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CURRICULUM VITAE
- João Pedro Sousa Rodrigues
- Nasceu em 1967, Rambouillet, França.
- Licenciado em Artes Plásticas pela Escola Superior Artística do Porto (ESAP),
com especialização na área de: artes performativas, arte e multimédia e
serigrafia.
- Bacharelato na área do desenho – ESAP - PORTO
- Curso de Artes Visuais – Escola Sec. Soares dos Reis Especializada no
Ensino Artístico.
- Curso de Realidade Virtual (3D StudioMax, Bryce 5) Microcamp internacional
– Porto 2004
- Curso de formação pedagógica de formadores – (C.A.P) – instituto de artes e
ciências – Porto – 2003.
- Curso de escultura – Centro de Estudo da Pedra (C.E.P), Matosinhos -1995.
- Acção de formação de decoração de vitrinas de espaços comerciais, CECOA,
Vila do Conde, 1994.
- Acção de formação em gestão – (A.C.P.E) – pelo o INSTITUTO DE EMPREGO
FORMAÇÃO PROFISSIONAL – 1994
- Frequentou o curso de design de interior, Escola Arte e Graça, PORTO –
1992/4
- Frequentou o curso de artes decorativas, Escola Arte e Graça, PORTO –
1992/4

ACTIVIDADE PROFISSIONAL
-Criação do Espaço “João Pedro Rodrigues” Galeria e Oficina de artes
Plásticas – Porto 2006/7
- Realização em atelier de cursos livres na área do desenho, pintura e escultura
– Rua nossa
Senhora de Fátima - porto 2006
- Leccionou o curso de vitrinismo para “Grupóptico”, curso a cargo da
ICONEFILE – Póvoa de Varzim 2005
- Leccionou a cadeira de geometria descritiva das turmas de Design de Moda e
Design Têxtil no Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil – CITEX
– Porto 2005
- Leccionou o curso de escultura nos ateliers da lada Largo arcos da ribeira –
AICART – PORTO 2004.
- Workshop de escultura – AICART – Porto 2004.

- Leccionou um curso de desenho e escultura, na Escola Superior de Educação
Instituto Politécnico do Porto (E.S.E), a turma do 3º ano da área de Artes e
Ofícios, a convite da Professora Teresa Carrington – 2001/2/3
- Workshop de escultura na Escola E.B. 2/3 Frei João de Vila do Conde,
integrado na Semana Cultural – 2001.
- Realização em atelier de uma oficina de artes plásticas na área do desenho e
pintura – Vila do Conde e Póvoa de Varzim 2001/2/3/4

CRIAÇÃO DE ADEREÇOS E CENOGRAFIAS
BAILADO
-Criação de adereços para a peça “Rio Mondego” de Pedro Santiago Cal –
Centro cultural de Belém – Lisboa 2006
Companhia de Bailado Olga Roriz
2007 – Criação de adereços para a curta metragem “ A Sesta” – Olga Roriz
2005 - Construção integral do cenário “O amor vestido de negro no canto de
um bar” - Centro
Cultural de Belém – Lisboa
2004 - Trabalho de cooperação cénica – para a companhia de bailado Olga
Roriz Porto
TEATRO
- UTERO – Lisboa – produção de adereços
- “O gelo na mesa” de Virgílio Ferreira – 2001
- “Ultimo verão” de Pedro Paixão
– 2000
- CIRCOLANDO – Porto – produção de adereços
- “ Cavaterra ” – 2004/05
- “ Giroflé”
– 2003

