


EDIT–WORKSHOP DE EDIÇÃO

A área de técnicas de impressão 
vai promover dois workshops com 
artistas que reúnem uma larga 
experiência na área da edição 
de autor. Com este programa, 
pretendemos que participantes 
trabalhem num ambiente de edição 
profissional e neste realizem uma 
edição de acordo com as técnicas 
elencadas para cada projecto. 
Por isso, este tipo de workshops 
não só permite a aquisição das 
competências técnicas para             
o desenvolvimento de projectos 
editoriais originais que conduz 
obrigatoriamente à produção         
de um objecto editado.



“CADERNOS GRAVADOS” 
Com Jörge de Sousa 
Noronha

Workshop de edição / gravura 
e “JDS colour process”.

Este projecto de workshop de 
edição de três dias dirigido por 
Jörge Noronha, visa a realização 
de um livro de artista/portefolio 
colectivo, em que cada aluno 
participante grava a sua chapa 
como uma página do seu “diário 
gráfico”. As gravuras a serem 
impressas, permitem a aplicação 
de cor com o processo JDS 
(igualmente desenvolvido neste 
workshop) e serão apresentadas 
num formato único de 20x20cm. 
A dimensão e a orientação da 
gravura destinada a ser colada 
neste formato de fundo fica à 
escolha do aluno, aconselhando-se 
no entanto que sejam respeitadas 
margens de 3 a 4 cm .(matrizes de 
11x14cm no máximo).

A edição prevista é de 10 
exemplares. As estampas, 
numeradas de I a X e assinadas, 
serão apresentadas numa caixa/

estojo quadrada, de côr preta 
ou cinzenta, incluindo um texto 
de apresentação e o “achevé 
d’imprimer”.

Prevê-se que os alunos 
participantes tragam as suas 
respectivas chapas já gravadas 
(uma ou várias), para se proceder 
em conjunto a uma escolha 
definitiva, tendo em conta a 
coerência e os imperativos gráficos 
do projecto. Poderão em seguida 
proceder às impressões de cada 
chapa (2 a 5 provas, segundo          
o tempo disponível) sobre papel 
de China ou Japão Gampi. Estas, 
uma vez suficientemente secas, 
receberão as côres pelo processo 
JDS e serão definitivamente 
coladas sobre os papéis de fundo.

Um programa detalhado para 
os 3 dias, compreendendo 2h de 

“talkshow” (com apresentação de 
trabalhos realizados no ambito das 
édições do autor), estará disponível 
ulteriormente.



Inscrições: 

Local de inscrição: 
secretaria da FBAUP

Limites de funcionamento: 
15 inscrições
Minimos de funcionamento: 
10 inscrições

Pré-Inscrição: 
Data limite 1 de Abril

Alunos da UP:
Na pré-inscrição participantes 
pagam 20 euros. 

Inscrição: data limite 6 de Maio
restantes 70 euros

Comunidade em Geral:
Na pré-inscrição participantes 
pagam 70 euros. 

Inscrição: data limite 6 de Maio
restantes 70 euros

Total:
alunos UP –90 euros
comunidade em geral –140 euros

Datas
13 MAIO 
9:00 – 13:00 / 14:00 – 20:00 Horas
14 MAIO
9:00 – 13:00 / 14:00 – 20:00 Horas 
15 MAIO
9:00 – 13:00 

Materiais Fornecidos
A taxa de inscrição inclui todos 
os materiais e ferramentas 
necessários à participação nos 
workshops que serão fornecidos 
pela oficina. 


