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Proposta de Trabalho
A proposta que deu início à Disciplina de Técnicas de Impressão, tinha como tema principal o “Espaço”, podendo este 
ser físico ou psicológico. Este projecto deveria ser realizado em grupo, permitindo assim o trabalho em equipa e uma 
maior exploração de materiais.

Desenvolvimento da Proposta
Após conhecermos o espaço das oficinas e de tomarmos contacto com as técnicas que teríamos à disposição, iniciamos 
o nosso processo de trabalho com a escolha do espaço que queríamos abordar. Decidimos abordar a Galeria Cozinha, 
de modo a promover este espaço, um espaço de criatividade e expressividade, um espaço que representa acima de tudo 
a exposição de ideias, perspectivas e pontos de vista. Centramos toda a nossa pesquisa e ideias na planta deste espaço.
A ideia passaria então por encontrar quase um ícone que representasse a Cozinha. Após vários esboços, chegamos ao 
conceito de uma cabeça de perfil, que quase como no lugar do cérebro tivesse a planta da galeria, valorizando o con-
ceito da cozinha como espaço de partilha de ideias e criatividade.
Para acompanhar este ícone, decidimos construir uma frase que reforçasse e propusesse um maior uso deste mesmo 
espaço “Usa mais a tua cozinha”.
Como grupo funcionamos bastante bem, fomos dividindo tarefas, por exemplo, enquanto uns procuravam explorar 
materiais outros iam fazendo vários modelos de impressão com os símbolos que tínhamos previsto, explorando assim 
várias formas de composição na página.



Iniciamos a primeira experiência, explorando a técnica de gravura em madeira MDF, usando goivas e formões varia-
dos, começando assim a conhecer os matérias e explorar a impressão manual tanto da cabeça de perfil como as letras.
Mais tarde executamos as mesmas matrizes mas desta vez em linóleo mole, concluído que este material permite uma 
maior facilidade ao escavar e também de reprodução, pois podemos lavar sem qualquer problema.  Continuamos a ex-
plorar a impressão manual, pois gostamos da expressividade que esta nos dava, tanto na sua incerteza como nas muitas 
texturas que proporcionava.

Fizemos também matrizes em madeira Pinho, mas a dificuldade em obter diferentes profundidades fez-nos explorar 
o linóleo, tanto o mole, como o mais duro. Enquanto grupo funcionamos muito bem neste aspecto, pois casa um de 
nós explorou um material diferente e utilizando como molde a cabeça com a planta, desenvolvendo a partir da mesma 
ilustrações diferentes. 

A esferovite foi também um material usado, mas desde logo abandonado, pois a impressão era impossível devido ao 
facto de este absorver a tinta não deixando passar para o papel. Através de recortes, experimentamos o stencil, usando 
na maioria das vezes tinta acrílica. Assim como a técnica do carimbo, com a matriz em cortiça.

Recolhemos papeis variados para a impressão (papel de jornal, papel máquina, papel reciclado, cavalinho, papel veg-
etal, papel de parede), com diferentes gramagens, permitindo-nos observar o seu comportamento ao absorver a tinta, 
por exemplo. Imprimimos sobre tecido, Lino e outros com base em algodão, e gostamos bastante do resultado, pois a 
textura ficava mais evidenciada. Nesta ideia de explorar as texturas, imprimimos igualmente sobre um saco plástico e 
acetato. Quando experimentámos este último material, podemos concluir que a madeira não permite a impressão, pois 
não deixa que a tinta passe, enquanto que o linóleo, não só permite como deixa uma textura provocada para separação 
da folha com a matriz.

Depois de explorarmos inúmeras ideias surgiram alguns problemas com a publicação. No entanto, e em reunião com 
outros colegas tudo começou a ganhar forma e assim conseguimos decidir o que fazer realmente.
Embora a ideia fosse usar o termo “cozinha” como representante de pensamento e criatividade, acabamos por adaptar 
à literalidade da palavra. Assim aproveitamos a cantina da faculdade para explorar a publicação deste mesmo trabalho 
e nos papéis colocados nos tabuleiros intercalamos com papeis por nós impressos com os símbolos previstos com com-
posições diferentes. No entanto, como não queríamos que o trabalho tivesse uma interpretação errónea, na cantina, 
usamos apenas a parte da imagem que funcionaria como uma espécie de pista. Por outros espaços fomos espalhando, 
com o mesmo papel dos tabuleiros da cantina, cartazes com a composição mais completa, que incluía o símbolo da 
cabeça e a frase “USA + A TUA COZINHA”.


