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Biografia

Flavio Rodrigues (Vila Nova de Gaia, 1984) e artista multidisciplinar, comecou
a dancar e a desenhar com a professora e artista Alexandrina Costa em 1992. Tem
formacao em Danca pelo Ginasiano (1996), Balleteatro Escola Profissional
(2003), Dance Works Rotterdam (2005) e pelo Nucleo de Experimentacao
Coreografica (2008). Frequentou o curso de Intervencao Publica e Criacao de
Obras Site-specific na Universidade Lusofona (2009) e frequentou o curso de DJ
na escola Bimotor (2015).
Desenvolve desde 2006 os seus proprios projetos de criacao artística
multidisciplinar, experimental, processual e de caracter autobiografico. O
desenho, performance arte, manipulacao de objetos, som, movimento e a escultura
sao os essenciais media a que recorre. Como performer propõe-se à construcao e
composicao de dispositivos intuitivos, recorrendo a materialidades e
objectualidades maioritariamente provenientes de processos de encontro
espontâneo, reaproveitamento, respigacao e oferendas. A caminhada e o estado de
deriva têm emergido como meritoria base processual.
Os seus projectos têm sido desenvolvidos, apresentados e expostos em diferentes
lugares e em parceira com diferentes estruturas como Teatro Municipal Rivoli
(Porto), Arte Total (Braga), Ilka Studios (Hannover), 4BidGallery (Amsterdam),
Rua Gaivotas 6 (Lisboa), Faculdad de Bellas Artes U.C.M. (Madrid), Lake Studios
(Berlim), Centro de experimentacao artística CEIA (Moita), Festival Mandala
(Wrocław) ou Correios em Movimento/Danca em Trânsito (Rio de Janeiro).
A par do desenvolvimento das suas proprias criacões e pesquisas, tem vindo a
colaborar como figurinista, musico, cenografo, performer (entre 2006 e 2017) ou
assistente de ensaios com diferentes artistas.
E artista associado do Balleteatro desde 2021.

Website: www.flaviorodrigues.info
Instagram: @_flaviorodrigues_

http://www.flaviorodrigues.info/


Sobre:

Nos meus primeiros projetos de criacao, entre 2006 e 2009, levei para estudio motivacões essencialmente provenientes de
questões autobiograficas, relacionadas com a família, gênero ou sexualidade. Olho para estas primeiras performances como
experimentos destinados a um corpo formado intensivamente em danca a relacionar-se com a ideia fragil de contar uma
historia em primeira pessoa. Nem sempre o corpo dancava no sentido mais literal de dancar, mas a necessidade de colocar o
corpo num lugar de observacao e de espetacularidade para com o publico esteve sempre presente. Entre 2010 e 2015
desenvolvi uma serie de projectos cujo corpo se manifestou veículo e transportador de, para alem de questões
identitarias, tambem poeticas em torno da arte como proposito ou assunto. Comecei a sentir cada vez mais necessidade de
aprofundar, aprender e de pôr em pratica as varias linguagens que me instigam curiosidade tais como o desenho, a musica,
a escultura ou a construcao de figurinos. Desde crianca que gosto de praticas artesanais, influenciado pelos ofícios dos
meus pais, a minha mae com a costura e o meu pai com a carpintaria.
Em 2010 no projecto "Ate ao fim", a acao basilar consiste no desenhar com agua uma serie de circunferências no chao, apos
o espaco preenchido, destaco e decalco uma das circunferências com pedras, para que esta permaneca no tempo e no espaco
ao contrario das restantes. Na altura eu tinha levado para estudio pensamentos sobre morte e fim, a memoria da minha avo,
cuja morte assisti de presenca quando tinha 11 anos, estava ainda muito registada no meu pensamento. Com as performances
"Inverno de 2011", Starveling | The rite of spring (2012) e Verse$ nutro o corpo como objecto vivo, visando projectar o
gesto como forca de criacao, em "RARA" (2013) a voz e a palavra sao a materialidade elementar para pensar o corpo em
revolta, manifesto, fuga e transicao (imigracao). Em 2015 no projecto "G.O.D.| Goddess of desire" demarco ou registo uma
circunferência num chao coberto de confetis, onde no seu centro ergo uma bandeira feita de pequenos lixos representativos
de uma sociedade hiper consumista. Em 2016 com o projecto AIM sinto que transito para um lugar de criacao onde os
objectos e as materialidades se tornam o foco de exposicao.
A escuridao presente no lugar, e a transparência presente na roupa que me cobre o corpo foram metodos que fui encontrando
para de algum modo, talvez desaparecer, e fazer aparecer ou sobressair os resíduos que permanecem no palco. Desaparecer
de cena foi tambem um dos assunto que quis tratar com a performance seguinte intitulada de "Efígie (2017)", performance
acao que consiste na destruicao do meu proprio busto em gesso.
Desde 2018 que tenho projectado as minhas criacões para lugares que permitam que a presenca do publico seja ambulatoria.
A linha que separa o performer do publico tem-se tornado cada vez mais tênue, tal como a importância dada aos resíduos de
cada acao performativa, sendo que apos a ausência do performer, o evento torna-se expositivo. Neste sentido emergem
eventos tais como "ruptil | na era dos castigos incorporeos" (2019), "Encomio | aos ossos, à bravura e ao sono dos
cetaceos" (2020) ou "Hodiernidade | e na anfibologia do Agora" (2021).
Ao longo dos anos tenho recorrido à caminhada como um metodo nutritivo para a criacao dos meus projectos. Caminhar
possibilita (me) uma contínua - e deriva - reflexao e o encontro com materialidades, onde uma paisagem e projectada como
um possível desenho, sonoridades ganham forcas musicais ou objetos induzem-se em características escultoricas.
Identifico, para ja, a obra que tenho desenvolvido como uma construcao paulatina autobiografica, processual e aberta a
qualquer possibilidade de transformacao seja atraves do tempo ou da intuicao.



