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Área científica
Scientific domain

Pintura
Painting

Anos letivos
Academic years

2018–2021

Grau de ensino
Degree

Licenciatura
Bachelor of Arts

Duração
Duration

Semestral
Semestral

Horas de contacto
Student workload

(TP 84 + OT 28 horas)
(TP 84 + OT 28 hours)

ECTS (6 ECTS)

Nível
Level

III*

GRAVURA III — GRAVURA CONTEMPORÂNEA 
E ESPACIALIZAÇÃO

PRINTMAKING III — CONTEMPORARY PRINTMAKING 
AND GRAPHIC INSTALLATION

*Esta unidade curricular 
é de NÍVEL III. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
no fim do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência elevados.

*This is a LEVEL III unit. 
It should preferably be 
attended at the end of one’s 
academic course as it is 
a subject with a high degree 
of complexity and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

1. Pretende-se que nesta optativa os estudantes concebam e ponham em prática projectos gráfi-
cos que desafiam a bidimensionalidade, suportados pelas tecnologias de gravura disponíveis.

2.  Os objectos gráficos a produzir podem oscilar entre a realização de um livro de artista, a 
dimensão mais clássica desta optativa, ou então, a concretização de uma peça tridimensio-
nal, exigindo-se para tal ensaios exaustivos de inscrição gráfica compatível com o espaço a 
três dimensões, seguidos de uma espacialização ou instalação efectiva num lugar dado.

1.  We expect the students to design and implement graphic projects that challenge the notion 
of two-dimensionality, supported by the available engraving technologies.

2.  The graphic objects to be produced can vary between an artist’s book, the most classic 
dimension of this subject, or the accomplishment of a three-dimensional piece, requiring 
an exhaustive experimentation of graphic expression and the three-dimensional space, 
followed by a spatialization or effective installation of the work at a given place.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1.  Apresentação critica de exemplos de livros de artista.
2.  Apresentação crítica de exemplos de instalações em geral e de instalações gráficas con-

temporâneas.
3.  Comentário pelos estudantes a obras de instalação gráfica existentes, escolhidas pelos próprios.
4. Execução dos trabalhos e escolha de lugares para a respectiva instalação.

1.  Critical presentation of artist books examples.
2.  Critical presentation of examples related to installation art in general and to contemporary 

graphic installations.
3.  Comment by students on existing graphic installation works, chosen by the students them-

selves.
4.  Production of the graphic works and choice of places for its installation.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Sensibilização dos discentes para a gravura contemporânea, por intermédio do visionamento 
de livros de artista, obras de instalação gráfica já produzidas, catálogos, vídeos e leitura de textos 
que se refiram aos conteúdos do programa.

As noções centrais de instalação artística como imersão, intersubjectividade, e “activating 
spectatorship”, serão tratadas duas vezes por mês em módulos teóricos de 60 minutos previamen-
te anunciados. 

As avaliações realizam-se de forma contínua (20%), periódica (30% +30%), e final (20%).
As avaliações periódicas são:
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— Duas, obrigatórias (30% +30%).
— Quando da conjugação das avaliações contínua (20%) e periódica (30% + 30%) resultar uma 

classificação equivalente a:
—  menos de 7 valores, o resultado da avaliação será “Não Apto”;
—  entre 8 e 11 valores, requere comparência na avaliação final;
—  12 valores ou mais, o estudante, caso não expresse o contrário, é dispensado de compa-

recer na avaliação final, ficando esta, assim, com a mesma classificação.

Make the students aware of contemporary printmaking by watching artist books, graphic ins-
tallations and videos, and discussion of catalogues and book chapters relating to the programme 
contents. The notions of Installation Art such as immersion, intersubjectivity, and activating spec-
tatorship, will be treated twice a month with theoretical lessons of 60 minutes each

The assessements are continuous (20%), periodic (30% + 30%), and final (20%).
—  Two  periodic assessements (30% + 30% each one).
— When the combination of continuous (20%) and periodic (30% + 30%) evaluations results in 

a classification equivalent to:
—  less than 7 values, the result of the evaluation will be “Not Fit”;
—  between 8 and 11 values, requires attendance in the final evaluation;
—  12 values or more, the student, if he does not express the contrary, is exempted from 

attending the final evaluation.

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

Bishop, Claire, Installation Art, Londres, Tate Publishing, 2005
Didi-Huberman, George, La Ressemblance par Contact. Archéologie, Anachronisme et Modernité 

de l’Emprente, Paris, Les Éditions Minuit, 2008
Hoerschelmann, Antonia, Anselm Kiefer: The Woodcuts, Hatje Cantz, 2016
Quaresma, José, “Gravura Contemporânea em ‘Estado Gasoso’?”, in Printmaking, Installation and 

Poetry, Lisboa, FBAUL-CIEBA, 2012
Quaresma, José; Arnaud, José; Célia Pereira, Novos Olhares sobre a Arte do Côa, Lisboa, AAP, 

2017
Tala, Alexia, Installations. A experimental Printmaking, Londres, A & C Black Publishers, 2011.

09/2018


