


Residência artística de 
impressão em serigrafia 
do atelier Mike Goes West 
na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade 
do Porto

Agora em parceria com a Casa da 
Música, as Oficinas de serigrafia 
da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto  abrem-se de 
novo para um programa de artista 
em residência com o Atelier Mikeg-
oes West.

O atelier vai imprimir na oficina 
de serigrafia da FBAUP um convite 
/ oferta, da Casa da Musica (CdM) 
por altura do seu 5º aniversário.

Após impressão em Offset de um 
dos lados do papel e seguindo esta 
primeira imposição, o trabalho é 
impresso em serigrafia no verso.

A proposta do departamento de 
design da CdM, assenta na im-
pressão de sobreposição de cores / 
transparências (Over Print).

Segue-se a impressão em Seri-
grafia de 5 tintagens, onde se vai 
explorar os efeitos de sobreposição 
e transparências. Às 5 tintagens 
propostas surgirão múltiplas colo-
rações por adição.

Serão impressos 1500 exemplares 
divididos por 8 propostas diferentes.

O trabalho vai ser acompanhado 
presencialmente pelo departamen-
to de design da CdM.



Open Day
Atelier Aberto do 
Atelier Mike Goes West 
na FBAUP

Durante a produção de projecto 
de edição, as oficinas serigrafia da 
FBAUP podem ser visitadas medi-
ante inscrição.

Programa de oficina aberta
Aos interessados e inscritos é 

dada a possibilidade de acompan-
harem e se inteirarem de todo o 
trabalho de pré-impressão, experi-
mentação e impressão da proposta. 
Têm com este trabalho igualmente 
a possibilidade de assistirem ao 
desenvolvimento da proposta a 
nível profissional da impressão em 
Serigrafia. 

Os trabalhos tem o início marcado 
para o dia 1, pelas 14:00 horas na 
oficina de serigrafia da FBAUP. 

Decorrem até segunda-feira 8 de 
Março, dia da apresentação final 
onde se fará uma contextualização 
desta parceria entre o trabalho de 
imagem e design da CdM e sua 
realização em regime de residência 
em Serigrafia na FBAUP.



Inscrições: 

-Célia Esteves directamente nas 
oficinas ou pelo email:
-igoncalvesa@fba.up.pt 
-secção de expediente e alunos 


