora dedico a ele todos
os meus talentos.”
Federico Garcia Lorca

Sinto a poesia, a vida, o olhar e a
missão artística de Federico
Garcia Lorca como uma conexão
profunda com a terra e o corpo.
Esses são como parceiros e
cúmplices de sempre, antigos.
A ligação com a escrita e o
universo de Lorca é um
entendimento do cosmos, uma
herança perdida e reencontrada
que se funda na lama em que se
mergulha, procurando a
sementes de flores. E a música.
A escolha de A Casa de Bernarda
Alba é um apelo contra o
isolamento que aumenta no
mundo. É por isso um libelo, um
resistir. Regressaram as figuras
de “Bernardas Albas” crescendo à
luz cruel dos nossos dias, como
monstros que despedaçam
vidas. As “Bernardas Albas”
fecham as casas, que é como
quem diz, as nossas instituições
tornando-as a cada dia mais
coercivas.

Em definitivo há que continuar a
lutar porque as oportunidades
não são iguais para todos. As
“Bernardas” propagam discursos
onde subentendem mecanismos
de repressão e censura como se
defendessem liberdades.
Fazem-nos confusos. A
diminuição da liberdade do
indivíduo é uma atividade
diária, uma sucessão de
acontecimentos que não se
conseguem repudiar e que nos
acometem e acantonam em
“existências prisão”. O medo
deita-se connosco todas as
noites. A ameaça da “morte
do pai” – aquele que nos pode
salvar e conduzir a um futuro
melhor e brilhante é
constantemente invocado.
Fazem-nos órfãos do futuro e
do passado. A exacerbação do
presente ameaçador e perigoso
é uma força que asfixia e atrofia
os músculos do entusiasmo e
da vontade de viver.

Por oposição natural, a força
da terra e da Deusa Mãe
reacende-se e ressurge de
modo confuso e paradoxal
imprimindo aos corpos de
homens e mulheres um grão
de insanidade insurgente. O
medo do corpo que se infantiliza
e recusa morrer, procurando
fixar-se num perpétuo presente
imutável, amplia a perceção dos
cinco sentidos. Na peça, é a
morte do pai que precipita a
clausura e opressão das
mulheres. No mundo, é a
separação do passado e a
desagregação do presente que
levanta sentimentos de
desproteção e autoriza a
escalada da opressão. Ao futuro
só chegaremos se formos
obedientes e cumprirmos todas
as regras. As que existem e as
que ainda serão criadas. As
circularidades asfixiantes dos
poderes autoritários disfarçados
de gestos democráticos, exercem
crescentes influências limitadoras
das liberdades individuais. O
gigantismo das grandes
instituições e estruturas sociais
adaptadas a uma globalização
invasiva, desenvolvem formas de
despotismo aberto, sem pudor
nem freio que as contenham.

É o poder das novas ditaduras
sociais que em nome da
segurança, impõem ao cidadão
global regras de conduta e de
transparência que condenam a
intimidade e a privacidade —
como Bernarda Alba o exerceu
em sua casa. Essas novas formas
de poder surgem associadas às
ordens e regras que as
instituições sociais nos vão
suave e gentilmente agrilhoando.
O corpo e a terra precisam de
falar. Demos-lhe a voz que Lorca
nos deixou. Quanto à
metodologia de trabalho esta
segue um processo de reescrita
do texto a partir de um processo
performativo de experimentação
e pesquisa com os atores. O
texto de Federico Garcia Lorca é
um pretexto para a criação sendo
a autoria do texto final de
João Garcia Miguel.

