
 

MAGNUM SOARES 

CRIAÇÃO DE  

©Pedro de Filippis



Ficha artística e técnica:

Coreografia, concepção e interpretação: Magnum Soares

Direção musical: a definir

Direção técnica e desenho de luz: Luís Moreira

Assistência cénica e coreográfica: Guto Martins

Dramaturgia: Pedro de Filippis

Curadoria artística: Adriana Melo

Produção: Inês Afonso/ Universo Paralelo

Parceiros: Cia. InsanaCena, Real Pelágio

                                                               Público alvo: M/ 16
                                      Duração do espetáculo (estimada): 50 - 60 minutos

 
Sinopse 

 
Raízes parte de uma reflexão sobre o impacto da mineração no Brasil, no qual o maior desastre
ambiental do mundo associado à mineração, segundo os que viveram a situação, responsável pela
destruição do povoado de Bento Rodrigues (Mariana, Minas Gerais, Brasil), ganha visibilidade. O
espetáculo, baseado em factos reais, de carácter documental e auto-biográfico, nasce da
necessidade do criador de se expressar sobre o tema, ao mesmo tempo que o redescobre e se
reencontra com as suas origens.
Raízes é um solo que nasce da inquietação do criador Magnum Soares, que levanta a sua bandeira
em sinal de protesto, explorando as atmosferas e as experiências humanas ali vivenciadas e
transformando memórias em gestos, que ganham forma através da Dança Contemporânea.
O espetáculo é marcado por uma fusão de elementos artísticos como dança e artes plásticas e
elementos culturais tradicionais, memórias e relatos dos habitantes de Bento Rodrigues. Neste, o
criador encontra a sua voz política, pretendendo contribuir para a consciencialização acerca do
papel individual e coletivo na sociedade diante de questões ambientais e políticas.

 

Fonte: Jornal UNICAMP



                                    Contextualização do projeto

No processo criativo, o artista relembra a sua cidade de origem, Mariana, importante centro
cultural e económico no século XVIII no Brasil, e retoma ao fatídico ponto de protagonismo que
o pequeno povoado de Bento Rodrigues ganhou no dia 5 de Novembro de 2015.
A cidade natal do Criador e Bailarino abrange o território onde estava situada a barragem de
rejeitos do Fundão, que foi construída e manteve a sua atividade imediatamente acima do
povoado de Bento Rodrigues. Este povoado foi soterrado por rejeito, lama tóxica resultante da
atividade da empresa de mineração Samarco, minutos depois do rompimento da barragem. O
crime contabilizou 19 mortos e afetou mais de 400 famílias, além de ter tido um impacto
ambiental e social de dimensões ainda incalculáveis.

Mais do que um desastre ambiental, está em causa a negligência humana, que constantemente
põe em causa o ambiente e o planeta, no Mundo em geral e no Brasil em particular, com outros
exemplos de extrema relevância. A acrescer surge ainda a opressão dos factos por parte dos
Media e da própria justiça brasileira.
Integrado no projeto está também Guto Martins, natural de Minas Gerais, com trabalho
desenvolvido principalmente em criações cénicas autorais que partem da expedição e do
contacto com populações como impulso para a escrita dramatúrgica. Em 2015, ano do desastre,
Guto lecionava aulas de teatro na escola do devastado povoado de Bento Rodrigues.
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Também Pedro de Filippis, diretor e roteirista mineiro, integra o projeto na vertente
documentarista e audiovisual. O seu contributo é essencial para o esclarecimento de mal-
entendidos sobre o desastre. Pedro debruça-se sobre o tópico há 12 anos e sustenta movimentos
sociais na criação de documentários e materiais audiovisuais que retratam reivindicações políticas
em escala estadual, nacional e intercontinental. Em 2016, Pedro foi um dos representantes
brasileiros no OCMAL (Observatório de Conflitos Mineiros da América Latina) que aconteceu em El
Salvador e reuniu 12 países, para discutir o tema. Segundo o Criador Magnum Soares, que, para
seguir o sonho de estudar dança, abandonou o Brasil 1 mês após o incidente, Pedro tornou-se
“nos seus olhos” para a realidade do que se passa na sua cidade natal. Estreia ainda, em 2022, o
projeto cinematográfico de Pedro de Fillippis sobre este episódio, o documentário Rejeito, que
contém cenas capturadas durante o processo criativo de Raízes.

A necessidade de encontrar respostas, esclarecer a realidade dos factos, o paralelismo nos
processos criativos destes três artistas e as próprias raízes unem-nos num projeto que pretende
colocar os holofotes neste acontecimento e nas suas causas e consequências. 

