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Projeto

O presente projeto foi configurado para ser um Livro com o intuito de 
compilar todas as impressões. De modo que a história do livro é sobre a 
relação entre as pessoas e o espaço. Cada espaço tem a sua atmosfera 
própria, às vezes é motivo romântico com liberdade. Neste local podemos 
relaxar e começar a confiar uns nos outros, encontrou solução para 
questões diferentes, encontrou novas possibilidades. Em que essas 
possibilidades seriam as junções dos módulos (gravuras).

Todo o processo funciona como um foi game. Desta forma, estavam 
jogando e misturando um desenho realista, com um desenho abstrato em 
posições diferentes e em diferentes formatos de papel. Ele foi um 
processo muito interessante, pois o tempo todo foi uma surpresa para 
nós. Nós pensamos que a maioria possibilidades, junção de imagens 
neste projeto foi fazer experimentos, cada novo passo nos deu uma nova 
idéia, de como agrupar as gravuras.



Explicações das Gravuras | Conceito 

A gravura com os espirais representa o espaço como uma 
forma livre (orgânica) que lembra o estilo “art nouveau” –
com contornos curvados e soltos. Já a janela tem como 
intuito representar à ‘abertura’ do espaço, ou seja, tem como 
significado o de ‘abrir as portas’ para mostrar o seu interior. 
Sendo este interior a gravura da sala, desta forma, esta 
terceira imagem seria a representação do particular/essência 
ou estado. Logo, as três imagens juntas tentam representar 
de modo subjetivo o conceito de leveza/liberdade (espiral); 
abertura/passagem (janela) e o interior (sala).



Processo| Etapas

• Para nosso trabalho escolhido técnica Xilogravura. Nosso 
primeiro passo foi ‘escavar’ a madeira. Claro que, antes 
estávamos fazendo sketchings, de como colocar esses 
desenhos na madeira. Depois que tomamos ferramentas 
especiais para ‘escavar’ com o intuito de estabelecer os locais 
que deverão ficar sem tinta. Além disso, utilizamos outro 
método para se trabalhar com a madeira que seria a colagem 
de objetos sobre ela. Estávamos trabalhando apenas com 
tinta preta e com formatos diferentes de papel. Que 
começamos a experimentar na impressão.



Esta imagem representa o processo de colagem sobre a madeira.



Esta é o modo de como foi aplicada na superfície da madeira  o arame para  conseguir 
o formato curvo desejado neste módulo 



Esta imagem representa o processo de Xilogravura. Utilizando de ferramentas  
especiais para esculpir/escavar o desenho desejado na madeira. De modo que  as 

partes escavadas são aquelas que ficaram da cor do papel e por cima ficaram as pretas



Esta etapa também  representa  a técnica de  Xilogravura, se utilizando de ferramentas 
adequadas para configurar o desenho.



Nesta imagem  é o processo de impressão em que a aluna aplica a tinta no módulo da 
madeira (utilizando  do rolo especial). Sendo a tinta acrílica preta  utilizada.

Observa-se que o módulo possui 

partes pretas e as demais na cor 

da madeira, pois essas partes 

foram aquelas escavadas (como 

dito nos slides anteriores).



Esta imagem representa a colocação do papel sobre a gravura para imprimir a 
imagem.



Esta imagem é o processo da impressão sobre o papel utilizando a ferramenta 
chamada Baren, que é usado para pressionar o papel na madeira. E assim imprimindo 

a gravura.



Esta imagem ilustra a gravura com a tinta. Para  passar para o papel.



Esta imagem  é a retirada do papel tendo a impressão já pronta.



Esta imagem  mostra a impressão da gravura. Observa-se como foi colocada pouca 
tinta preta esta ficou com uma cor clara. Sendo este o intuito testar vários tipos de 

cores e aplicações. Sendo o papel usado  o comum de tamanho A3



Esta imagem  são os teste de impressão de uma gravura por cima da outra.



Esta imagem  é o resultado da impressão.



Esta imagem  representa a etapa de secagem da tinta  em que  se coloca os papéis  
neste local para as impressões secarem.



Esta imagem  representa a etapa de secagem da tinta  em que  se coloca os papéis  
neste local para as impressões secarem.



Esta imagem  representa a finalização do projeto com o livro 1 em A3 encadernado. 
Tendo como capa a impressão das 3 gravuras no papel comum envelhecido.



Esta imagem  representa a finalização do projeto com o livro 2 em A2 encadernado. 
Tendo como capa a impressão da tinta preta no papel comum envelhecido.


