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Workshop de edição em serigrafia com Atelier                  
Dias 3, 4  e 5 de Dezembro, 2009

O Atelier Mike Goes West abriu em Abril de 2002, votado à disseminação da Serigrafia. 
Tem vindo a definir-se como lugar onde é possível aprender e exercer variadas competências que 
têm em comum a utilização do processo de impressão em Serigrafia. Este é também um espaço 
de experimentação e pesquisa, quer em processos técnicos, quer em efeitos e resultados onde 
muito contribuem as expectativas e acompanhamento dos artistas dos seus desafios propostos. 
Promove, incentiva e acompanha, em ambiente dinâmico e profissional, o desenvolvimento de 
projectos artísticos e editoriais por parte de artistas e designers.
Desenvolve formações em vários moldes no Atelier e em instituições externas.



Sinopse do workshop de edição em serigrafia na FBAUP

Trata-se de um workshop de edição que irá contar com o acompanhamento técnico do ATELIER 
MIKE GOES WEST. Os participantes irão desenvolver os seus projectos de edição de um modo 
autónomo, a partir de sessões iniciais de demonstração e esclarecimento. 
Metodologia, fases processuais do trabalho, definições técnicas, e o resultado final do workshop 
de edição
Todas as fases processuais o workshop serão desenvolvidos na FBAUP e com a apreciação 
e assistência dos interessados e envolvidos no projecto. O workshop conta com a assistência 
técnica do Atelier MIKE GOES WEST, mas o projecto de edição é realizado pelo participante.
As sessões de preparação bem como da execução do trabalho são percorridas pelo orientador 
técnico .
 Por natureza própria, organização e expectativas do projecto, as sessões de trabalho devem ser 
de duração considerável e compactas no tempo. Trata-se de reflectir um ambiente e resultado de 
nível profissional. 
O projecto de edição, irá contar com o apoio técnico de 2 alunas estagiárias e um técnico da área 
de técnicas de impressão. 
Os resultados serão objecto de projecto expositivo em parceria com Atelier Mike Goes West em  
espaço com a curadoria da FBAUP e a definir.

PROGRAMA 

Fases processuais do trabalho
Apresentação do Atelier MIKE  GOES  WEST. Apresentação de portfolio. 
-introdução às possibilidades de trabalho, imposições gerias e negociações de expectativas
-discussão e esclarecimentos gerais

Inicio dos trabalhos
Análise dos desenhos dos participantes
-aceitar, rejeitar, comentar, corrigir, justificar, esclarecer a ideia apresentada
-discussão sobre as maquetes finais  a imprimir por cada participante. 
Pré impressão. Demonstração sobre:
-digitalização
-tratamento de imagem
-impressão da informação a imprimir – fotolitos – 
-desenvolvimento de outros métodos de criação da informação a imprimir – métodos directos de 
desenho em poliéster ou directo nos ecrãs de impressão
-Preparação dos ecrãs de impressão – desengordurar, emulsionar, sensibilizar, revelar – 
Impressão. Demonstração sobre :
-testes de colorações, registos, sobreposições, outros. 
-impressão dos resultados pretendidos
Pós impressão
-avaliação dos resultados conseguidos, selecção das provas de anulação e de edição
-numeração
-assinatura
-acondicionamento e arquivo do trabalho final



Desenvolvimento de projecto individual 
Participante desenvolve várias fases do projecto até à edição limitada de uma serigrafia. 

Horário das sessões:

Dias  3, 4, e  5 de Dezembro

Quinta,  3  de Dezembro: 14:00 – 20:00 Horas 
Sexta, 4 de Dezembro: 14:00 – 20:00 Horas 
Sábado, 5 de Dezembro: 9 às 13 horas 

Indicações para a inscrição 

Local de inscrição: secretaria da FBAUP 
Limites de funcionamento: 20 inscrições 

Primeira fase de inscrição: 
Alunos do mestrado MDTI: 
Trata-se de um workshop de edição destinado à criação de edição limitada de autor. 

Data limite para inscrição para alunos de mestrado: 25 Novembro de 2009 
Alunos de mestrado pagam 10 euros de inscrição. 
Limites de inscrição para alunos de mestrado: 18 inscrições 



Segunda fase de inscrição: 
Data de inscrição: de 25 Novembro a 1 de Dezembro de 2009 

Alunos da FBAUP, preferencialmente, alunos com experiência em serigrafia, alunos inscritos a 
unidades curriculares de Obra Gráfica e Técnicas de Impressão, participantes em cursos de verão 
e workshops conduzidos por MIKE GOEST WEST na FBAUP

Taxa de inscrição: 70 euros 

Comunidade em Geral:  120 euros 

Materiais
Serão fornecidos todos os materiais para editar o trabalho à excepção de:
- papéis para edição
- impressão de foto-litos
- instrumentos de desenho de uso individual

Contactos 
Prof. Graciela Machado___mgmachado@fba.up.pt 
Prof Paulo Luís de Almeida___palmeida@fba.up.pt 

Organização e Local 
MDTI, mestrado em Desenho e Técnicas de Impressão 
FBAUP, oficina de técnicas de impressão 
Av. Rodrigues de Freitas 
265 4049-021 Porto PORTUGAL 

Fornecedores do workshop: 
Reagraf
Moldursant


