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Sheila Goloborotko (brasil/brazil)
“you, me”, 2016
Impressão digital sobre acetato e estampa em relevo sobre metal
Digital print
91,5x129,5cm (Díptico)

1ª pág.first page

curadoriacuratedbynunocanelas

Herman Noordermeer (holanda/Netherlands)
“Z.T”, 2012
Litografia/Lithography
140x100cm
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Vladimir Milanović (sérvia/serbia)
“School”, 2013
Impressão digital/digital print
60x80cm
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Dafna Sartiel (israel)
“Bar”, 2015
Gravura, ponta-seca/Etching, drypoint
50x35cm
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nuno canelas curadorcurator

nuno canelas curadorcurator

Por mais opções que possam existir para um curador de uma Bienal de Gravura, a meu ver, ele deve procurar
em primeiro lugar, entender profundamente as relações existentes entre a gravura tradicional e a gravura contemporânea no contexto dos eventos de arte contemporânea. Nesta perspetiva, deverá investigar as transformações sofridas
pela gravura ao longo da história da arte, especialmente aquelas que ocorreram após o aparecimento da fotografia e
os contributos por ela dados, em resposta às transformações tecnológicas e aos estímulos de outras disciplinas.

quase cinco décadas da sua publicação, as análises sobre o “cubo branco” permanecem ainda muito válidas, especialmente quando um evento se desenvolve num claro espaço subdesenvolvido em relação à arte contemporânea e
onde se nos apresentam vários “cubinhos brancos”, tornando assim impossível que qualquer proeza possa ser realizada
pelo curador, impotente neste contexto.
Pese embora esta dura realidade nacional e regional, cabe-nos a ingrata e não menos desafiante tarefa de
reunir esforços, artistas e obras, numa espécie de epopeia regional sem paralelo, que por momentos transfigura a região
de Trás-os-Montes e Alto Douro. Infelizmente, apenas alguns têm o dom de a sentir e visualizar, para a maioria, tudo não
passa de algo que se esfuma e de dinheiro deitado fora.

A Gravura (e o Douro) em “Campo Expandido”