Portfólio
| Artes performativas |Projetos selecionados



2017
Título: Efígie | Princípios

Co-producao: Armazem 22 (V.N.Gaia), Mala Voadora (Porto) e Balleteatro (Porto)
+ info >>>

Para assistir ao vídeo integral seguir este link >>>

https://www.youtube.com/watch?v=VOvnzljLXM4
https://www.flaviorodrigues.info/efigie-principios/


2019
Título: rúptil | na era dos castigos incorpóreos

Co-producao: Teatro Municipal Rivoli (Porto)
+ info >>>

Para assistir ao vídeo integral seguir este link >>>

https://www.youtube.com/watch?v=aw3HU13dcPo
https://www.flaviorodrigues.info/ruptil-na-era-dos-castigos-incorporeos/


2020
Título: Encómio | Aos ossos, à bravura e ao sono dos cetáceos

Co-producao: Projeto com o apoio à criacao da Dgartes e co-producao de Balleteatri
+ info >>>

Para assistir ao vídeo integral seguir este link >>>

https://www.youtube.com/watch?v=aw3HU13dcPo
https://www.flaviorodrigues.info/encomio-aos-ossos-a-bravura-e-ao-sono-dos-cetaceos/


2020
Título: Laivos | Ante improvisos e ressonâncias

Co-producao: Projeto com o apoio do Teatro Municipal do Porto, Balleteatro e Centro de Experimentacao artística

Para mais informações seguir este link >>>

https://www.flaviorodrigues.info/laivos-ante-improvisos-e-ressonancias/


2022
Título: Síncrono | do registro ao fluxo

Co-produção: Arte Total (Braga) e apoio de Fundação Calouste Gulbenkian

Para mais informações seguir este link >>>

https://www.flaviorodrigues.info/2022-sincrono-do-registro-ao-fluxo/


Portfólio
| Desenho |Projetos selecionados



2020
Título: Linha-Continuamente

Projeto exposto na exposicao “Coreografos e bailarinos que dancam” com curadoria de Miguel Moreira em CAAA (Guimarae



2021
Título do projeto: Hodiernidade | E na anfibologia do Agora (desenho contínuo)

Co-producao: Festival DDD / Armazem 22

Para assistir ao vídeo integral seguir este link >>>

https://www.youtube.com/watch?v=pGsc_W1dVbU


Portfólio
| Site/time specific |Projetos selecionados



2020
Título do projeto: Reflecte um círculo

Co-producao: Festival Walk&Talk (Acores)



2021
Título do projeto: Reclamar Tempo (Projeto de investigação com curadoria do TMP:CampusPCS)

Co-producao: Teatro Municipal do Porto

Para assistir ao vídeo integral seguir este link >>>

https://www.youtube.com/watch?v=afpJg8Uk_ds


Portfólio
| Outras imagens |Projetos selecionados



2021
Residência de criação e pesquisa em Lake Studios (Berlin)

Com o apoio da Dgartes / Ministerio da cultura 

Para mais informações seguir este link >>>

https://www.flaviorodrigues.info/laivos-ante-improvisos-e-ressonancias/


2021
Residência de criação e pesquisa em Festival Walk&Talk (Açores)

Para mais informações seguir este link >>>

https://www.youtube.com/watch?v=3SC5WxxrtdY




Flávio Rodrigues
2021

portfólio completo: www.flaviorodrigues.info
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