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GRUPO A:



 Para este projecto foi-nos proposto escolher um espaço da 
faculdade, para que servisse de ponto de partida para as imagens a 
imprimir, de maneira que depois pudéssem voltar ao espaço.
 Começamos por vaguear pela faculdade, percebemos que o 
espaço exterior e os elementos naturais eram os que mais nos inter-
essavam, pensando na ideia de caminho e ligação entre os espaços.
 Cada elemento criou agumas imagens, que depois reuni-
mos, a partir das quais escolhemos o espaço final, uma zona de 
fronteira entre o interior e  exterior, mas, ao mesmo tempo, per-
meável por ser uma zona de janelas, cuja transpar|encia e passa-
gem de luz, reflectem a nossa ideia de comunicação e coexistência 
do interior com o exterior, e vice versa. 

HIPÓTESES DE TRABALHO

Img.1 Espaço escolhido

DEFINIÇÃO DA IDEIA

 Sendo um espaço de permeabilidade de exterior e interior resolvemos trazer as imagens dos 
elementos naturais para dentro do edifício, e gravar no exterior as imagens da estrutura mais rígida e 
linear do espaço interior.
 Quisemos transmitir a fusão de ambas as dimensões deste espaço através da sua temporalidade. 
enquanto que o espaço exterior/natural está em mutação rápida e constante, o inteior sofre também uma 
mutação mas muito mais lenta e subtil. A maneira que encontrá-mos de transmitir esta ideia de tempo-
ralidades diferentes para o nosso trabalho foi através dos suportes das impressões: as impressões dos 
elementos naturais a colocar no interior do edificio seriam realizadas em suportes permanentes; e as 
impressões a fazer no exterior partilhariam da sua característica mutável, dai o suporte escolhido ser a 
própria terra.
 Resumindo, a nossa ideia é a realização de dois grupos de impressões distintas, o primeiro com 
desenhos de elementos naturais a serem colocados no espaço interior e impressos em suportes perma-
nentes mas permeaveis relativamente à passagem de luz respeitando assim a essência do espaço. O se-
gundo grupo de impressões com elementos baseados no interior do edíficio, visiveis através das janelas 
e impressos num suporte mutável.



 PLANO DE TRABALHO

 - análise fotográfica do espaço
  - realização de desenhos simplificados do espaço
 - realização de matrizes com desenhos aproximados dos finais, em pequena escala para realiza-
ção de testes 
 - escolha das matrizes tintas e papeis a partir das experiências
 - realização das matrizes finais
 - impressões finais
 - instalação no espaço
 - organização da documentação do processo de trabalho, e elaboração do relatório final

DIVISÃO DE TAREFAS

FOTOGRAFIA
Ana Margarida e Joana

MATRIZES
Ana Isabel (Linóleo, Borracha e Madeira)

Ana Margarida (Borracha)
Gil (Madeira, MDF e Borracha)

Joana (MDF)

IMPRESSÕES
Ana Isabel (dos vários elementos, na terra e em materiais transparentes)

Ana Margarida (dos elementos naturais, em variados suportes)
Gil (dos elementos naturais, para os testes)

Joana (dos vários elementos, em variados suportes, para a reaização do cartaz do projecto)

INSTALAÇÃO FINAL
Todos os elementos do grupo.

RELATÓRIO
Todos os elementos do grupo.

Nota: esta divisão de tarefas não deixou de permitir a entrejuda e a participação de todos em todas as etapas do projecto.



ETAPAS DE TRABALHO

 Após a escolha do espaço, começamos por fazer o estudo fotográfico do mesmo. Fotografámos 
vários ângulos, tiramos fotos do interior para o exterior e vice versa, captamos alguns jogos de reflexos, e 
no final fizemos um estudo do enquadaramento de algumas vistas das janelas de fora e de dentro.
 Este reconhecimento proporcionou também a escolha do local onde se realizaria a impresão em 
terra, tendo em conta as condições da terra e no seu enquadramento relativamente a um ponto de vista 
global a partir do interior.