A partir da abordagem de um paralelo entre a gravura tradicional e os seus derivados híbridos, com especial realce dos processos fotográficos e digitais, em contraposição com as estratégias de mediação dos museus e dos eventos
de arte, desde a sua formação moderna, apontam-se várias propostas expositivas, diálogos e desafios possíveis para a
sua autonomia e subsistência na atualidade.
A presente Bienal, mas igualmente as anteriores edições desde 2001, em crescente afirmação no mundo da
arte contemporânea, tiveram sempre o intuito de apresentar uma rede de relações entre os artistas gravadores, as
suas produções e o mundo da arte, questionando os conceitos e as perceções deste difícil relacionamento, apontando
princípios convergentes de atuação e novas estratégias de mediação da gravura, num contexto de massificação e
de uma indústria da arte globalizada à qual não se pode escapar. Examinando as práticas dos artistas e dos eventos
contemporâneos, utilizando como espaço de observação diversas bienais de arte espalhadas pelo mundo, a Bienal
Internacional de Gravura do Douro soube definir o seu próprio espaço em função de uma visão abrangente, projetada
para lá das fronteiras do território regional ou nacional, centrando-se preferencialmente e sem qualquer hesitação, no
domínio global da arte. Quiçá por isso, ela obteve um prestigio superior além fronteiras, sendo ainda difícil de aceitar a
importância que se lhe dá ao nível interno, mas isso são outras conclusões que não interessa abordar agora.
A fluidez das fronteiras disciplinares e o rompimento de estereótipos e generalizações rígidas que caracterizavam a gravura, ampliaram significativamente o seu campo nas últimas décadas, projetando-a para uma realidade que
urge clarificar. Na mesma medida, a globalização da arte e a fluidez das relações artísticas que se produziram, transformaram todo o nosso entendimento que tínhamos no passado sobre a obra gráfica, a obra de arte e a sua reprodutibilidade. Nesta medida, às bienais compete dar uma resposta sobre estas problemáticas, descodificando estas novas
realidades. Esse será obviamente o meu principal papel enquanto curador.
Se estabelecermos uma transposição destas considerações para o campo da gravura e em relação aos eventos e instituições que a mediatizam, parece-me deveras pouco aconselhável, para não dizer descabido, tentar manter
uma redoma de vidro em torno dos conceitos puristas que lhe são característicos na sua génese histórica. Essa atitude
tem sido a meu ver, uma das principais responsáveis pela desconsideração (injusta) que a gravura tem sofrido no contexto da arte contemporânea. Esta obsessão de alguns artistas em conivência com alguns eventos e instituições, de
manter a gravura de certa forma imune e intocável ao inevitável avanço da história da arte, com as suas inevitáveis
contaminações e hibridismos, tem atirado a gravura para um panorama apagado, sem protagonismo, condenando-a
a uma memória sem retorno de um passado longínquo.
Sem querer aniquilar o rigor técnico que é particularmente familiar à gravura, e consciente que preservar a tradição é também uma forma de afirmação dos valores contemporâneos, não devemos contudo permitir, que atitudes
impregnadas de algum fundamentalismo se apropriem dos destinos desta arte milenar. Seja marcadamente pela defesa da tradição, seja pelo romper dos seus princípios básicos, subvertendo deliberadamente as suas origens técnicas,
ambas as tendências são válidas e constituem um contributo importante no contexto da arte contemporânea. Se pensarmos que a pintura como técnica sofreu idênticas distorções na sua história, que conduziram a linguagens tão dispares
como a instalação, a performance ou a body-art, preconizando mesmo a sua morte; se pensarmos que a escultura se
transformou e deu origem a atitudes tão subversivas como o “ready-made”, a arte póvera e a land-art, podemos compreender melhor e aceitar com naturalidade, que a gravura não esteve estática e também ela deu origem a novas
linguagens gráficas, como a litografia, a serigrafia, a fotogravura e num contexto ainda mais revolucionário, à arte digital e à gráfica urbana. Além do mais, a mutação e os hibridismos da gravura estiveram na génese das transformações
operadas na arte, também em relação às outras técnicas atrás referidas. Nesta perspetiva, não faz sentido considerar
que as estratégias de mediação que se devem ter em conta em relação à gravura, devam ser diferentes das outras
técnicas pictóricas. Pelo contrário, ela deverá ocupar o mesmo espaço sem distinção, marcando assim uma posição de
igualdade e importância equivalente à das outras artes. Se os grandes eventos internacionais e as principais instituições
de arte contemporânea, não afastaram as técnicas tradicionais como a pintura e a escultura do convívio com as novas
tendências e linguagens mais dominantes como a vídeo-arte e a instalação, não é de todo coerente, o afastamento
das novas tendências da gravura nos certames a ela dedicados. É este o papel fundamental que os museus e os curadores dos eventos internacionais devem ter por missão desempenhar.
Todavia, a caixa expositiva do museu, antes o único elemento de mediação e normalização de comportamentos do público, está ligada a uma série de aparatos técnicos e cenográficos que formatam o museu como um lugar
prescritivo ou ainda um “não-lugar”. Nas palavras de Marc Augé “os “não-lugares” são lugares constituídos com fins específicos, normalmente vinculados ao trânsito de massa (de pessoas e ou de mercadorias), em que as relações que os
indivíduos mantêm com esses espaços são previstas e programadas. O facto, longe de invalidar as ações originárias (as
quais se apresentam como os principais focos críticos da prática artística na contemporaneidade), apenas evidencia
que o “museu ideal, fundado sobre a estética idealista, procura manter-se como espaço privilegiado de legitimação da
arte, mesmo daquela que o confronta”. Na introdução de “No Interior do Cubo Branco”, obra que reúne célebres ensaios de O’Doherty que tomam o espaço expositivo moderno como objeto de interrogação, Thomas McEvilley aponta
e contextualiza os objetivos do autor: é co-participante da vocação do século XX em “investigar as coisas dentro do seu
contexto, a fim de percebê-lo como formador da coisa e, enfim, perceber o contexto como uma coisa em si”. Passadas

