Curso
Uma semana de serigrafia
com Marc Parchow e Conceição Candeias

M

Ao longo destas 15 horas, vamos experimentar os dois métodos
fundamentais de impressão serigráﬁca (directo e indirecto) e adquirir
conhecimentos acerca das principais possibilidades que esta técnica
de impressão permite. Para tal, o participante aprenderá a construir o seu
próprio quadro serigráﬁco e imprimirá os seus desenhos em suporte papel e
em tecido (numa T-shirt personalizada).
Todos os materiais usados estão incluídos no preço da oﬁcina. Os participantes
levarão para casa o seu quadro e a raclette, bem como todas as impressões
que tiverem realizado.
Objectivo da Formação:
Adquirir o conhecimento e as ferramentas essenciais para a utilização de
técnicas de impressão serigráﬁca em contexto (re)criativo.
Programa:
1.º dia: Observar e experimentar. Tomar contacto com os elementos
fundamentais de uma oﬁcina de serigraﬁa e com o seu funcionamento (materiais,
ferramentas, processos, tempos); fazer uma primeira experiência de impressão.
2.º dia: Construir um quadro serigráﬁco em madeira.
3.º dia: Impressão de um desenho a duas cores, utilizando técnica de serigraﬁa
directa por stencil.
4.º dia: Preparação das telas para impressão por método indirecto.
5.º dia: Impressão de uma série em papel e de uma T-shirt.

Adolescentes e/ou adultos

Quantos
Entre 2 e 6 pessoas

Tempo
3 horas por dia
durante 5 dias

Material
necessário
Nada. Temos tudo.
Basta vontade e
curiosidade.

Saiba mais
Nós e a serigraﬁa:
https://vimeo.com/111788888

Por pessoa: 125€ (Inclui 60€ de custo dos materiais)
(Os preços não incluem IVA)
Esta actividade só se realiza na nossa oﬁcina, na Fábrica da Pólvora
de Barcarena.
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Condições

A Qual Albatroz é uma
casa de fazedores de
livros, riscadores de papel
e contadores de histórias,
onde as ideias rodopiam
livres e a criatividade tem
pernas para voar.

Quem

