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Servirmo-nos de um texto clássico é como sermos 

empurrados a espreitar a nossa alma quando ela 

adormece. Usar um texto clássico é um exercício de 

mistério e procura sobre o que nos escapa e arrebata. 

É uma prática de superação e de transformação 

sobre o que desconhecemos. No texto As Bacantes 

de Eurípides sentimos que se levantavam tantas inter-

rogações e possibilidades de resposta, que uma apro-

priação do texto de modo tradicional nos fez sentir que 

estaríamos a mergulhar numa limitação inconsolável.

No percurso da companhia a busca de uma diferença, 

uma singularidade, acompanha cada nova criação.

Arrebatados pelas Bacantes procurámos um 

modelo de abordagem com várias vias secundárias 

que contivessem em si os tempos antigos e os dias de

hoje; as questões do corpo e do inconsciente; o corpo 

enquanto objecto poético e as suas componentes de 

animalidade; o corpo do artista e o corpo do espect-

ador; o impulso sobre o confronto que pudesse ultra-

passar o êxtase da leitura, do olhar silencioso, do 

obstáculo de um tempo único. Assim, acabámos por 

construir um espectáculo que contém em si quatro 

experiências a solo. Quatro visões sobre as Bacantes, 

que são no fundo quatro objectos artísticos apresenta-

dos a solo, com uma actriz, um actor, uma performer e 

uma bailarina.

Como um puzzle o espectador pode construir a sua 

perspectiva a partir de um destes solos sobre as 

Bacantes. Ciclo Novas Bacantes, é o nome que une 

todas as partes, os quatro olhares em torno da obra  

de Eurípides.
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A obra de Eurípides é demasiado vasta e sobreviveu de forma tão miste-

riosa e profunda que nos importa confrontá-la com o que nos faz e afecta 

também a nível inconsciente. O regresso à expressão simples e profunda 

da performance é parte integrante do nosso processo de trabalho que 

normalmente fica subterrâneo nos corpos dos actores que por ali ganham 

redobradas capacidades de comunicação e de uma quase ubiquidade. Os 

seus corpos ficam imbuídos do inconsciente, dos seus dois lados, o con-

strutivo e o destruidor, e por fim, também de uma outra consciência de si 

mesmos. Neste projecto de performance com a Rita Barbita ficaremos do 

lado do inconsciente para que seja depois possível contrapor e contrastar 

as outras obras apresentadas em palco. Neste projecto sonhamos entrar 

em contacto com essa outra multidão de forças que subjazem e ocorrem 

durante a criação e que ficam normalmente ocultas. Esse contacto terá 

um guião que será escrito pelo corpo da actriz Rita Barbita e captado pela 

óptica fotográfica e videográfica de Tyrone Ormsby.

Uma leitura performativa a partir do texto Bacantes de Eurípides 
Ideia Original, Concepção Cénica e Encenação _ João Garcia Miguel

Performer _ Rita Barbita

Apoio de Movimento _ Lara Guidetti

Fotografia e Vídeo _ Tyrone Ormsby

Direcção Técnica e Iluminação _ Luís Bombico 

Direcção de Som _ Manuel Chambel

Produção _ Raquel Matos 

Duração _ Aprox 30 min

A Cia. JGM é uma estrutura financiada por _ Governo de Portugal - Direção Geral das Artes 

Coprodução _Teatro-Cine de Torres Vedras
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   O seu nome é Rita Amaral Duarte, nasceu em Lisboa, Portugal, em 

1990. Licenciada na ESAD.cr em Teatro no ano de 2014. Ajudou a criar o 

coletivo de performance, Yuuts Ruoy. Em 2015 comecou a desenvolver 

trabalho criativo como intérprete para a Companhia João Garcia Miguel.

Rita Barbita

  Inicia a carreira profissional nos anos 80 percorrendo diferentes 

expressões artísticas. É um dos fundadores dos colectivos artísticos: 

Canibalismo Cósmico, Galeria Zé dos Bois e OLHO – Associação Teatral, da 

qual foi director artístico entre 1991 e 2002. Em 2003 fundou a Companhia  

JGM e inicia percurso como artista investigador.  

  Em 2008 é nomeado Director Artístico do Teatro– Cine de Torres 

Vedras. É artista associado do Actor’s Center de Roma e Milão, Itália. 

Desde 2002 envolveu-se numa vertente académica ligando-se à docência 

e à investigação. Desde 2007 desenvolve investigação, na Universidade 

de Alcalá de Henares, na Universidade de Granada e agora na FBAUL, 

Faculdades de Belas Artes de Lisboa centrando a sua tese sobre o corpo 

do artista e as noções de sacrifício e empatia. Recebeu em 2008 

o prémio FAD Sebastià Gasch e em 2013 o prémio de melhor espetáculos 

do ano com - Yerma - pela Sociedade Portuguesa de Autores.

  Liberdade e Teatro são os dois eixos que presidem às nossas 

actividades de criação, formação e difusão. Estes dois conceitos 

movem-nos pela importância que, em interacção, produzem na sociedade 

em que vivemos, contribuindo para o crescimento e melhoria dos 

indivíduos na busca de um projecto de humanidade partilhado através 

do investimento na criatividade como base da diferença e da capacidade 

para a mudança dos mundos em que vivemos. Acreditamos que o 

exercício diário de conquista da liberdade individual é concomitante com o 

aumento da liberdade dos que nos rodeiam. É esse o binómio que delimita 

e define a qualidade e ambição do que somos e do que desejamos: que os 

outros possam ser cada vez mais livres.

João Garcia Miguel

Companhia João Garcia Miguel



Director
João Garcia Miguel _ garcia@joaogarciamiguel.com

Executive Producer
Raquel Matos _ raquelfcmatos@gmail.com

www.joaogarciamiguel.com  facebook.com/companhiajgm
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