Nuno Canelas – Diretor e Curador da Bienal do Douro

The Printmaking (and the Douro) in “Expanded Space”
For more options that can exist to a curator of a Printmaking Biennial, in my point of view, he should try first, to understand deeply
the relationship between the traditional engraving and the contemporary printmaking in the context of the contemporary art events.
In this perspective, he should investigate the engraving transformations through the history of art, especially those that occurred after the invention of the photography camera and to it contribution in response to technological change and to stimuli from other
subjects.
From the approach of a parallel between the traditional engraving and its hybrid derivatives, with special attention to photography and digital processes, contrasting with mediation strategies of the museums and art events, since its modern formation, indicates
different expository proposals, dialogues and possible challenges to its autonomy and survival today.
This Biennial, but also the previous editions since 2001, in growing assertiveness in the world of contemporary art, had always
the intention to introduce a network of relationships among printmaking artists, their productions and the world of art, questioning the
concepts and perceptions of this difficult relationship, pointing out convergent principles for action and new mediation strategies of the
printmaking, in a context of massification and of a global art industry to which they can not escape. Examining the practices of the artists
and of the contemporary events, having in observation several printmaking biennials around the world, the International Printmaking
Biennial of Douro was able to define its own space according to a comprehensive view, projected beyond the borders of the regional
or national territory, focusing preferably without any hesitation, in the global field of art. Maybe so, it obtained a higher prestige abroad,
being still difficult to accept the importance given to it inside the country, but these conclusions don’t matter right now.
The fluidity of the disciplinary boundaries and the disruption of rigid stereotypes and generalizations that characterized the engraving, have significantly expanded its field, in the last decades, projecting it into a reality that must be urgently clarified. In the same
measure, the art globalization and the fluidity of the artistic relations that have taken place, have transformed the knowledge we had
in the past about the graphic work, the art work and its reproducibility. To this extent, the Biennials have the responsibility to respond on
these issues, decoding these new realities. That will be obviously my main role and my contribution as a curator.
If we establish a transposition of these considerations to the engraving field and to the events and the institutions that mediate
it, it seems to me unwise, if not unreasonable, trying to maintain a bell jar around the purist concepts that are characteristic in its historical
genesis. This attitude has been in my opinion, one of the main responsible causes for the (unfair) disregard that engraving has been suffering in the context of the contemporary art. This obsession of some artists in connivance with some events and institutions, to maintain
the engraving in certain way, immune and untouchable to the inevitable advancement of art history, with its inevitable contaminations
and hybridity, has thrown the engraving for a deleted scene, without leadership, condemning it to a memory without return of a distant
past.
Without wanting to annihilate the technical accuracy which is particularly familiar to the engraving, and aware that preserving
tradition is also a way of statement of the contemporary values, we must not, however, allow that some fundamentalist attitudes appropriate the destinies of this ancient art. Being markedly in defence of tradition, or through the breaking of its basic principles, deliberately
subverting its technical origins, both trends are valid and are an important contribution in the context of contemporary art. If we think
that painting as a technique, has suffered similar distortions in its history, which led to different languages as installation, performance
