


Abrimos o Portfolio. São as provas dos estudantes que entram nas oficinas 
e descobrem as técnicas de impressão, as usam para criar outras condições 
para a exploração de um problema, entre hesitações, entre matérias e 
equipamentos que tantas vezes se usam pela primeira vez.

O que produzem, é o resultado de um enunciado que surge criativamente, 
pela prática, pela contaminação e partilha nas oficinas, de modos e métodos, 
segundo condicionantes que lhe são únicas e que apenas através destas se 
articulam, definem e formam. Percursos de uma investigação muito breve 
e fascinada, naquele que se apresenta ser não um exercício mecânico que 
reproduz uma imagem, mas uma experiência que define em cada um dos 
participantes outros moldes para a criação de imagens.
O “Portfolio Aberto: Provas de Artistas 2010” é um projecto que se inaugura 
este ano na FBAUP e que pretende proporcionar aos estudantes inscritos 
em Obra Gráfica a possibilidade de imprimirem uma prova de artista para 
fazerem parte dos portfolios abertos da FBAUP. Como se de uma encomenda 
se tratasse, uma edição exigente e profissional em que os estudantes usam uma 
das matrizes desenvolvidas ao logo do semestre, e através dessa prova de artista, 
deixam um testemunho em arquivo da sua passagem.

A produção das provas editadas contou com a supervisão da prof. Graciela Machado, pelo 
apoio técnico da Célia Esteves e alunas estagiárias Jana Garbayo Vidaurreta, Patricia 
Carcelén e Giorgia Nardulli. Para complementar este trabalho, o estagiário de design Javier  
Alcazar produziu nas oficinas de serigrafia o portfolio que contém as gravuras.



“Evolución”
Ana Rodenas

Ponta seca e água forte
80 mm x 120 mm



“A cidade queimada”
António Domingos

Ponta seca e água forte
240 mm x 150 mm



Sem título
Apolinário (Salão Coboi)

Serigrafia
500 mm x 600 mm



“Monstros imaginários”
Célia Esteves

Serigrafia
140 mm x 390 mm



Sem título
César Daniel dos Santos Beça

Água forte, água tinta, água 
tinta açucar e speed bit
350 mm x 500 mm



“Folhas”
Elena Ortiz Peinado

Água forte
210 mm x 297 mm



“Víagens”
Ferreira de Almeida

Relevo seco
520 mm x 370 mm



“Memories”
Hanna Kipplin Tapcia

Fotogravura e ponta seca 
460 mm x 180 mm



Sem título
Hugo Miguel de Almeida Martins

Serigrafia
560 mm x 430 mm



“Silhuetas noturnas”
Indrani Taccari

Água tinta e ponta seca 
190 mm x 230 mm



“Old fashion”
Isabella Barbosa

Serigrafia e xilogravura
290 mm x 410 mm



“Mais um buraco”
Jana Garbayo Vidaurreta

Monotipia
370 mm x 430 mm



Sem título
Joana Oliveira

Xilogravura
500 mm x 650 mm



Sem título
Joana Silva 

Água forte e ponta seca
300 mm x 420 mm



“Casas da Ribeira”
Maria Bessa Pinto 

Relevo seco com Vestígios de grafite
290 mm x 100 mm



“Em construção”
Mariana Carvalho

Gravura
290 mm x 410 mm



“La sombre del ser”
Noelia López Prego

Impressão digital e calcografia
390 mm x 290 mm



Sem título
Patricia Carcelén Marco

Xilogravura sobre colagem
340 mm x 150 mm



Sem título
Paulina Drag

Água tinta e ponta seca
300 mm x 210 mm



Sem título
Rodrigo Bezerra

Serigrafia e xilogravura
500 mm x 320 mm



Sem título
Sofia Ohligs 

Água forte
220 mm x 420 mm



Sem título
Tamás Lakos

Serigrafia
410 mm x 340 mm



“Narrativa 1”
Tiago D’Oliveira

Fotogravura e ponta seca
415 mm x 290 mm



“Life”
Veronica López Briones Santos

Serigrafia
350 mm x 560 mm


