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companhia joão garcia miguelsinopse
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 interrogações e possibilidades  
de resposta, que uma apropriação 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 espectador; o impulso sobre o confronto 
que pudesse ultrapassar 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 apresentados 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.



sinopse
Arrebatados pelas bacantes acabámos também arrebatados pelo feminino e pelas suas 
manifestações de morte e renascimento.

Para Lara Guidetti, João Garcia Miguel criou um solo sobre a morte e o renascimento  
da Deusa que mora em cada ser vivo. Uma abordagem ás Bacantes sobre o ponto de vista 
de quem dança.
A Deusa que pode inspirar, libertar e despertar nos homens e nas mulheres, aqui se move  
e manifesta entre quatro paisagens: Mulher, água, pássaro e céu.

Lara Guidetti dança a metamorfose da Deusa presente, o corpo de uma bailarina que nos 
permite aceder ao símbolo, ao profundo transformador.
Abordamos o indecifrável presente no texto através de metáforas que o corpo arquitecta. 
O corpo é um Deus de muitas faces, tem atributos e possibilidades narrativas excêntricas. 
O corpo detém uma singularidade narrativa que se conecta directamente com o osso,  
o músculo, a pulsão.
Obriga a uma arquitectura da realidade que a excede e contrasta. O centro do texto  
de Euripides é o interdito do corpo e os seus ilimitados poderes de transpor o espaço  
e accionar fogueiras. É sobre o poder incendiário do corpo e a clareza do olhar que o sustenta 
que se fundará a investigação deste processo criativo. Tornar o corpo texto e dá-lo a ler  
a outros corpos.
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sobre
João Garcia Miguel 

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.



sobre
Companhia João Garcia Miguel

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.



sobre
Lara Guidetti

Lara Guidetti was born in Scandiano (RE) on 15/01/1983.
As an adolescent, she trained in artistic gymnastics at competitive level and attended drama 
courses held by Mimmo Amendola and Claudio Calafiore for 2 years.

In 2003, she entered the Paolo Grassi Dramatic Arts Academy, from which she graduated 3 
years later in dance theater as a dancer and choreographer.

From 2004 to 2006, she took part in various productions staged during the course of her 
studies with Luciana Melis (Tristano, Aronne, Suite for Guitars and Dancers, In-Stalla-
Azione), Reinhild Hoffmann (Der Aufbruch), Ida Kuniaki (Hiroshima Project), Sarah Taylor, 
and Yong Min Cho (Brinding Lines Milan, Antoni Malinowski: Wall Drawing with performance), 
Lucinda Child (No Title), and Susanna Beltrami (Picasso).

After graduating from the Academy, she continued her training by attending seminars and 
workshops held by various artists including André Manvielle, Emio Greco PC, Virgilio Sieni, 
MK, Rimas Tuminas (at the Methodica theater teaching and training festival), Carolina 
Boluda, Paz Rojo, Idoia Zabaleta, Antonio Tagliarini, and Filipa Francisco.

Work Experience
Lara Guidetti has worked as a dancer, actress, choreographer, and teacher in the worlds 
of both dance and the theater. Together with Sarah Charcos and Fabio Ferretti, in 2006 
she founded the Sanpapié dance theater Company where she works as Art Director, 
Choreographer and dancer today.



sobre
With Sanpapié she has choreographed and danced in Pentesilea (2006), Sempreverde 
(2007), BOH (2008), Modelli Tagliati In Carne (2009), Prima Persona (2009), Come Una 
Piuma Sul Pelo Dell’acqua (2011), and Io sono figlio
(2012), which was produced for the European Islotes en Red Project.

She has also produced various performances and urban dance or site-specific short formats 
for the Company: Spazio Per 2 (Danae 2007), Pane (RED 2007), In Sospeso (National Open 
Air Museum Day, 2007), In Due Su Una Sedia (Arlecchino d’Oro Festival, Mantova, 2007); 
In_Stabile (Castello Sforzesco, 2008), Start Up (Galleria DMK Duinsburg, Germania, 2008), 
and Brevi Esposizioni di Cattività (Prospettive Nuova Danza, 2010).

From 2007 to 2012, Sanpapié productions were staged in Italy (Milano and the metropolitan 
area), Urbino, Crema, Ravenna, Modena, Rovereto, Torino and the metropolitan area, 
Cosenza, Lecce, and Cagliari, and abroad (Paris, Edinburgh, Manchester, Barnsley, 
Shrewsbury, Madrid, Barcelona, Santander, Valencia, Bilbao, and Dresden).

She has worked as choreographer and actor-trainer for theatrical productions that include 
La Bottega Del Caffe’ (2007, Venice Biennial, directed by Paolo Giorgio), A Midsummer 
Night’s Dream (2008, Teatro La Cavallerizza, Reggio Emilia, directed by Massimo Navone), 
in which she also acted, Mosca Cieca (2008, Castel dei Mondi Festival, Andria, directed by 
Carolina de la Calle Casanova), Don Quixote (2009, Teatro Sociale, Brescia, by and with 
Franco Branciaroli), ILIO HR (Bergamo Scienza 2010, directed by Alberto Salvi); Piccoli Pezzi 
Troppo Complessi (2011, CRT Salone, by and with Marco Cacciola and Francesco Villano); 
Don Giovanni a mosca cieca (20011, Teatro Litta, directed by Silvia Giulia Mendola), in 
which she also acted; Marilyn mon amour ( 2012, Teatro Litta, directed by Chiara Petruzzelli 
and Silvia Gilulia Mendola) in which she also danced; and K, the Trial (2012, Spazio MIL, a 
PUL project production, directed by Paolo Giorgio). As an actress/dancer, she has taken part 
in numerous projects for the stage: Il Terrorista, Lui Guarda (2007,



sobre
Locarno Film Festival, directed by Simone Covini), La Porta Aperta (2008, Armunia Costa 
degli Estruschi, directed by Carmen Giordano), O.D.I (2009, Modena, directed by Toni 
Contartese), Meravigliati Boschi (2009, Milano, with choreography by Lydia Colombelli), 
Rissa In Galleria (2009, Milano, with choreography by Ariella Vidach), and Io Posso, Tu No 
(2010, Spazio MIL, a PUL collective project).

Teaching
Lara Guidetti has taught at the Paolo Grassi Dramatic Arts Academy in various teaching 
projects including Il Re Del Petrolio (2007), CARMINA BURANA (2007), and BLACKOUT 
(2009). Between 2009 and 2010, she worked at the Vida – Viaggiatori dell’Anima Association 
as a teacher for a mixed troupe of otherwise enabled persons (physically and mentally) and 
dancers. Since 2010, she has been working with the Fenicia Company in Madrid directed by 
Cristiane Azem.
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