
                  Workshop de edição 
           em Xilogravura japonesa com

  
           HIROSHI MARUYAMA

                                        Dias 17, 18 e 19 de Dezembro
              Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

O professor japonês HIroshi Maruyama nasceu em Tochigia no ano 1953. Realizou 
numerosas exposições no Japão, Estados Unidos, Espanha e Portugal.

A obra dele faz parte de colecções como: Brithis Museum (UK), IWAKI City Museum Of Fine 
Arts Japan,Machida City Museum of Graphic Arts, Honolulu Academy of Fine Arts U.S.A, Tokyo 
National University of FineArts and  Music Japan, Kanuma City Museum of KAWAKAMI
SUMIO Japan, Bangladesh National Museum Dhakka,Tokyo National Moderm Art Museum  e 
Museum of Tama Art University.



Sinopse do workshop de edição

 Introdução à xilogravura com tintas de água segundo os processos da gravura japonesa. 
Serão usados contraplacados, goivas e papéis japoneses, assim como o baren o instrumento 
de impressão de uma técnica ancestral tão rica e original.

1:Tradição técnica: uma impressão a cor com tintas à base de água a partir do processo de    
 impressão de OMOHAN-HO (método do bloco único).

 2: Vai-se exemplificar a hipótese de imprimir não as áreas do bloco que se encontram em 
relevo mas sim as concavas. 

PROGRAMA
Horário: das 14 às 20 horas

17 Dezembro, quinta: 
Introdução à xilogravura (História e as características do técnica).
*A função da edição como processo de impressão em relevo a sua influência na criação artística
*A demonstração de cada técnica 
A preparação placa de teste (A ideia do esboço).

18 Dezembro, sexta: Horário: das 9:00 – 13:00 / 14:00 – 20:00 Horas 
Corte da madeira: A técnica tradicional 
Corte do OMOHAN (a marcaçãodo esboço relativa á impressão a negro )
*SURIKAESHI:Impressão do OMOHAN, tantas provas quantas as cores a serem impressas com 
respectivo registo
Técnica de impressão concava:
*completar o OMOHAN e SURIKAESHI

Corte ou impressão Técnica tradicional
*Entalhe das placas de cor, provas de estado e alterações 
Técnica de impressão concava:
* Entalhe das placas de cor, provas de estado e alterações

19 Dezembro, sábado: Horário: 9:00 – 13:00 horas
Impressão da Edição. Conclusão do trabalho.

                                          Hiroshi Maruyama



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 uma pequena edição de autor. Os 
alunos do mestrado em MDTI vão desenvolver uma edição criada a partir do Museu anatómico do 
ICBAS

Data limite para inscrição para alunos de mestrado: 20 Novembro de 2009

Alunos de mestrado pagam 40 euros de inscrição.
Limites de inscrição para alunos de mestrado: 18 inscrições

Segunda fase de inscrição:
Data de inscrição: de 20 Novembro a 4 de Dezembro de 2009

Alunos da FBAUP, preferencialmente, alunos com experiência em técnicas de relevo(xilogravura), 
alunos inscritos a unidades curriculares de Obra Gráfica e técnicas de impressão.

Taxa de inscrição: 95 euros

Comunidade em Geral: 140 euros

Horário 
17 Dez. 14:00 – 20:00 Horas
18 Dez.9:00 – 13:00 / 14:00 – 20:00 Horas .(Presença de Mr. Maruyama da parte da tarde).
19Dez. 9:00 – 13:00 / 

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: 
Woodlike Matsumura
Kami-Shakujii 1-11-9,
Nerima-Ku, Tokyo
Japan 177-0044