APRESENTAÇÕES PROGRAMADAS
2018
18 a 20 de Outubro, Teatro Ibérico Lisboa
8 a 18 de Novembro, Festival Yesu, São Paulo, Brasil
22 de Novembro, TAGV, Coimbra
24 de Novembro, Teatro Eduardo Brazão, Bombarral
1 de Dezembro, Teatro-Cine de Torres Vedras, Torres Vedras 5
de Dezembro, Cine Teatro de Castelo Branco, Castelo Branco
12 a 22 de Dezembro, Teatro Ibérico Lisboa

2019
26 de Janeiro, Teatro Virgínia, Torres Novas
09 de Fevereiro, Teatro Aveirense, Aveiro
08 de Março, Theatro Circo de Braga, Braga
30 Abril, MITEM Festival, Budapeste
28 de Agosto, Forum Luisa Todi, Setúbal
Julho/Agosto, OHRID Festival de Verão, Macedónia (a confirmar)
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JOÃO GARCIA MIGUEL

Artista Performativo, Programador e Investigador
| Lisboa 1961 | As suas práticas artísticas
caracterizam-se pelo experimentalismo
performativo e a preocupação com o papel do
artista enquanto investigador e interventor
social. A criação, investigação e formação são a
base permanente das suas atividades. Ministra
aulas em universidades em Portugal e no
estrangeiro. Escreve obras performativas e
ensaios sobre o ato criativo e o corpo. Participa
em seminários acerca da performance e do
inconsciente. Expõe com regularidade. |
Fundador dos coletivos: Canibalismo Cósmico,
Galeria Zé dos Bois e OLHO - Grupo de Teatro.
Em 2003 funda a Cia. JGM e abre em Lisboa, o
“Espaço do Urso e dos Anjos” dedicado à
formação e divulgação das artes performativas.
Em 2008 é nomeado Diretor Artístico do TeatroCine de Torres Vedras.
Em 2016 assume a direção da Associação Teatro
Ibérico em Lisboa. É associado do centro
internacional de formação avançada Actor’s
Center em Itália e membro associado do IETM —
Informal European Theatre Meeting.

É Doutorado pela FBAUL em 2017 PERFORMANCE
CORPO E INCONSCIENTE. Em 2008 recebe Prémio
FAD Sebastià Gasch em Espanha. Em 2014
recebe prémio para a melhor encenação teatral
com o espetáculo Yerma de Federico Garcia
Lorca pela SPA - Sociedade Portuguesa de
Autores.
COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL (CIA-JGM)

Fundada há 16 anos, em 2002, a Companhia
João Garcia Miguel é uma companhia de criação
artística contemporânea que pesquisa o
desenvolvimento artístico e criativo em artes
performativas, exploradas no teatro. No percurso
da companhia, a busca de uma diferença, uma
singularidade, acompanham cada nova criação.
As suas criações foram por várias vezes
distinguidas e premiadas, sendo a mais recente
em 2014 com o Prémio SPA para o Melhor
Espetáculo de Teatro, com a peça Yerma. A Cia
JGM é uma estrutura financiada
pelo Governo De Portugal; Secretário de Estado
da Cultura; Direção Geral Das Artes.

SEAN O’CALLAGHAN
A família Sean O'Callaghan Sean vem de Cork,
na Irlanda. Sean estudou na Royal Academy of
Dramatic Arts (RADA) com Hugh Cruttwell.
Trabalhou com Alexander Zeldin no National
Theatre, em Londres, numa peça chamada
Beyond Caring Beyond Caring. Passou cinco
anos na Royal Shakespeare Company em
produções dirigidas por Terry Hands, Michael
Bogdanov, Michael Attenborough e Mathew
Warchus e, ao mesmo tempo, estava em peças
contemporâneas de David Edgar, Anne Devlin
e Nick Dear. Sean também atuou na primeira
peça nova produzida no novo Globe Theatre
com Augustines Oak e na nova peça do Abi
Morgan Tender no Hampstead Theatre. Ele
atua em 2015 em Battlefield, dirigido por Peter
Brook e Marie-Hélène Estienne, que percorreu
o mundo durante dois anos. É um artista
associado da Howard Barker's Theatre

