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A especialização em Escultura do Mestrado em Artes 
Plásticas (MAP) oferecido pela Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto (FBAUP) é lugar de 
experimentação e maturação de conhecimentos centrado 
no apoio às investigações dos estudantes que requerem, 
na sua formulação, uma consciência sólida sobre a 
abordagem do espaço e da tridimensionalidade em Artes 
Plásticas. Por indissociabilidade desta especialidade a 
um todo complexo relacionado com o Campo Escultórico, 
são basilares conhecimentos e contingências de 
exploração consciente, bem como as implicações 
Espectador/Fruidor aliadas à Acção Comunicante das 
Concretizações Plásticas.

Na área de Conhecimento em Escultura trabalhamos com 
orientação tutorial que envolve um grupo de docentes 
especialistas, mas que promove igualmente contactos com 
outros artistas e docentes convidados (internos e externos 
à FBAUP) para além de uma equipa técnica especializada. 
Acrescenta-se ainda a diversidade de experiências 
em espaços comuns de trabalho em grupo, incluindo quer 
o estúdio/atelier, como residências e workshops que 
promovem o diálogo e a partilha no sentido do 
enriquecimento individual e coletivo.

O Estúdio de Escultura, Unidade Curricular anual do 1º ano 
do MAP, centraliza a sua acção na coordenação, orientação 
e apoio ao desenvolvimento e consolidação do projecto/ 
plano individual de cada estudante, assente numa dinâmica 
e diversidade de tipologia de aulas frutífera ao processo 
ensino-aprendizagem e partindo de pressupostos e 
conceitos que estruturam e definem os amplos, mas 
elucidativos territórios da Escultura. Sumariamente 
podemos circunscrever noções de Corpo e Matéria, no 
Tempo e no Espaço físico da Tridimensionalidade em Artes 
Plásticas. No campo escultórico são basilares os 
conhecimentos e possibilidades de exploração das 
relações Espaço/Tempo, Matéria, Volume, Escala, 
Dimensão, Composição, Perenidade/Efemeridade, Corpo/
Pensamento/Acção com contágios profícuos oriundos 
das mais diversas áreas do conhecimento, com 
enquadramento e contextualização cultural, sociológica 
e espácio temporal. Pelas suas diversas vertentes 
ou variantes, esquemas ou estruturas conceptuais, 
promovem-se diálogos e articulações entre os meios, 
matérias, ferramentas e estruturas compositivas 
potenciadoras da investigação e criação partindo 
dos anseios, questões, intuições dos estudantes, ainda 
em construção, consolidando a sua práxis artística 
e a investigação fundamentada em Escultura nas suas 
vertentes e variantes: Objecto, Instalação, Acção, 
Intervenção, incluindo variantes de investigação em 
procedimentos tecnológicos, matéricos e ferramentais. 
Trabalhar e debater temas/assuntos balizados pelos 
campos de ação desta área, tratando dos processos, 
procedimentos e resultados aliados à expansibilidade 
das dinâmicas de exploração formal e conceptual que 
diversificam a articulação dos saberes teóricos e a práxis, 
permite um entendimento da diversidade de universos 
conceptuais de cada plano individual. 

Com vocação intrínseca para a tridimensionalidade, acção 
e envolvência do Espaço/Tempo, e do Corpo/Matéria, 
prevê-se uma abrangência e abertura a múltiplos 
processos e resultados – se entendermos distintos os 
universos conceptuais de cada projecto artístico e/ou 
técnico-artístico — numa perspectiva de formação 
alargada, mas avançada dos nossos estudantes nesta área 
central do conhecimento em Arte.

Na Mostra Curricular UmPontodeSituação19|20, podemos 
fruir de exercícios dos estudantes, Isabel Dores, Pilar 
Mackenna, Letícia Maia, Clarice Cunha, Manuel Marcelo 
e Rui Mota com formações, experiência e origens distintas, 
bem como temas, questões, preocupações e valias 
diferentes que potenciam a diversidade desta mostra que 
expõe algumas das experiências concretizadas 
plasticamente e desenvolvidas durante o 1º semestre 
deste ano lectivo, decorrentes dos seus planos individuais 
de trabalho com estruturas, dinâmicas e pressupostos 
diversos.

Do mesmo modo faremos um breve percurso pela FBAUP, 
iniciado na Galeria da Cozinha e Edifício Central terminando 
na sala de Estúdio, Pavilhão de Escultura — o local onde 
permanecemos grande parte do ano lectivo.

Pretende-se que esta iniciativa sirva particularmente aos 
estudantes, no enriquecimento e ensaio dos seus 
processos, à maturidade e autonomia consistente dos seus 
planos e projectos de investigação, ao contacto com os 
seus pares e com a comunidade da FBAUP. 

