
Exposição de gravura de alunos da licenciatura (2º ano) e mestrado de 
Artes Plásticas da ESAD.CR



    Do paralelo que existe entre as artes plásticas e a culinária surge o título para esta 
exposição, o ditado inglês: “There are many ways to make a cake” (  existem muitas 
maneiras de fazer um bolo).
Quando os alunos iniciam as disciplinas ligadas á impressão ( gravura, serigrafia 
ou litografia) várias vezes lhes tenho explicado que é como fazer um bolo, com 
ingredientes semelhantes cada um deles vai fazer um bolo diferente, é uma forma de 
encarar a disciplina.
    Assim esta nova disciplina de Printmaking (do 2ª ano da licenciatura em Artes 
Plásticas) propõe diversas aproximações às áreas da impressão, sendo o  possível 
resultado final a obra impressa, podendo tomar o carácter transdisciplinar. 
    A Unidade Curricular de Printmaking ganhou este nome devido à falta de 
terminologia na língua portuguesa. O termo em inglês é mais vasto e inclui tudo o 
que são obras impressas. O termo mais comum em português é gravura, mas nesta 
disciplina a gravura é entendida num campo expandido, inclui também a serigrafia e os 
processos digitais de impressão. Assim esta Unidade Curricular conjuga os métodos 
tradicionais, com os métodos digitais e métodos híbridos; que contêm as ideias de: 
múltiplo, variação, repetição, série, duplicação e reflexo.
    Está enunciado no programa da disciplina (ficha de unidade curricular) como 
objectivo geral de aprendizagem:  A disciplina de Printmaking funciona nas oficinas 
onde se exploram os meios e os métodos de geração e produção de imagens. Esta 
disciplina é seguida primeiramente pelo seu papel no desenvolvimento do pensamento 
criativo e da expressão, mais do que pelo seu potencial de reprodução.

    Existe, desde os anos 90, na ESAD.CR uma forte adesão dos alunos às disciplinas de 
Gravura. A escola possui uma das melhores oficinas da Europa. Dai fazer sentido dar 
visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos alunos nestas áreas.

    Esta exposição reúne obras de alunos com diferentes níveis de experiência nas áreas  
da impressão: alguns na iniciação, apenas com um semestre a frequentar a disciplina 
de Printmaking; outros com formação mais avançada, durante dois ou três semestres; 
e mais três alunos convidados do mestrado em Artes Plásticas, que desenvolveram 
trabalho em gravura durante toda a licenciatura e que continuam durante o mestrado.

    Para There are many ways to make a cake os alunos do 2º ano foram organizados 
em equipas, coube a estes alunos o design gráfico, a digitalização das obras para 
catálogo, a montagem e desmontagem da exposição, o apoio á divulgação, assim como 
o catering da inauguração.
Para todos eles o meu muito, muito obrigado.
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Exposição e catálogo:

Coordenação – Ana João Romana
Design Gráfico – Inês Manata  e Sónia Margarido

Apoio à produção e divulgação – Anabela Monteiro

Um agradecimento muito especial para o Nicola Henriques


