
projecto 1 / técnicas da impressão
grupo 1 2 3 / judit voros . luís rocha  . thomas yuba . victor campos . celine



2 técnicas da impressão

definição de conceito / objetivos

Tendo como objectivo intervir no espaço apropriamo-
nos de uma tipica representação espacial planificada 
(mapa do centro do Porto), de modo a que através da 
sua sintetização linear principal (estradas, vias e rio), e 
sua consequente depuração nos fosse possivel adqui-
rir novos espaços. 

Estudos preeliminares de nossa primeira tentativa de 
para abstrair uma imagem do mapa.



3 técnicas da impressão

desenvolvimento / confecção de matrizes

(1) Divisão do mapa em doze partes iguais (11,5cmX-
15cm); Optamos por gravar todas as imagens em ma-
trizes de madeira (MDF). 

(2) Transferência das imagens para as matrizes através 
de decalque. Optamos em transferir as linhas de ruas 
e vias, pois a nosso ver são as melhores caracteristicas 
que melhor transparecem a ideia de mapa, e o rio 
pois é um dos pontos que melhor identifica a cidade 
do Porto.

(3)Talhagem dos MDF com goivas, dando especial 
atenção ao rio, tendo este sido talhado pela mesma 
pessoa de modo a adquirir um igual tratamento em 
todas as peças em que aparece.

(1) Divisão do mapa

(2) Transferência das imagens (3) Matrizes de MDF já talhadas



4 técnicas da impressão

desenvolvimento / impressão de relevos

(4) Feitas as matrizes resolvemos começar a explorar 
alguns métodos de impressão, gerando alguns des-
vios e ideias paralelas.

(5) Ao experimentar as matrizes no sistema de impres-
são de prensa obtemos um primeiro resultado: A ideia 
de imagens cegas, gerando uma tradução do espaço 
através de um sentido tactil, não apenas o visual, fac-
to que nos surpreendeu e nos motivou a fazer várias 
gravuras nesta técnica.

(4) Teste no prelo. Impressão a relevo seco

(5) Imagem em relevo em papel de pintura molhado

(5) Imagens cegas em papel envelhecido seco

(4) Saída do papel da máquina de impressão sem tinta



5 técnicas da impressão

desenvolvimento / impressão com uma tinta

(6) De volta á ideia principal, começamos por gerar 
diferentes imagens desordenando e trocando as ma-
trizes de lugar, utilizando uma cor só (amarelo). 

(7) Ainda trabalhando com uma cor de cada vez fize-
mos uma alguns testes de impressão do mapa na sua 
configuração original. 

(8) Após a aplicação de algumas camadas de uma cor 
só tivemos aconteceu algo inesperado: Uma das ca-
madas da tintagem se misturou à tinta aplicada ante-
riormnte. 

(6) Impressões feitas a partir do reordenamento das matrizes

(7) Impresso de mapa com uma cor na configuração original

(8) Mistura inesperada entre tintas

(8) Detalhe da reação entre a tinta amarela e a marrom



6 técnicas da impressão

desenvolvimento / impressão com mais de uma tinta

(9) Como passo seguinte, ao invés de imprimir todas 
as placas ao mesmo tempo, começamos por imprimir 
uma de cada vez.
Escolhemos uma cor para a primeira placa como pon-
to de partida, e depois as impressões das placas se-
guintes resultavam da adição de uma nova cor á base 
da ultima impressa.

(9) Resultado das impressões feitas separadamente

(9) Matrizes após o uso



7 técnicas da impressão

desenvovolvimento / objeto

(10) Paralelamente desenvolvemos uma outra ideia, 
que de algum modo está ligada á ideia principal, pois 
se olharmos para as placas como peças de um puzz-
le podemos criar um jogo com infinitas hipóteses de 
resolução. Assim desenvolvemos uma outra peça que 
também permite uma interactividade, e que funciona 
ao mesmo tempo como um sistema de impressão. 
Criamos um suporte giratório que consegue agrupar 
várias matrizes num único objecto. Através de expe-
riências, constatatamos que os melhores resultados 
foram obtidos na aplicação do objecto em superficies 
moles, inclusive areia e papel sobre esponja. 

(10) Desenho tridimensional esquemático

(10) Em uso

(10) Impressão em areia molhada

(10) Aplicação de tinta nas faces

(10) Impressão realizada em papel manteiga apoiada à uma esponja

(10) Objeto concebido