"Maior desastre ambiental do Brasil completa três anos sem
punições"

Links de noticias:

Lusa - 5 de Novembro de 2018 -    publico.pt

"Bento Rodrigues tem cor de tragédia e cheiro de morte"
Brasil - Atualizado em 31 out 2016 - super.abril.com.br

Vídeo do momento do desastre: LINK

Texto de Apoio
 

De Magnum Soares, codiretor artístico da Universo Paralelo, criador e intérprete do projeto
 

O meu nome é Magnum Alexandre Soares e nasci na Cidade de Mariana, Minas Gerais, em 1996.
Cresci no meio de uma grande influência Barroca e Religiosa que se exaltava por todos os cantos
nas linhas expressivas das sacadas de pedra-sabão e no sino que tocava e regia os passos das
pessoas que ali habitavam. No dia 5 de Novembro de 2015, às 15 horas e 30 minutos o sino tocou e
às 16 horas e 30 minutos o silêncio tomou conta. Foi quando percebi que aqueles passos deixaram
de estar em sincronia. Foi neste silêncio, envolvido na angústia daqueles que corriam, que
recebemos a notícia de que uma onda de poeira passou, tomando conta de tudo, abrindo caminho
para aquilo que seria realmente devastador. 

https://www.publico.pt/2018/11/05/mundo/noticia/maior-desastre-ambiental-brasil-completa-tres-anos-punicoes-1849949
https://www.publico.pt/2018/11/05/mundo/noticia/maior-desastre-ambiental-brasil-completa-tres-anos-punicoes-1849949
https://www.publico.pt/2018/11/05/mundo/noticia/maior-desastre-ambiental-brasil-completa-tres-anos-punicoes-1849949
https://www.publico.pt/2018/11/05/mundo/noticia/maior-desastre-ambiental-brasil-completa-tres-anos-punicoes-1849949
https://super.abril.com.br/ciencia/bento-rodrigues-tem-cor-de-tragedia-e-cheiro-de-morte/
https://www.youtube.com/watch?v=WMHqSp7lse8


Minutos depois o cenário se instalou e novamente o silêncio tomou conta. Casas em ruínas, pessoas
desaparecidas e a lama continuava sua viagem sem fim, deixando sua marca nas paredes brancas,
dando início a uma dor que se prolonga até aos dias de hoje.

No dia 23 de Dezembro de 2015, o dia em que saí do Brasil, a onda de angústia dentro de mim se
transformava em uma maré de ansiedade, pois me encontrava do outro lado da margem, em
Portugal, aproximadamente a 9000 quilómetros de distância do lugar que tinha para mim como
casa.
Três anos depois, em 2018, decido olhar para trás e questionar “de onde eu vim?”, porque há coisas
que nos marcam tanto que não se esquecem. Foi quando me senti preparado para, de alguma
forma, falar das memórias e transportar a palavra daqueles que ficaram para trás.

                                                Processo criativo

Foi através do desafio lançado pela Coreógrafa portuguesa Olga Roriz, no contexto da conclusão do
Curso For Dance Theater (2016/2018), que Magnum Soares decidiu abordar este tema para a
construção de uma pesquisa, que resultaria num projeto a solo na vertente de Dança-Teatro.
O processo iniciou-se com trabalho de pesquisa, que durou um mês. Neste período foi realizada
análise de factos e notícias, com recurso a material audiovisual e escrito. Foi possível, assim, ter
uma visão geral de todo o cenário do tema, integrando diferentes perspectivas de relatos pessoais e
jornalísticos.

Foi neste contexto, para clarificar a veracidade dos factos, que surgiu a parceria com o
documentarista Pedro de Filippis. Este foi o início de uma colaboração que possibilitou o acesso ao
material de vídeo capturado na região; este material contém imagens do antes, durante e depois do
desastre.
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A palavra-chave que dá o mote inicial ao processo é CASA. Este foi o impulso para as primeiras
improvisações. Casa representa um porto seguro, um lugar onde os primeiros sentimentos e
laços emocionais são gerados; também é este o lugar que se constrói, pouco a pouco, como um
reflexo direto das conquistas pessoais e profissionais daqueles que as habitam.  
Magnum decidiu começar por aqui, pois gostaria de investigar a noção de sentimento de perda,
começando por aquilo que se considera um bem valioso e a seguir, pretendeu realizar uma
tradução direta destas  emoções para movimentos. 

Experimentos de vídeo mapping no cenário de papel cartão

Sinopse do Documentário
 

O nome “Rejeito” representa o literal e o não dito, a história da exploração do terceiro mundo.
O mineiro é o rejeito do próprio ofício, é Sísifo que empurra a pedra crendo alcançar o topo

da montanha (ver “O Mito de Sísifo”, Albert Camus), é um bailarino de classe baixa que
abandona a própria cultura para falar sobre ela de forma abstrata ,dando voltas, nunca

direto ao ponto. É também a revolta de uma ambientalista estrangeira que não se conforma,
de um professor de história que não dorme. O tema “Rompimento” representa o momento em

que o mineiro está, que também reflete o momento político do mundo, no qual padrões
antigos e extremos são postos à prova e confrontam aqueles que não arriscavam romper: os

conformados.
(Pedro de Filippis)

 
Trailer: vimeo.com/336230645 (senha: tailings)

Estreia: 2022

 

https://vimeo.com/336230645


Após dois meses de pesquisa e criação, o resultado foi um trabalho de 12 minutos daquilo que
representa uma síntese de toda a pesquisa. O solo foi apresentado em Julho de 2018, em uma
versão work in progress em Lisboa no Palácio Pancas Espalha – Companhia Olga Roriz.

