
A Colecção de Gravura Contemporânea  

O AGV (Acervo de Gravura Contemporânea) integra matrizes e gravuras 

produzidas na segunda metade do séc. XX e nas primeiras décadas do séc. XXI 

de estudantes, docentes e outros artistas convidados, sejam nacionais ou 

estrangeiros. Essas obras e esses suportes matriciais (bidimensionais e 

tridimensionais) são o resultado da exploração sistemática das técnicas de 

“Gravura em Relevo”, de “Calcografia”, de “Gravura Plana”, de “Gravura 

Permeográfica”, mas também de “Técnicas Mistas”, de mediações entre 

matrizes analógicas e matrizes digitais, assim como de peças tridimensionais, 

algumas com pendor instalativo que se executam a partir de manifesta 

liberdade criativa e experimental. 

Neste sentido, o AGV é composto essencialmente por obras de gravura dita 

“tradicional”, ou seja, obras desenvolvidas segundo os moldes tecnológicos 

convencionais naquilo que concerne à correspondência unívoca matriz-prova, 

mas também de obras não convencionais nas quais se produz um múltiplo 

matricial de reduzido número, isto é, obras de raiz gráfica tendencialmente 

iguais cuja tridimensionalidade e características de acomodação não são 

compatíveis com uma produção numerosa. Paralelamente aos aspetos do AGV 

acima indicados, este também integra obras de autores estrangeiros de países 

tão diferentes como Brasil, Polónia, África do Sul, Dinamarca, Holanda, ou 

Espanha, fruto de uma intensa cooperação que a coordenação das disciplinas 

de Gravura da FBAUL tem desenvolvido com Instituições Superiores de Ensino 

Artístico, fazendo permutas de obras à luz de projetos desenvolvidos em 

comum com as mesmas. 

Acresce a esta acumulação de obras qualificadas, o facto da maior parte 

desses eventos internacionais, com exposições em vários continentes que 

decorrem rigorosamente em simultâneo, ter a coordenação da própria FBAUL, 

tendo sido produzidos livros e catálogos temáticos sobre essas exposições 

coletivas que muito contribuem para a contemporaneidade estética e 

tecnológica, assim como para a consistência projetual das disciplinas de 

Gravura lecionadas na FBAUL. Entre outros projetos desenvolvidos nos últimos 

anos dos quais o AGV conserva uma alargado conjunto de obras permutadas, 

registe-se Printmaking and Poetry (Portugal, Espanha, Holanda, Dinamarca); O 

Rapto da Europa (Portugal, Espanha, Holanda, Brasil, Polónia); ou Rhinos are 

Coming (Portugal, Brasil, África do Sul, Polónia). 
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