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LOS NEGROS E OS DEUSES DO NORTE

# LOS NEGROS E OS DEUSES DO NORTE, um concerto performativo  
que celebra o negro, o minúsculo, a mulher, a morte através da poesia, da verdade 
e do belo.   Uma co-criação entre três performers/músicos e um encenador num 
espectáculo a solo que emerge das trevas e do caos. Aqui, Uns e Outros criam 
experiências sonoras musicais e performativas, para vozes e corpos anónimos que 
desejam inscrever a sua força no futuro rompendo o nevoeiro das suas almas.

# O sentimento que nos trouxe até à expressão Los Negros inscreve-se naquilo 
que sentimos hoje enquanto membros de uma sociedade que criou Uns, e criou  
e criou outros para os servir, sem que daí se consiga mover.
Em todos nós existe o desejo de um mundo melhor, e em todos nós existe esse 
lado obscuro e inconfessável que acompanha esse desejo e que nos separa dos 
Outros. É desse lado negro e obscuro que nos queremos aproximar tornando-o 
voz transparente. Importa-nos falar daquilo que nos toca, mas mantemos em 
segredo: borboleta branca que desaparece trôpega para dentro da gruta escura;  
o profundo instante que se desdobra e esconde de pronto; aquele local onde  
a carne é pura luz, brilho e nudez ansiosa que acaba por se afundar para dentro  
de si mesmo.

LOS NEGROS UMA IDENTIDADE, UM 

SENTIMENTO COM EXPRESSÃO NA LUTA POR 

UM LUGAR. OS DEUSES DO NORTE A 

FIGURA DO PAI DOS CRIMINOSOS BRONZEADOS 

PELO SOL DAS SUAS TERRAS.
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# “Em Portugal nada acontece, não há drama tudo é intriga e trama”, esta frase 
�-.6��-�,#.����!,� ŏ.#�(/'��,/������#-�)�|
�(�)(.,����*),����-)}� �4�'��$/(.�,�/'��-F,#�����#��#�-~��(������)(.�����-#!(#ŏ���
nada se inscreve na história ou na existência individual, na vida social ou no plano 
artístico e tudo corre e passa múltiplo e veloz sem nada nos tocar.
A ideia de negro vive hoje como título da liberdade, e o nevoeiro do medo cobre 
o plano invisível da não-inscrição no negro, no minúsculo, na mulher, no artista 
�,#��),|�Ì--#-.#')-��#�,#�'�(.���)�Ő�!�&)���-� ),D�-�+/��.�(.�'�+/��,�,��-.��
nevoeiro: as Pussy Riot são las negras da Rússia; Espanha Portugal e Grécia são 
los negros da Europa, os patos feios, os que representam o plano de fora. E estas 
forças negras que tentam quebrar o nevoeiro são tratadas e vistas como fantasmas 
do nosso mundo, até como criminosos.

«(…)  as  pessoas,  pelas  leis  da  natureza, dividem-se em geral em duas 
categorias: as vulgares (…), e os homens (…) que possuem o dom ou o talento  
de dizer, no seu meio, uma palavra nova. (…) A segunda categoria consta dos que 
violam a lei, que são destruidores ou têm propensão para o serem, consoante as 
suas capacidades. Os crimes destas pessoas, evidentemente são relativos e muito 
variados; na maioria dos casos exigem a destruição do presente em nome de uma 
ideia melhor. (…)

UMA IDEIA DE ESPECTÁCULO, PARA 

UM MUNDO ONDE “NÃO HÁ DRAMA, ONDE TUDO  
É INTRIGA E TRAMA”.
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A estreia de Los Negros e os Deuses Do Norte será realizada no âmbito  
do Festival Internacional de Teatro de Almada nos dias 14, 15 e 16 de Julho 2014

Contudo, não há razões de grande preocupação: as massas quase nunca lhes 
reconhecem este direito, executam-nos, enforcam-nos (castigos mais ou menos 
sérios), cumprindo desse modo, e com toda a razão, o seu destino conservador, 
sendo que porém, nas gerações seguintes essas mesmas massas erguem os 
executados aos píncaros e veneram-nos (mais ou menos). A primeira categoria  
é sempre senhora do presente, e a segunda categoria é senhora do futuro.  
Os primeiros conservam o mundo e multiplicam-no numericamente; os segundos 
movimentam o mundo e levam-no até um objectivo. Ambas as categorias têm  
o direito absolutamente igual  de existir. Numa palavra, na minha ideia todos têm 
o direito igual, e Vive la guerre éternelle (…)!»
(Fiodor Dostoiévski em “Crime e Castigo”)

Com este espectáculo, a Companhia JGM procura concretizar um trabalho de 
autor profundo, passando pela escrita pela música e pela performance. Estas áreas 
artísticas sempre inerentes a qualquer projecto teatral da Companhia ganham 
neste espectáculo um papel privilegiado para a criação. Esta produção é também 
a consequência do trabalho de formação e será criado a partir da ideia de solo 
para uma actriz/cantora Sara Ribeiro. No fundo com este espectáculo João Garcia 
Miguel busca pôr a nu e desenvolver em profundidade as raízes do teatro que 
fazem mover as suas criações: a performance dos intérpretes, a música, e a escrita 
de uma obra poética. Com um olhar cirúrgico sobre a anatomia das artes nas 
sociedades contemporâneas e o papel da Companhia nessa busca e investigação.