 Depois de uma selecção das fotografias, chegámos a uma serie de desenhos síntese para passar 
para as matrizes. Antes da realização destas surgiram algumas questões relacionadas com a impressão:
 “Pode-se imprimir directamente sobre o vidro?
 Que tintas são mais adequadas?
 Que materiais transparentes e translúcidos podem também ser usados?
 Seria interessante fazer o rebatimento dos desenhos sobre os vidros para a terra, na zona exterior.  
 Pode-se imprimir sobre a terra? 
 Qual o material para a matriz mais adequado?”

 E a partir desta problemática iniciamos a fase de experimentação. 

De seguida experimentamos vários tipos de papeis sobre as janelas para perceber qual o resultado 
relativamente à passagem de luz. 

Depois da demonstração de xilogravura todos 
os elementos do grupo fizeram pequenas expe-
riencias de escavação em retalhos de madeira e 
mdf para percebermos o resultado da utilização 
dos vários tipos de goivas. 

Img. 2 - experiências com vários tipos de goivas

Img. 3 - teste de passagem de luz através de uma mica Img. 4 - teste de passagem de luz através de uma folha



 Como uma das hipoteses de trabalho seria a impressão sobre vidro, começamos a explorar mateirais 
mais maleaveis para as matrizes, tais como linóleo e diferentes tipos de borracha.

 Para testar as matrizes fizemos várias 
impressões em papel de teste utilizando o 
metodo de impressão manual.
 
 De seguida fizemos uma impressão 
directa no vidro que no entanto não correu 
muito bem e nos levou a procurar novos su-
portes com uma certa transparência tais como 
acetato e papel de arroz.

 O acetato, apesar de ter a mesma ader-
encia do vidro, é melhor para imprimir porque 
não têm o problema da impressção na vertical.

Img. 5 - realização da matriz em linóleo para testes

Img. 7 - impressão da matriz de borracha 
no vidro

Img. 8, 9 e 10 - processo de impressão 

Img. 6 - realização da matriz em borracha para testes



 Durante a impressão em acetato, a tinta 
caligo não estava a aderir, experimentamos out-
ras tinta.Depois de várias experi|encias chega-
mos à conclusão de que a tinta mais adequada 
para esta imressão é a tinta acrílica, dand uma 
melhor definição à imagem.

 Depois da tinta para a impressão 
transparente ficar definida, passamos a testes 
de cor, e percebemos que, no espaço, a que 
resultaria melhor seria o branco.
 Definimos também como matriz a 
borracha, devido à sua maior flexibilidade e 
aderência, em comparação com o linóleo, com 
o qual também fizemos alguns testes.

Img. 11 - impressão da matriz de borracha em acetato Img. 12 - impressão da matriz de linóleo em acetato

Img. 13 - impressões de teste em diversos suportes de 
papel e acetato

Img. 14 - impressão em acetato



 Passamos então para as experi|encias em papel de arroz. Gostamos de como as 
imagens resultaram no papel, e do modo como ele deixa passar a luz da janela.
 Mas, duranre as experi|encias, como este papel é mais frágil do que o de teste, aca-
bou por romper em alguns pontos e ficar quase colado à matriz de borracha.
 Como solução para o problema, colocamos jornal entre o papel e o baren, durante 
a  fricção com o mesmo, para diminuir o atrito, o que acabou por produzir o efeito que 
desejávamo.

 A matriz escolhida para o papel de 
arroz foi também  a borracha, por ser mais 
macia e deteriorar menos o papel.
 Fizemos também testes de cor. O 
branco não resultou, mas gostamos do 
verde e do preto. Servindo o verde como 
simbolismo para os elementos naturais.

