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Linhas de Fundo reúne projectos artísticos 
e de investigação fundamentados no campo 
do desenho e da gravura, desenvolvidos entre 
2015 e 2016 no Mestrado em Desenho e Técnicas 
de Impressão da FBAUP. A exposição configura 
um mapa dos novos territórios que o desenho 
e a gravura, nas suas múltiplas formas, têm 
assumido na arte, no design e na investigação. 
Como um mapa em constante mutação, 
traçam ‑se outras fronteiras, as rotas 
comunicantes e as terras de ninguém com que 
o desenho e a gravura mobilizam e põem em 
causa os arquivos colectivos e individuais das 
imagens e gestos na cultura contemporânea. 
Esta é também uma exposição em torno 
do que vai mudando nos gestos do desenho: 
os gestos com que o desenho se faz e os 
gestos com que o desenho se expõe. 
Estes gestos desafiam qualquer tentativa 
de classificação. São gestos condicionados 
pelo campo de outras tecnologias visuais 
com as quais o desenho e a gravura 
partilham o seu tempo e o seu espaço; ao 
mesmo tempo, reconhecem que a 
tactilidade das suas imagens continua a ser 
uma das mais fortes tentações da mente. 
Os projectos representados em Linhas 
de Fundo oferecem um contexto vital para 
pensar este processo temporal e 
materialmente impuro a que chamamos 
desenho.   
 

Espaços Abstratos, Caroline Cruz 
O Oroboro do Movimento, Cláudia Mateus  
As Marcas de um Corpo, Diana Costa 
É Eterna, Isabel Andrade 
A Ruina na Periferia da Cidade do Porto: 
Terceiras Paisagens?, José João Gomes 
Deambulações entre o Indefinido e a 
Maravilha, Maria Silva 
Continuidade e Rutura do Fluxo Temporal, 
Mariana Moranduzzo 
Da Penumbra, Punctum Oculi, Mariana Sales 
Teixeira 
Kitsune, Marta Rebelo 
Por Capricho, Pedro Cunha 
Linhas Fora do Papel, Rebeca Lopes 
Traces on Paper, Silvano Alves 
Imagem Ausente, Talita Nozomi 
Animais e Outros Humanos, Tatiana Moes

Segunda–Sexta
10h00–12h15
14h30–18h30

Sábado e Domingo 
14h30–18h30