©Luiz Conde

Magnum questiona,

Qual será a sensação de perder tudo?

Quais seriam os impulsos físicos de um peixe prestes a afogar-se dentro da água? 

(como aconteceu com os peixes e toda a fauna e flora do Rio Doce, por onde seguiu a lama de

resíduos até ao mar, no estado do Espírito Santo).

Ao longo do processo foi possível entender que a perda dos bens, tal como a perda de memórias

físicas (fotografias, cartas) tiveram consequências diretas na perda da identidade de cada indivíduo.

https://www.youtube.com/watch?v=904ZBF0XiG8

Link para visualização na íntegra:

 
Teaser:

 
https://vimeo.com/605214602/2ade75b1ed 

 

https://www.youtube.com/watch?v=904ZBF0XiG8
https://vimeo.com/605214602/2ade75b1ed


Palácio Pancas Palha - Lisboa 2018 ©Luiz Conde



Contactos
 

producao@universoparalelo.pt
Inês Afonso (Produção) - (+351) 912 745 290

Magnum Soares (Direção Artística) - (+351) 966 720 485
 

Website: https://www.universoparalelo.pt 
Instagram: https://www.instagram.com/universoparalelo.ac 
Facebook: https://www.facebook.com/universoparalelo.ac

 
 Escritório Teatro da Voz

Travessa de São Vicente 11, 1100-620 Lisboa

                                                          Biografias

Magnum Soares, criador e bailarino no projeto. Nasceu em 1996, Minas Gerais - Brasil. Iniciou-se
em Belas Artes com a orientação do Mestre Elias Layon (2012). Formado em Dança pela Escola de
Bailados de Mariana. Formado em Teatro de Marionetas pelo mestre argentino Catin Nardi na
Companhia Navegante, onde trabalhou em espetáculos e intervenções de rua. Concluiu o curso de
Dança-Teatro FOR DANCE THEATER na Companhia Olga Roriz (2018). Atualmente é Bailarino na
Companhia Nome Próprio no espetáculo "Margem" do coreógrafo Victor Hugo Pontes. Em 2019
integrou o elenco do espetáculo "A Laura quer!" de Francisco Camacho e Sílvia Real. Integra o
projeto de vídeo-dança "Pequenos Poemas do Agora", de Marina Nabais. Em 2020 co-criou com
Adriana Melo um espetáculo de Teatro de Marionetas e Formas Animadas intitulado "A Caravela
Desconhecida". É intérprete no espetáculo Australopiteco, encenado por Adriana Melo, da
companhia Universo Paralelo. No seu percurso artístico conta com colaborações com outros
criadores, como Marta Jardim, Olga Roriz, Leonor Barata, Miguel Linares, Guto Martins e Tiago
Cadete. Com o espetáculo Raízes estreia-se na criação e interpretação a solo.

Guto Martins, assistente cénico e coreográfico no projeto. Fundador, Diretor Artístico e
dramaturgo na Cia InsanaCena. Formado em Artes Cénicas, com especialidade em Direção Teatral,
pela Universidade Federal de Ouro Preto - Brasil, em 2010. Formado em Marionetas, na Escola de
Marionetas de Mariana, em 2014. Concluiu, em 2017, o mestrado em Encenação, na Escola
Superior de Teatro e Cinema. Nas artes cênicas desde 2005, soma 30 produções artísticas em oito
distintos países. Colaborou com o Estúdio Internacional de Teatro Físico Farm in the Cave, FAMU -
Praga ,TVI - Lisboa, Palácio das Artes- Belo Horizonte, Museu da Marioneta - Lisboa, Escola
Macunaíma São Paulo, Escola Livre de Teatro de Santo André, Lyceé Français de Prague.Criou junto
com Viliam Docolomansky, Catin Nardi, Carla Gontijo, Ioana Popovicni, Rita Clemente,Julliana
Pautila, Silza Prandi Teatro Mundu Rodá - Dança e Teatro Físico.

Pedro de Filippis, dramaturgista no projeto. Pedro de Filippis é diretor e roteirista mineiro. Em
2009 a seu curta de estreia Os Pêssegos da Cornicha ganhou o prémio de melhor documentário nos
festivais Mostra Minas de Cinema e Vídeo e Cinecipó, sendo exibido também no México e
Argentina. Em 2016 foi selecionado para o Doc Nomads, pelo qual dirigiu oito curtas em Portugal,
Hungria e Bélgica durante os dois anos do programa. Em 2019 fundou a Queda! em parceria com o
documentarista catalão Davit Giménez, com o objetivo de mentorear documentários criativos de
novos realizadores. Em 2020 foi nomeado para o prémio Global Emerging Filmmaker da Netflix e
IDA. Atualmente dirige a sua primeira longa-metragem com coprodução internacional, Rejeito.
 

https://www.universoparalelo.pt/
https://www.instagram.com/universoparalelo.ac
https://www.facebook.com/universoparalelo.ac

