
Oficina do Cego

A exposição organizada pelo Atelier Museu António Júlio Duarte e  Oficina do Cego reúne um 

conjunto de livros de artista, livros de imagens e outros objectos produzidos em regime de auto-edição 

pelos elementos que compõem a associação Oficina do Cego. 

(…)

A génese desta exposição reparte-se pela mostra de trabalhos produzidos a partir das técnicas de 

impressão tradicionais e da atenção à  relação intrínseca entre forma e conteúdo, e pela vertente 

pedagógica, no intuito de divulgar essas mesmas técnicas, exibindo os resultados concretos da sua 

utilização. Para além dos objectos impressos e já acabados, a exposição apresentará igualmente 

esboços, desenhos originais e maquetas preparatórias, podendo o público poderá consultar as edições e 

tendo igualmente acesso a documentação que, regra geral, não é mostrada. Com esta organização 

expositiva pretende-se dar a ver as diferentes etapas de um processo que se inicia com a criação de 

uma matriz, individual ou integrada no projecto de uma publicação, a partir de um desenho original ou de 

vários estudos prévios, e que culmina com a sua versão final, reproduzida a partir de técnicas como a 

serigrafia, a linogravura ou a tipografia, entre outras. Neste grupo inserem-se trabalhos como Derby, livro 

de autoria colectiva impresso em serigrafia, alguns trabalhos (individuais e colectivos) com o selo da 

Imprensa Canalha ou a primeira edição com o selo da Oficina do Cego, Canções Usadas, um volume de 

poesia impresso em tipografia e com ilustrações de vários autores, alguns deles associados da Oficina 

do Cego. Para além das edições produzidas a partir destas técnicas, incluem-se igualmente edições de 

autor que, embora impressas em off-set ou com recurso à impressão digital, se inserem num trabalho 

mais amplo onde a pesquisa sobre as artes gráficas, a ilustração ou o desenho assumem um papel 

preponderante, assim como a forma e os acabamentos de cada objecto-livro (é o caso dos livros de 

Isabel Baraona, José Feitor & Luís Henriques). 

Cartaz: Cláudia Dias

Contactos: oficinadocego@gmail.com 
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