or body art, even praising its death; if we think that the sculpture changed and gave rise to subversive attitudes as the “ready-made”,
povera art and land art, we can understand better and naturally accept, that the Engraving wasn’t static and also gave rise to new
graphic languages such as the lithography, screen printing, photogravure and an even more revolutionary context, to digital art and urban graphics. Moreover, the mutation and the engraving hybrids were the genesis of the transformations in art, also to other techniques
mentioned above. In this perspective, it makes no sense to consider that the mediation strategies in printmaking should be different from
other pictorial techniques. Rather, it should occupy the same space without distinction, marking a position of equality and equal importance to the other arts. If the major international events and the main institutions of contemporary art, didn’t get away the traditional
techniques such as painting, sculpture and printmaking from the contact with the new tendencies and more dominant languages such
as video art and installation, it isn’t coherent at all, the removal of the new trends of printmaking in exhibitions dedicated to it. This is the
main role that museums and curators of international events should perform.
However, the expository box of the museum, before the only element of mediation and normalization of the public behaviour
is connected to a series of technical and scenographic devices that make the museum as a prescriptive place or a “non-place”. In the
words of Marc Augé, the “non-places” are places set up for specific purposes, usually linked to mass transit (of people or goods), where
the relationships that individuals have with those spaces are planned and scheduled. The fact, far from invalidating the originating actions (which are presented as the most critical focus of the artistic practice in contemporary times), only shows that the “ideal museum,
founded on the idealistic aesthetic, seeks to remain as a privileged space for legitimizing art, even that which confronts it”. In the introduction to the “Inside the White Cube”, a work that brings together famous texts by O’Doherty that take the modern exhibition space as
an object of interrogation, Thomas McEvilley points and contextualizes the objectives of the author: is a co-participant of the vocation of
the twentieth century to “investigate things in context in order to understand it as a former of the thing and finally understand the context
as a thing in itself”. After nearly five decades of his publication, the analysis of the “white cube” are still very valid, especially when an
event develops in a clear undeveloped space in relation to contemporary art and where we have several “small white cubes”, making
it impossible that any feat can be accomplished by the curator, impotent in this context.
Despite this tough national and regional reality, it behoves us to the thankless and no less challenging task of gathering efforts,
artists and artworks, in a sort of regional epic without parallel, which momentarily transfigures the Trás-os-Montes and Douro region. Unfortunately, only a few have the gift of feeling and viewing it.
Nuno Canelas - Director and Curator of the Douro Biennial
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A cidade de Chaves ao receber uma das 17 exposições da 8ª Bienal Internacional de Gravura do Douro abre
o seu espaço cultural à intervenção de um vasto leque de artistas oriundos de 70 países das mais diversas latitudes. A
Bienal de Gravura do Douro é um projeto cultural reconhecido e consistente, que conta com um expressivo número de
artistas e de gravuras.
Chaves associa-se pela primeira vez a este extraordinário projeto cultural, sendo nosso entendimento que é
essencial contribuir na difusão da cultura em todas as suas expressões artísticas.
Com esta exposição Chaves reforça o seu posicionamento cultural.
É com muita honra que a cidade de Chaves integra, a partir deste ano, a rota deste evento.
Convidamos a todos os que visitem Chaves a desfrutar desta exposição e da vasta oferta patrimonial, cultural e
gastronómica que Chaves tem para oferecer.