Company, Wrestling School, com quem
colaborou durante 16 anos viajando pela
Europa e Austrália. Sean pisou os palcos nas
principais cidades do Reino Unido: Liverpool,
Manchester, Belfast, Cardiff, Birmingham,
Plymouth; trabalhou com a diretora Rachel
O'Riordan na peça The Seafarer de Conor
McPherson (Le Marin) e atuou com John Dove
em Edimburgo na peça de Brian Friel — Faith
Healer (Healer By Faith). Recebeu e foi
nomeado para vários prémios, incluindo The
Irish Times Theatre Awards e The Scottish
Critics Awards. Sean trabalhou extensivamente
para o cinema e a televisão onde fez Maria
Graham dirigida por Valeria Sarmiento, Bigga
Than Ben dirigida por Suzie Halewood e
ganhou o prémio de Melhor Ator no Festival de
Cinema de Granada. Acabou de filmar uma
série de TV no Canadá chamada X Company.

SARA CASTRO
Sara de Castro nasceu em Lisboa, em 1975.
É atriz profissional desde 1998. Formada na
Escola Superior de Teatro e Cinema, tem
trabalhado principalmente em teatro com
diversos criadores e encenadores como João
Brites, Rogério de Carvalho, Nuno Pino
Custódio, João Garcia Miguel, Filipe Crowford,
Olga Roriz, Miguel Moreira, Ana Nave, entre
outros. Iniciou o seu percurso como atriz no
teatro de corrente alternativa no espaço do
Ginjal e na companhia de teatro Útero. Participa
em várias produções cinematográficas e
televisivas como atriz. Fez parte da equipa
permanente do Teatro O Bando, tendo
participado em vários espetáculos deste grupo
desde 2001. Nesta estrutura exerceu funções
de atriz, coordenação administrativa e
produção, encenação, formação e direção de
atores. Foi nomeada em 2018 para o Prémio
Autores da SPA na categoria de melhor Atriz de
Teatro. É professora das disciplinas de
Dramaturgia e de Técnicas Performativas na
Escola Profissional de Artes e Ofícios do
Espetáculo – Chapitô.

DUARTE MELO
Nasceu a 28 Agosto de 1996 em Lisboa.
Na área de formação enquanto ator destaca os
laboratórios feitos com Sara Ribeiro, Tiago Vieira, João
Fiadeiro, Sofia de Portugal e Monica Calle. É licenciado
em Teatro pela escola Superior de Teatro e Cinema em
Lisboa. No seu debutante percurso enquanto ator de
teatro trabalhou com o Teatro Experimental de Cascais e
nos últimos anos tem pisado o palco do Teatro Nacional
D. Maria II em espetáculos encenados por Nuno Nunes,
Ricardo Neves-Neves e São José Lapa. Começa no último
ano a participar em trabalhos televisivos e dobragens.
Fez em 2018 Tio João a partir de Tio Vânia de
Tchekov com João Garcia Miguel.

BEATRIZ GODINHO
Nasceu no Porto, em 1992. Começou desde
cedo os seus estudos em Ballet Clássico com
a professora Fernanda Canossa - estudos que
prosseguiu até à graduação vocacional pela
Imperial Society of Teachers of Dance (ISTD).
Concluiu o curso de Interpretação da
Academia Contemporânea do Espetáculo em
2010, onde recebeu um prémio atribuído
pelo Ministério da Educação como Finalista
com Melhor Média do Ano na A.C.E./Escola
Profissional. Frequentou o curso de
Interpretação da Academy of the
Science of Acting and Directing, em Londres,
Inglaterra. Licenciada pela Escola Superior de
Teatro e Cinema desde 2015 (licenciatura em
teatro – ramo atores). Desde então foi
dirigida por Joana Providência, Isabelle Schad,
Madalena Vitorino, Alice Joana Gonçalves,
Carlos J. Pessoa, Maria João Luís, Carlos
Pimenta, Miguel Moreira e Peter Kleinert,
entre outros. Fez participações
em cinema desde 2014.