Img. 15 - pormenor da primeira impressão em papel de arroz

Img. 16 - primeira impressão em papel 
de arroz

Img. 17 - impressão em papel de arroz 
com utilização de jornal



 No meo do processo de experimentação de matrzes e de escolha das imagens, a partir das 
fotografias, reparamos na sobreposição de reflexos numa das janelas e achamos que era uma imagem 
que trazia em si todo o signiicado simbólico do nosso trabalho, escolhemos então fazer um cartaz, um 
imagem de apresentação do nosso trabalho, em impressão em xilogravura.

Como cartaz deste projecto escolhemos realizar 
uma imagem síntese inspirada numa das fotos de 
análise do espaço escolhido. Nesta eram visiveis 
ambas as dimensões do local, a interior, através do 
vidro e a exterior nele reflectida. 
 Resolvemos criar matrizes individuais para cada 
um dos elementos que iríamos representar, uma 
para o espaço interior, outra para o reflexo da veg-
etação e uma terceira para o reflexo do edifício.

As primeiras matrizes foram feitas em mdf (ta-
manho A5) por ser mais fácil de escavar que a 
madeira, utilizámos as goivas: a faca para fazer 
o contorno do desenho, depois as redondas para 
desbastar à volta, as goivas em forma de “v” para 
marcar o ângulo à volta do desenho e por fim no-
vamente as facas para acertar os contornos.

Img. 18 - foto do pormenor dos refexos da janela 

Img. 19 - realização das matrizes em mdf, 
escavação dos contornos

Img. 20 - realização das matrizes em mdf, 
desbastação do fundo



A matriz da vegetação, inicialmente, ficou com pouco relevo, o que se revelou na impressão pois ficaram mar-
cas do fundo, pelo que tivemos de escavar com maior profundidade. 

Fez-se também uma segunda matriz em borracha com o intuito de testar o resultado de impressões de matrizes 
de diferentes materiais.

Quanto às impressões, começamos por ver o resultado de cada matriz individualmente em papel de teste, e de 
seguida começamos com os jogos de sobreposições de duas ou três imagens. Estas sobreposições foram feitas 
todas com guache preto, algumas com a mesma densidade da tinta em todas as matrizes, originando impressões 
finais menos claras que sugeriam uma outra imagem distinta; outras com cada matriz com dinsidade de tinta 
diferente, resultanto em impressões mais carregadas e outras mais leves de maneira a que na impressão final se 
distinguisse melhor cada uma das imagens que a compõe.

De seguida experimentámos a cor, optamos pelo verde para os elementos naturaias e fizemos também experi-
encias a branco sobre papel preto.

 Quanto às impressões finais, escol-
hemos algumas das imagens resultantes da 
sobreposição que achamos que resultaram 
melhor e realizámos em papel de arroz e papel 
johannof.

Img. 21 - impressão das matrizes de mdf 
individualmente Img. 22 - testes de impressão de sobreposição com diferentes densidades de tinta

Img. 23 - impressão 
a branco sobre papel 
preto

Img. 24 - impressão 
com sobreposição com 
cores diferentes nas 
matrizes

Img. 25 - testes de impressão para o cartaz de 
apresentação do trabalho



 Entretanto fizemos experiências com pedaços de madeira colados com cola UHU, e cola de 
madeira, que pressionamos sobre a terra. Fizemos varios tipos de pressões: com as mãos, com o corpo, 
com um martelo de borracha e com um martelo de ferro, pesado.
 A que resultou melhor foi a colada com cola de madeira, e depois pressionada com martelo de 
ferro., sendo este o processo que decidimos utilizar para o final.

 Eperimentamos também diferentes estados da 
terra quando pressionada. quando prensada, a impressão 
ficava muito leve, quando solta e remexida, a com-
pressão para a impressão resulta numa imagem muito 
mais nitida.

