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A violência a destruir  
e a construir o tempo
Flávio Rodrigues

É preciso não esquecer e respeitar a violência 
que temos. As pequenas violências nos salvam 
das grandes. […] É preciso acreditar no sangue 
como parte importante da vida. A truculência  
é amor também. 
Clarice Lispector

 
Magma é um poema sonoro, cénico e coreográfico. 
Neste solo, exploro um imaginário que se sustenta 
no vazio e na impotência relacional, onde a violência 
e o poder colapsam na solidão e no silêncio. É uma 
guerra sem guerra, a sós. A violência a destruir  
e a construir o tempo, e o tempo a des-habitar-se 
no percurso. 

Um ser-cápsula, múltiplo, representação  
poética pela e com liberdade. Como refere  
Maria Tereza Sadek: “O resgate do genuíno  
espírito revolucionário e, em consequência, do  
ato intencional de fundação da liberdade, é um  
dos desafios propostos […]. Talvez seja esta a  
única forma de se escapar do terror, da perda  
do espaço público. Afinal, a ameaça de violência  
e da imposição do silêncio não é um traço 
exclusivo da guerra.”

Magma é construído a partir da ausência, onde 
os objetos sonoros, cénicos e coreográficos se 
tornam presentes nas analogias, interferências e 
conexões estabelecidas entre si. Estes concorrem 
para a construção de uma narrativa poética, um 
ato revolucionário que transporta em si os medos  
e os paradoxos da existência.

Situar, permanecer e mapear são os motes 
exploratórios para este solo-poema, uma 
caminhada solitária carregada de memórias, 
metáforas, medo, silêncio, violência, dor, coragem, 
amor, desistência e resistência. A efemeridade do 
momento presente, a reformulação de contextos 
que permitam habitar um lugar, um corpo, um 
palco. A escuridão da fuga, a luz da mudança, 
o ar irrespirável que se transforma em balão de 
oxigénio, o desejo de existir sempre presente.

No palco (aqui, campo representativo da  
falência da utopia), sou o último filho do sonho  
e da esperança, figura que sucede ao big brother,  
o punk como cultura e a anarquia como ideologia.

O gesto (ou a dança) que emerge paulatinamente 
é um gesto doente devido ao ar violento e venenoso 
que é respirado na urgência que lhe é intrínseca. 

Bem-vindos à guerra niilista. Consciente. 
Primária. Parente direta da zona mais escura da 
tecnologia. E no decorrer da guerra está patente 
um outro medo: que a natureza decida dar de  
si e nos entregue de mão livre a nunca esperada 
catástrofe ecológica.

Flávio Rodrigues 
Nasceu em Vila Nova de Gaia, em 1984. 
Atualmente, reside no Porto. Tem formação 
em Dança pelo Ginasiano (1996), Balleteatro 
Escola Profissional (2003), Dance Works 
Rotterdam (2005) e Núcleo de Experimentação 
Coreográfica (2008). Frequentou o curso 
de Intervenção Pública e Criação de Obras 
Site-specific na Universidade Lusófona (2009), 
o curso de DJ na escola Bimotor (2015) e uma 
pós-graduação em Arte Contemporânea na 
ESAP (2016). Em 2012, participou no festival 
Les Repérages/Danse à Lille e integra, com 
o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 
a residência coreográfica Correios em 
Movimento/Dança em Trânsito, Rio de 
Janeiro. Desenvolve desde 2006 os seus 
projetos pessoais (performances, filmes, 
instalações, paisagens sonoras, intervenções 
públicas), apresentando-os em diferentes 
contextos: CATÁLOGO (2008), Starveling  
(The rite of spring) (2012), RARA (2014) e G.O.D. 
(2015) são alguns dos títulos. Colaborou como 
intérprete, músico ou figurinista em projetos 
com criadores como Né Barros, Isabel Barros, 
Joclécio Azevedo, Vítor Rua, Tânia Carvalho, 
Joana Castro, Bruno Senune, Elisa Worm, 
Mariana Amorim, Teresa Prima, Radar 360º, 
Cristina Planas Leitão, entre outros. Entre 
2009 e 2014, foi intérprete da companhia Ballet 
Contemporâneo do Norte. É, desde 2014, 
coprogramador do festival Corpo + Cidade.
www.flaviorodrigues.info
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