RITA COSTA
Licenciada em Teatro e Mestre em Arte do Ator pela Universidade de Évora,
contactou com nomes como Miguel Seabra, Cristina Carvalhal, João Grosso,
Ana Tamen, Fernanda Lapa, Nicolau Antunes, Tiago Porteiro, Rui Baeta, Luísa
Rodenas, Sofia Cabrita, Nuno Nabais, Philippel Gaullier, Luís Marrafa, António
Pedro Lopes, Renato Ferracini, Jorge Parente, Alex Navarro, Caroline Dreams,
Rodrigo Malvar, Jimena Cavalletti,, entre outros. Deu aulas no Centro Social
VITAE e na Casa Pia de Lisboa – Colégio Maria Pia – de 2012 a 2016. Trabalha
no Teatro Ibérico desde 2012 e atualmente é Vice-presidente da Associação.
Ministra o Grupo de Teatro do Colégio Maria Pia – Casa Pia de Lisboa. Encenou
em colaboração com João Garcia Miguel em 2018 a peça Diário de Um
Migrante de Maria Inês Almeida e Ana Sofia Gonçalves.

RUTE OSÓRIO DE CASTRO
Nasceu em Lisboa, apaixonada pela natureza e pelas Artes Plásticas inicia o
seu percurso profissional como Educadora pela Arte em 1999. Paralelamente
tem vindo a desenvolver um trabalho profundo de pesquisa das antigas
tradições místicas e oraculares incidindo especialmente no estudo das artes
divinatórias, e das práticas do Sagrado Feminino. Trabalha atualmente como
artista plástica, figurinista, formadora e Arte terapeuta facilitando o processo
de empoderamento e de desenvolvimento pessoal da mulher através do
Projeto: "Útero em Flor" onde dinamiza cursos e círculos sagrados femininos.

ROGER MADUREIRA
Nasceu em Lisboa a 22 de Abril de 1991. Iniciou os seus estudos artísticos em
2006 e estudou o curso de Audiovisual / Cinema e Vídeo-Comunicação na
Escola Secundária Artística António Arroio. Em outubro do mesmo ano, iniciou
o curso de Teatro, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.
A sua formação nesta escola inclui nomes como João Garcia Miguel, Miguel
Borges, Joana Craveiro, Bruno Bravo, Diogo Doria, Luís Madureira, entre
outros. Foi estagiário de Rogério Nuno Costa, com quem se estreou como ator
em março de 2012, com o desfile Residência Artística. Em dezembro de 2012,
termina o seu curso e em setembro do mesmo ano, começa a trabalhar de
forma constante com a empresa First Synthoms (Lisboa), como diretor técnico
e produtor executivo. Foi responsável pelos desenhos de luz de shows como
The Portrait of Dorian Gray, Cyrano de Bergerac (Melhor Show do Ano / TIME
OUT '14), Salomé, coordenou o Festival de Curtas-Metragens de 2014, entre
outros. Em 2014 trabalhou como assistente de imagem e editor para o
realizador Edgar Pêra, nos filmes Casados de Fresco e Lisbon Revisited. Em
2015 realizou o primeiro espectáculo com o criador Rui Neto (A Cabeça Muda
- Faro) e desde então colaborou com ele nas áreas de vídeo, design de
iluminação, cenografia, interpretação e interpretação (Mechanical Monsters
(2015/2016) ( 2015/2016), Huis Clos (2016), Catch My Soul (2017), Netuno
(2017), Vålute (2018)). Foi diretor técnico do Teatro Carnide na temporada de
2016/2017. Atualmente é diretor técnico do Teatro Ibérico (Lisboa) e João
Garcia Miguel Company.

CO-PRODUTORES
Companhia João Garcia Miguel | Teatro Ibérico
DGARTES | Governo de Portugal | Teatro-Cine de Torres Vedras, CMTV |
Teatro Aveirense, CMA| Junta de Freguesia do Beato | IEFP

APOIOS
Teatro da Garagem, São Paulo, IFICT, CML

PARCEIROS
TAGV — Teatro Académico Gil Vicente, Coimbra, Teatro Eduardo Brazão,
Bombarral, Cine Teatro Castelo Branco, Festival Y, Teatro Virgínia, Torres Novas,
Teatro das Figuras, Faro

CONTACTOS
João Garcia Miguel garcia@joaogarciamiguel.com
Georgina Pires georgina@joaogarciamiguel.com
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