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Lá vamos nós outra vez.
Falar de nós e do mundo.
Falar de vocês e
do que não sabemos ainda.
A escrita para teatro
é um meio de expressão
que me fascina
e abala,
pois é sempre tão visível
o que sou
e sinto
através das palavras
que tenho evitado essa expressão.
A chegada aqui
é então um caminho longo
que tem sido feito de recuos,
muitos,
e poucos avanços.
João Garcia Miguel

Sinto a escrita como um gesto
interior que ao passar para fora —
para o mundo partilhado —
semelhante a colocar as tripas ao
sol, ou talvez melhor seja dizer,
quando escrevo faço das tripas
coração. Ou, neste caso, construo
uma oração da carne. Ou talvez seja
apenas um gesto especial que é
nada, afinal. Um engano
maravilhoso do coração levado pela
cabeça. O que há de doloroso e
temível nesse ponto estranho e
intraduzível que se chama coração?
Ou pulmão, espinha dorsal ou luzes
instantâneas por detrás dos olhos?
São todos pontos
espalhados naquilo que
inegavelmente chamamos de forma
obscura: o corpo.
E que ligam, à luz dos dias, o que
está no fundo ao que passa para
cima. Os intestinos à boca,
o coração à mão.

Há anos que persigo essa sensação
que teima em escapar-se como se
fosse um papel que esteja guardado
entre milhares de outros despojos
que a vida e a confusão foi
acumulando — neste caso eu — em
prateleiras, caixas e cápsulas do
tempo. É um sentimento de estar
perdido e de procurar sem
encontrar. Algo impreciso,
confuso e sem nomes para dar.
Nem linguagem existe que o
satisfaça e lhe dê caminho.
É algo do domínio e território dos
sonhos. Por isso, estes textos, são
derivas de leituras e de encontros
com os outros que afinal são eles
os órgãos do meu corpo exposto ao
acontecer da existência quotidiana.
Nós somos a mesma pessoa, mas
não somos a mesma pessoa.
A conversa e o falar são formas de
arte que praticamos sem cessar e
que nos parecem sem importância.
Mas não o são.

Amo, no prazer sentido da carne,
outros autores e o propósito de
citar e criar a partir de
acumulações sucessivas de frases
e textos alheios. O vaguear sobre
as obras de terceiros tornou-se
natural obsessão, o que levou, a
que mantivesse em mim um
impedimento de encontrar o tal
ponto do coração, esse órgão
fonte, bomba de calor a partir do
qual se espalha o sangue e se
desenvolve a carne que envolve o
mundo e me envolve a mim
também. Por isso, nos últimos
dias que precedem o começo de
uma nova obra, sonho com um
tema repetido. Um sentimento
que caminha perdido no corpo
sem encontrar forma de sair para
fora. O horror de não descobrir
caminhos ou não encontrar os
documentos — as ideias
luminosas — que tinha mesmo
agora ali, aqui à frente de mim e
ninguém sabe onde estão ou
quem os retirou dali. Ou como
quem diz, as palavras, as ideias,
as imagens, os sentidos.
Desconfio de mim.

Creio mesmo que fui eu, o
próprio que tirou da frente, o
que lá estava para me angustiar
e mistificar a busca permanente.
Como um lago escuro onde me
escondo e sem sucesso se me
esgota o procurar. E o mais
curioso é perceber que é isso
que me dá prazer. O estar e ficar
numa situação de sofrimento,
confusão e indecisão que me
permite continuar a caminhada.
Um absoluto absurdo de ser um
ser confuso e daí retirar prazer e
imensidão.

Levei tempos a perceber a relação
entre tantas coisas, que sempre
surgem, quando nos é permitido
dizer. Agora que estou nesta fase
de decidir o que falar com a nova
criação — a relação entre
procurar ideias e dar-lhes sentido
e alguma ordem — remeto-me de
novo ao impulso fonte que me
faz repetidamente querer
conceber. De forma aguda tenho
passado o tempo em busca de
uma voz. Algo meu e que a partir
de mim me faça jus ao mundo
interior em que me vejo
movimentar e no qual fujo de
mim também. Tenho por isso lido
e pensado, escrito e rescrito
vezes sem conta frases que são
minhas e dos outros. Aos poucos
vou sentido emergir o que é meu.
Mas resta sempre aquele sentido
que podia ter feito mais e melhor.
Que podia ter ido mais alto e
mais longe. Essa sensação,
poucas vezes conseguida, de
sobrepor o animal que existe
dentro da carne ao outro animal
que existe em público, com uma
única voz. Essa é intuição rara de
acontecer. Com frequência tomo
por um novo engano o meu que é
dos outros. Quase sempre as
duas vozes não se entrelaçam
como a única voz.