Um primeiro ponto de situação… apenas mas não só… 

FBAUP, 5 de Janeiro de 2020
Rute Rosas
Regente e Docente da UC Estúdio em Escultura
Membro da Comissão Científica do MAP
Professora Auxiliar Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto. FBAUP 
PhD Teacher
Membro Integrado CITCEM
Membro Colaborador I2ADS
Artista Plástica — Escultora 
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1 
Letícia Maia

No Brasil, vivemos um momento histórico que põe em risco a nossa tão 
jovem e frágil democracia. O golpe de 2016 marca a passagem para um 
Estado de exceção de sutil e dócil natureza, uma ditadura legalista, vinda 
de uma autorregulação e sujeição da sociedade a uma estrutura 
repressiva e anti-democrática. Nesse contexto, vemos uma escalada 
da violência, incentivada pelo discurso de ódio do próprio Presidente 
da República que, bestialmente orquestra uma massa popular com sede 
de "justiça"; vivemos dia a dia o prenúncio de algo pior. Como se não 
bastasse todo cenário de violência, exclusão e desemprego, o governo 
promete aprovar um projeto de lei que facilita o acesso as armas de fogo, 
e seus apoiadores bradam pela legalização do porte de armas, tema 
central das últimas eleições.
A arma é um elemento histórico de coerção do corpo, que serve 
unicamente para matar, tendo um efeito instantâneo de repressão física 
e psicológica. Em “Rebuçado" trabalho a contradição e a ironia diante 
desse objeto, de forma que revele a violência e a doçura, ao mesmo tempo 
que ridiculariza e cancela sua ação.

D Ó C I L_ bala, 2020
Caramelo, essência de baunilha e corante rosa
Dimensão inicial 13 × 27 × 4,5 cm
D Ó C I L_bala, 2020
Vídeo projeção em loop
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Clarice Cunha

A instalação “Monumental descartável“ é resultado do início de minha 
pesquisa no Mestrado em Artes Plásticas e constitui-se por formalizações 
que registram meu atual processo em Estúdio de Escultura. Estas 
formalizações são composições híbridas que conjugam matérias 
produzidas pelo ser humano com matérias naturais. Nelas estabeleço 
relações de complementaridade e oposição refletindo sobre o ambiente 
construído a partir da interferência humana. Por meio de uma catalogação 
de objetos descartados e rochas naturais que encontrei em meu atual 
local de trabalho, busco uma forma artística de lidar com o tempo 
presente, no qual o consumo se apresenta como uma das principais 
marcas que a espécie humana vem deixando na Natureza.

Monumental descartável, 2019–20
Caixas de papelão coletadas, fragmentos de rochas, papel adesivo 
e objetos de acervo pessoal
Instalação Dimensões variáveis 
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Pilar Mackenna

Diagramas mentais / Composição 1 é um conjunto de peças compostas 
principalmente por objetos encontrados que são então montados e 
transformados para gerar novas formas abstratas que brincam com 
equilíbrio, cor e fragilidade. O diagrama funciona como um método de 
construção de um pensamento visual e de estabelecer e organizar no 
espaço os diferentes cruzamentos entre a Natureza, o Ser Humano e a 
experiência de um percurso num Tempo e ponto geográfico específico.

Diagramas Mentais / Composição 1, 2019 
Composição de objetos de materiais como madeira, plástico, borracha, 
cerâmica, fios, gesso, cimento
Medidas Variáveis
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Isabel Dores

No meu universo goethiano detenho um ser solitário envolto pela paixão, 
intimamente preenchido com tudo o que vai cativando dentro de si. Um Eu 
com uma individualidade marcada que, no seu isolamento, se espelha nas 
suas ações, à semelhança de Narciso. No entanto, sem ter como 
fundamento a primazia do Eu em absoluto, é um ser apaixonado que não 
consegue comunicar e que, como proteção, cria um véu de vazio que o 
envolve. Este vazio-refúgio comunga em simultâneo com uma presença 
corporal (exterior) e metafisica (interior). É uma presença silenciosa, sem 
manifestações estrepitosas e sem brilho. Ainda, segundo a minha 
interpretação, este vazio que circunscreve o Eu, quase como uma 
presença constante, é assim um espaço possível de se materializar entre 
dois polos: o positivo e o negativo. Entendo-o como sendo primitivo, puro 
e incorpóreo, mas pronto a ser aprisionado e a metamorfosear-se em 
objetos. Perde a sua propriedade estéril ao habitar o outro lado: um não-
mundo de espaços negativos.

Sem título [umbigos] 
Estanho 
16,5 × 5 cm | Altura variável

Sem título [mãos] 
Estanho 
12 × 1 cm | Altura variável



Pavilhão Central
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Rui Mota 
Sem-título 
2020 
Cimento Módulos de 100x125x25 (Cada elemento fechado) 

Sem-título é resultado da materialização de uma equação entre objeto e 
contexto. Surge na procura de pilares na prática e experiência artística 
através de uma metodologia filtradora onde o ato de eliminar acarreta um 
vital protagonismo que renova o verbo “esculpir”. Esta subtração revela os 
conceitos de Forma, Conteúdo, Espaço, Tempo e Espectador. Matérias e 
Ferramentas do meu trabalho e como tal desta peça. A sua adaptabilidade 
formal permite composições variadas definidas pelo contexto e para o 
contexto. Dito isto, este caso em específico explora as capacidades do 
átrio do pavilhão central ao longo da duração da 
UmPontoDeSituaçao19/20, reconfigurando-se diariamente em diálogo 
com o espaço e com o espectador. Os limites físicos de um objeto nada 
mais que isso são — limites físicos de um objeto — a sua excedência 
ocorre em qualquer proposta artística.

Sala PE piso 1
Estúdio de Escultura
Sala de pesquisa, ensaio e experimentação dos estudantes — em 
desenvolvimento de trabalho e visitável durante a exposição.
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Equipa técnica — Alcides Rodrigues, Carlos Lima, Tiago Cruz, Patrícia Almeida


