
 

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 Teatro-
Cine 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.Its 
productions seek to shed a light on the way a 
daily exercise of individual freedoms becomes 
increasingly concomitant for freedoms shared in 
our societies.