Como um coração ao sol. Ainda
procuro isso. E os testemunhos
dos outros que adoto, uso,
roubo, digiro e agradeço, e que
de facto colidiram comigo em
algum momento e comoveram
são instrumentos de acesso ao
íntimo. Posso tentar esconde-los
de mim, como a criança que joga
às escondidas consigo mesma,
fazendo que não se vê, vendo-se.
Mas são meus ou não? Os textos?
As palavras? As imagens? Até que
ponto sou senhor de mim e da
minha voz? Quem sou eu e o que
faço aqui? Posso afirmar que o
digo é o que quero dizer? Que
estou satisfeito e que fiz sempre
o melhor que podia? Creio que
não. O engano perpetua-se. E, no
entanto, isso continua a alimenta
o sonhar os meus sonhos. Porque
ver uma coisa a perder-se não
me faz sentir bem.
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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.

VÍTOR RUA
Vítor Rua nasceu em 1961. No final
dos anos 1970 começou com algumas
invenções melódicas que marcaram
profundamente o “rock artístico”
português. Em 1980, ele fundou o
grupo Rock G.N.R. No ano de 1982,
com Jorge Lima Barreto, fundou a
TELECTU, grupo musical improvisado
e ao vivo eletroacústico. Neste
trabalho com Telectu ele reuniu-se
com grandes figuras internacionais de
improviso, afirmando-se como
experimentalista e poli-artista. Em
1987, num ato intencional de
processo de auto-aprendizagem, ele
considerou decisivamente apreender
estudos de música contemporânea e,
nesse contexto, evoluiu teoricamente.
O seu trabalho reflete um trabalho
pós-moderno, preliminar, variado, a
partir da recusa empírica da restrição
cultural, marcado nas fronteiras
estilísticas e ideológicas.

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 RIBEIRO
Sara Ribeiro, filha de pai pintor e mãe
coragem. O seu trabalho e vida caminham
entre as artes performativas, a música e a
poesia. Caminho que oscila sobre o risco, o
caos e a magia do encontro com o público. Um
caminho de procura do intérprete, sobre as
suas múltiplas formas, conteúdos alquímicos e
comunicantes, da realidade interior e do todo
lá fora. Tem desenvolvido nos últimos 8 anos
um intenso trabalho enquanto actriz e criadora
multidisciplinar com a Companhia João Garcia
Miguel. Recebe em 2013, ao lado de Miguel
Borges, João Garcia Miguel e Cachupa
Psicadélica, o prémio SPA de melhor peça do
ano com o espectáculo "Yerma". Na últimos
anos Sara Ribeiro tem pisado muitos dos
importantes palcos em Portugal e vários
teatros e festivais na Europa, América do Sul e

África, com destaque para as tours com a Cia
JGM no Brasil e as recentes actuações em
Angola. Paralelamente ao trabalho em teatro,
Sara Ribeiro tem surgido nos mais diversos
contextos enquanto cantora e performer,
marcando públicos e a crítica especializada um
pouco por todo o mundo. Formando em 2014
a banda LOS NEGROS (com membros de
Criatura, Red Trio, Terrakota, Banda do Mar e
Pás de Problème). Dos quase 10 anos de
carreira destacam-se os encontros e trabalho
com Fátima Miranda, Costódia Gallego, Alberto
Lopes, Miguel Borges, Rui Gato, Hernani
Faustino e Gil Dionísio com quem cria a escola
CASA CORAÇÃO e a agência SENTIMIENTO
FUERTE em conjunto com Alexandre Bernardo,
Edgar Valente e Joana Guerra.

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.

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.

Uma Coprodução | Companhia João Garcia Miguel & Teatro Ibérico, Teatro
Cine de Torres Vedras & Câmara Municipal de Torres Vedras e
Teatro Aveirense & Câmara Municipal de Aveiro
A Companhia João Garcia Miguel tem o apoio para o quadriénio
2018-2021 do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado
da Cultura e da Direcção Geral das Artes
A Companhia João Garcia Miguel & Teatro Ibérico têm o
Apoio da Câmara Municipal de Lisboa, Junta de Freguesia
do Beato, Junta de Freguesia de Marvila e IEFP.

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