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS
2006 - Projecto “Casulo II”, Galeria Símbolo, Porto.
Projecto “Casulo II”, Bar do Lago, Penafiel
2004 - “Casulo da alma” – arterisco- Miguel Bombarda, Porto
1995 - "Outras mentes, outros corpos" – Junta de Freguesia de Vila do Conde
1994 - "Coarctações" – Junta de Freguesia de Vila Do Conde
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EXPOSIÇÕES COLECTIVAS
2007 - intervenção plástica e exposição de garrafas de vinho na Camara
municipal do Porto no ambito da cerimónia da entrega dos prémios “Best
of Wine Tourism 2007-2008”
- “ Rumar ao mar alto” Exposição no ambito das comemorações do
bicentenário da abertura da barra de aveiro. Aveiro
2006 - “ Corpo em expressão” Servartes – Porto
- “Colectiva”, na Galeria Mercado das Artes, Porto (2006)
2005 -Artes Plásticas, no Luso, inserida nas “V Jornadas de
Comportamentos Suicidários”, promovido pelo Departamento de
Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra, (2004).
2004 -Criação de uma escultura inserida no centro comercial “FACTORY”, cuja
a obra do centro esteve a cargo do arquitecto Paulo Lobo - Mindelo/Vila
do conde
2003 -“Evento 6.0” – Sentidos Grátis – Coimbra
- VI Festival de teatro da Serra de Montemuro“a desertificação e o
êxodo rural” instalação – inter-act03
- “A Globalização” XII Bienal Internacional de Vila nova de Cerveira
-“Casulo da Alma” Performance – Galeria Craesbeeck -Porto
- Projecto “Casulo da Alma” – trabalhos de cromatografia – Galeria
Craesbeeck – Porto
2002 - “Evento 0.5” Sentidos Grátis – Porto
- “Desenha esta Ideia, Desenha uma Árvore “ intervenção pública
interactiva, no Jardim do Infante (participação nesta Intervenção a artista
plástico Manuela Pimentel) – Porto
- 4ª Bienal da Marinha Grande
- Exposição dos Finalistas dos cursos de Artes Plásticas da Escola
Superior Artística do Porto, Fórum da Maia
-“20 Anos da E.S.A.P” Exposição de Gravuras
- “Diversidades” Fundação da juventude Porto
2001 - “Evento 0.4” Sentidos Grátis – Porto
- “Projecto Esperança” intervenção escultórica de Arte Pública na
Avenida dos Aliados, Porto com finalização na reinstalação no Jardim
dos Sentimentos do Palácio de Cristal (intervenção de condenação ao
terrorismo e de solidariedade com as vitimas do 11 de Setembro de
2001), organização do grupo INTER-ACT 03 do qual foi co-fundador
com a pintora Isabel Lhano e Rui Carvalho da Silva. Apoio da Câmara
Municipal do Porto.
- “Arte, Tecnologia e Ciência “ XI Bienal Internacional de Vila Nova de
Cerveira.
- "WC Invicta Public'Art" Exposição nos WC Municipais, WC da Rua
Filipe Nery, Clérigos, Porto, organização: Sentidos Grátis (participação
na instalação com a pintora Isabel Lhano)
- “Di-Visões: Uma Exposição Para os invisuais e para os outros” Quartel
do Bom pastor, organização do “Espaço T” e apoio do Porto 2001.
(participação na instalação com a pintora Isabel Lhano)
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- " Mais de 20 Grupos e Episódios Artísticos no Porto do séc. XX " – Exp.
Colectiva na Galeria da Biblioteca Municipal Almeida Garrett do Palácio
de Cristal, organização do Porto 2001.
2000 - Bienal Internacional da Marinha Grande, La Granja, Espanha,.
- "Duplicidades" Galeria Labirinto, Porto.
- 3ª Bienal Internacional da Marinha Grande.
1999 - Colectiva na Câmara Municipal de Ponte de Lima.
1998 - 2º Bienal da Marinha Grande.
1996 - Convento do beato, Lisboa.
1995/2002 - "Encontro com a Arte", de Moreira da Maia.
1993 - Clube Residencial da foz do Ave, vila do conde.

PRÉMIOS

- 2º Prémio de artes plásticas – maia 2002
- Prémio de Escultura do “9º Encontro com Arte”– Maia 1995

INTERVENÇÃO PLÁSTICA DE INTERIORES
- Tem vindo a desenvolver trabalhos de cooperação com arquitectos e
designers nas áreas das Artes plásticas (escultura, pintura, desenho e
instalação) Artes decorativas (Trompe l’oeil, Marmoreado, escaiola,
esponjado, murais, restauros, criação e aplicação de Capitéis, mísulas,
cachorros etc. produzidas em gesso, resina entre outros materiais.

RESTAUROS
Restauro de Paredes e outros elementos arquitectónicos com valor cultural e
histórico.
- Reconstrução e restauro da rosácea principal do transepto da igreja do
Bonfim – Porto 1999.

PROJECTOS INDIVIDUAIS EM ESPAÇOS COMERCIAIS E DE
HABITAÇÃO
- Autor de peças de mobiliário e objectos.
2004 -Remodelação do bar “Jonhyfly” – vila do conde
2002 -Projecto de design e intervenção plástica do espaço comercial “Casa de
Eros” – Porto
- Criação e produção de objectos escultóricos para a empresa – ETNA
2000 -Elaboração e produção de uma festa – Fafe
- Intervenção e inserção de esculturas no bar “Johnyfly” – vila do conde
- Trabalho de colaboração na concretização do espaço “Pedras e
Pêssegos”– Porto
1999 -Remodelação do bar “Barfly” – vila do conde
1998 - Intervenção e inserção de uma escultura no bar “Urgência” – Aveiro
1996 -Intervenção no bar “independente” com capiteis e efeitos parietais–vila
do conde
1997 -Remodelação da sapataria “punk’s” – povoa de Varzim
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