5



LOS NEGROS E OS DEUSES DO NORTE

# BIOS
 

JoÃo Garcia MiGUeL   |   Director, Encenador e Artista-Investigador da 
Companhia João Garcia Miguel; Director do Teatro-Cine de Torres Vedras.  
É artista plástico associado à Perve Galeria, Lisboa, e ao Actor’s Center de Roma 
e Milão, Itália. Tem percurso reconhecido na docência das artes performativas 
�'��),./!�&|�Í#)!,�ŏ���)'*&�.���'~�"..*~��$)�)!�,�#�'#!/�&|�)'�".'&���)/.�
�#)!,�ŏ�s|*"*

sara ribeiro   |   Actriz e coordenadora da formação da Companhia JGM 
e Directora Artística da COISA (Espaço de Criação da Companhia JGM). 
Desenvolve também o seu trabalho enquanto artista independente como 
actriz de teatro e cinema, performer, encenadora, formadora na área das artes 
performativas e cantora.

LULa’s   |   Nasceu Cabo – Verdeano, na ilha de S. Vicente. Foi criança nos  
anos oitenta, apaixonou-se pelo rock de Seattle na  adolescência num Mindelo  
de rockeiros Latinos, foi membro fundador dos THE END. Algumas colaborações 
com membros  da Crew de HipHop Lod Escur dão inicio a uma fase de maior 
liberdade criativa, a abertura para um mundo sem limitações.   Inicia o estudo  
de Design na ESAD Caldas da Rainha, zona oeste Portuguesa. Alguns projectos 

# FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
 

texto e eNceNação  //  João Garcia Miguel
performaNce  //  Sara Ribeiro
música origiNaL  //  Sara Ribeiro, Lula’s e Gil Dionísio
figuriNos  //  Miguel Moreira
VíDeo e fotografia  //  Miguel Lopes
apoio à Dramaturgia  //  Mário Verino Rosado  
e Marta Lança
gestão e reLações púbLicas  //  Rui Viola
Direcção De proDução  //  Raquel Matos
comuNicação e imagem  //  Mário Verino Rosado
assisteNte De proDução  //  Laura Gonçalo
Duração  //  70 min
cLassificação  //  M.16
Uma produção companhia João Garcia Miguel,  

teatro cine de torres Vedras e caldeirada alternativa 

ass. cult.

o espectáculo será estreado com o suporte  

do festival internacional de teatro de almada.
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musicais pelo meio (OS  Mantorras, Dusty James Bondage, João Sem Medo  
e Rapazes de Cor Visigod) e 8 anos depois encontra-se na encruzilhada  da sua 
Cachupa psicadélica, música para fazer fotossíntese, música das entranhas do seu 
Cabo-Verde nação cultural.”

GiL dionÍsio   |   É artista experimental, é co-fundador do Colectivo Jaime 
Augusto, é programador do Festival de Música Improvisada do Intendente. 
Toca e cria música improvisada e experimental. As suas criações oscilam entre 
o estilo jazz e um estilo “free americanizado” ou um jazz-quase-étnico. Estudou 
(���-�)&�����
�44��/#4��#&&�-�Í)�-����).�Ê&/���),./!�&���()��/,-)����ŏ&)-)ŏ�����
Faculdade de Letras de Lisboa. Foi na Roménia que começou por tocar violino. 
É na performance que se manifesta a sua teatralidade. Actualmente encontra-se 
com os projectos Violiníssimos, TRIPA, Pas de Problème, Neighbours, Aye-Aye 
���"���(%)1(�Ê)(0�,-�.#)(-�����-)&)|�Í#)!,�ŏ���)'*&�.��"..*~����,!)�)&&��.#0�|
com/gildionisio/Gil-Dionisio-about

MiGUeL LoPes   |   Frequentou a Ar.co, SNBA, Maumaus e a Escola 
Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, onde tirou Desenho, Pintura 
e Artes Plásticas tendo trabalhado com Sérgio Taborda, Samuel Rama, Pedro 
Cabral Santos, Paulo Quintas,João Garcia Miguel, Jürgen Bock, Helmut 
Draxler, Harun Farocki, Ângela Ferreira, Ruth Wilson Gilmore, João Gonçalves, 
Avery F. Gordon, Antoní Muntadas, Gertrud Sandqvist, Allan Sekula, Simon 
Thompson,Michelangelo Pistoletto e Siegfried Zielinski. Participou em varias 
residências, Torres Vedras, Montemor-o-velho, Caldas da Rainha e Biella (Itália). 
Nos últimos anos tem trabalhado com o João Garcia Miguel, entre os cenários  
e o vídeo.

raQUeL Matos   |   Frequentou a Escola Superior de Artes e Design das 
Caldas da Rainha de 2005 a 2010, no curso de Teatro, tendo trabalhado com; 
Francisco Luís Parreira, João Salaviza, Miguel Castro Caldas, Rogério Nuno 
Costa, Mónica Calle, João Fiadeiro, João Garcia Miguel, Miguel Borges, Vítor 
Hugo Pontes e Marta Carreiras. Desempenhou o cargo de booker e produtora  
na agência FRM e fundou a empresa Lançatempo LDA. em 2011.

# CONTACTOS

 

João garcia migueL

garcia@joaogarciamiguel.com + 351 933 326 207

raqueL matos 

raquelfcmatos@gmail.com + 351 933 327 229

moraDa  //  Rua Dias Neiva, 13, Torres Vedras, Portugal

LiNks  //  www.joaogarciamiguel.com  
//  www.youtube.com/user/joaogarciamiguel   
//  www.facebook.com/Companhiajgm

Inscreva-se na nossa newsletter mensal!  
//  http://bit.ly/JGM-neWs
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# Patrocínios

# Co-produção

FESTIVAL  
DE TEATRO  
DE ALMADA

# Produção Parceiro