Img. 26 - impressão em terra com matriz de teste
Img. 27 - resultado da primeira impressão 

Img. 28 - resultado da segunda impressão com utiliz-
zação de martelo Img.29 - martelos utilizados para conseguir maior definição 

da impressão 

Img. 30 - terra prensada Img. 31 - terra remexida



 Construimos a matriz final para a impressão em terra. Esta matriz não foi escavada, mas sim 
composta por sobreposição de placas de mdf, cortadas de modo a formar a imagem,  coladas com cola 
de madeira, deixadas nos grampos durante alum tmpo, para pressionar, e com um pormenor em relevo 
de cola quente.

Img. 32 - cortes de mdf para construção 
da matriz para a impressão definitiva em 
terra

Img. 33 - processo de construção da matriz definitiva, 
colagem dos cortes de mdf

Img. 34 - processo de construção da matriz definitiva, colagem dos 
cortes de mdf



As impressões finais para os vidros foram realizadas com matriz de borracha preta de 30 x 61 cm, que 
apresentou grande flexibilidade e facilidade para escavar. Produziram-se três matrizes de elementos 
naturais. Antes do processo de tintagem, as matrizes foram raspadas para garantir uma melhor adesão 
da tinta. Utilizou-se tinta de linóleo preta que, sendo mais espessa permitiu uma melhor absorção. As 
provas foram tiradas sobre papel de arroz e a escolha deste suporte deveu-se ao facto das suas caracter-
ísticas translúcidas funcionarem particularmente bem sobre os vidros.
Realizaram-se duas variantes das mesmas matrizes. Uma das provas foi impressa a verde sobre papel de 
arroz, enquanto que a outra foi feita sobre lona transparente a branco.

Img. 35 - construção da matriz em borracha para 
impressão final para os vidros

Img. 37 - tintagem da matriz para impressão em 
acetato

Img. 38 - impressão final sobre papel de arroz

Img. 39 - impressão final sobre papel de arroz Img. 40 - impressão final sobre papel de arroz

Img. 36 - matrizes finais para impressão nos 
vidros



 Depois das impressões em papel de arroz, passamos à impressão final na terra. Começa-
mos por preparar o espaço para a impressão, este foi escolhido pela sua vista previligiada para as 
janelas, e da janela para lá, e também por estar no meio das árvores que dera origem à maior parte 
dos desehos a imprimir.
 Soltamos a terra, colocamos a matriz em cima e pressionamos, com o martelo de ferro, 
até a imagem ficar bem impressa. Quando retiramos a madeira colocamos uma moldura m cartão, 
que já tinhamos confeccionado. Ao colocar a moldura surgiu um problema: visto d dentro, a 
moldura enriquecia a instalação, tornando-a mais forte, mas no local, fazia com que a impressão 
perdesse força. Resolvemo-nos por um meio termo, nem privilegiar a vista de dentro nem a de 
fora, e cortamos a moldura de modo a ficar mais fina e não ter tanto impacto na impressão na 
terra.

Img. 41 - impressão final em terra sem moldura

Img. 43, 44 - enquadramento do trabalho final visto do interior do edificio

Img. 42 - impressão final em terra com moldura



 Depois de realizadas todas as impressões passamos à organização das mesma no espaço. 
Fizemos várias tetativas de composição, e chegamos a um consenso em relação a expôr as quatro 
impressões a preto em papel de arroz, na janela lateral, onde a luz inside de um modo mais forte, 
e a impressão a verde em papel de arroz e a branco na lona tranparente, no painel frontal, en-
quadradas com a impresão na terra.
 Resolvemos colocar as impressões a preto, viradas para fora, de modo a que não fossem 
só visiveis no interior, mas também no exterior, dando à nossa instalação um caracter mais global.

Img. 45 - instalação das impressões no espaço interior, vista de dentro

Img. 47 - instalação das impressões no es-
paço interior, vista de fora

Img. 47 - instalação final, impressões interi-
ores e exteriores

Img. 46 - pormenor da instalação das 
impressões no espaço interior, vista 
de dentro