8th International Printmaking Biennial Douro 2016
The town of Chaves receiving one of the 17 exhibitions of the 8th International Printmaking Biennial of Douro opens its cultural
space to the intervention of a wide range of artists from 70 countries from different latitudes. The Printmaking Biennial of Douro is a recognized and consistent cultural project, which has a significant number of artists and prints.
Chaves associates for the first time to this extraordinary cultural project, which is our understanding that it is essential to contribute to the dissemination of culture in all its artistic expressions.
With this exhibition Chaves reinforces its cultural positioning.
It is with a great honor that the town of Chaves integrates, from this year, the route of this event.
We invite all who visit Chaves to enjoy this exhibition and the vast heritage, cultural and gastronomic offer that Chaves has to offer.

António Cabeleira - Presidente do Município de Chaves/The Mayor of Chaves

Esta 8ª bienal internacional de gravura do Douro conta com a participação de reputados artistas, de várias nacionalidades que, seguramente, trarão ao Douro e levarão o Douro! Este objetivo de divulgação da região associada à
atitude de fazer acontecer cultura, é uma preocupação constante de quem gere os territórios e acredita na importância, para o desenvolvimento sustentável, da valorização dos cidadãos.
Portugal orgulha-se de ser universal e de ter feito chegar a Europa ao Mundo e o Mundo à Europa, sendo agora
oportuno renovar esta mensagem de universalidade, num contexto em que há manifesta falta de encontro entre países
e povos, culturas, civilizações e religiões. Iniciativas como esta bienal internacional são inspiradas num verdadeiro espírito
de modernidade e universalismo que importa apoiar e incentivar.
Afinal, já no século XVI e através dos nossos navegadores, as diferentes tradições artísticas eram reinterpretadas
nos diferentes pontos do planeta, frequentemente graças à arte da gravura e à sua capacidade de facilitar a comunicação e a difusão de conceitos.
A gravura tem o seu lugar de destaque na história dos meios de comunicação e da arte, com um poder multiplicador ímpar quando comparada com as restantes expressões artísticas. Esta característica confere-lhe simultaneamente duas características da maior importância: tem grande relevância em ações de intercâmbio cultural e, também,
na democratização do conhecimento.
Com o objetivo de proteção e valorização do património que sempre nos preocupa, a gravura tem todas as
condições para ser uma arte capaz de popularizar aquilo que, de outra forma, seria um privilégio de poucos.
Mostras destas são também importantes para que se afirme a gravura como uma importante componente da
arte contemporânea, chegando mesmo a influenciar importantes movimentos de arte.
Enfim, é realmente desejável que esta exposição, em particular, possa também dar a cada visitante a motivação de descobrir ou redescobrir o Douro e suas idiossincrasias.
This 8th International Printmaking Biennial of Douro has the participation of renowned artists of various nationalities who, surely,
will bring to Douro and take the Douro! This purpose of showing the region associated to the attitude to make culture happen, is a constant concern of those who manage the territories and believe in the importance, for the sustainable development, of the enhancement
of citizens.
Portugal is proud to be universal and to take Europe to the World and the World to Europe, it is now appropriate to renew this
message of universality, in a context where there is manifest lack of meeting between countries and peoples, cultures, civilizations and
religions. Initiatives such as this international biennial are inspired by a true spirit of modernity and universalism which should be supported
and encouraged.
After all, since the sixteenth century and through our navigators, the different artistic traditions were reinterpreted in the different parts of the planet, often thanks to the art of engraving and its capacity to facilitate the communication and the dissemination of
concepts.
The engraving has its prominent place in the history of the media and the art, with an unique multiplier power compared to
other artistic expressions. This feature gives it simultaneously two characteristics of major importance: it has great importance in cultural
exchange activities and also in the democratization of knowledge.
With the purpose of protection and enhancement of the heritage that always concerns us, the printmaking has all the conditions to be an art able to popularize what, otherwise, would be a privilege of few.
These exhibitions are also important for stating the printmaking as an important component of the contemporary art, and even
influence important art movements.
In short, it’s really desirable that this exhibition, in particular, can also give every visitor the motivation to discover or rediscover the Douro
and its idiosyncrasies.

José Marques - Presidente do Município de Sabrosa/The Mayor of Sabrosa
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A Capital da Cultura do Eixo Atlântico surgiu em 2007 numa cooperação entre o norte de Portugal e a Galiza,
com o objetivo de valorizar a cultura que é comum e os artistas que a perpetuam.
Partindo desta ideia, o Município de Vila Real decidiu apresentar em 2015 uma candidatura à organização deste importante evento Ibérico. Por um lado, esta candidatura insere-se na política de promoção nacional e internacional
da marca Vila Real. Nós, que aqui vivemos, sabemos que Vila Real é um concelho vibrante, dinâmico, bonito, ativo. Mas
está na altura de Portugal e do Mundo conhecerem este segredo, que esteve guardado tempo demais. Quer através
de eventos desportivos como o WTCC ou de eventos culturais como a Capital da Cultura do Eixo Atlântico, Vila Real
está, cada vez mais, nas bocas do mundo.
Por outro lado, consideramos que esta candidatura seria também um reconhecimento do trabalho daqueles
que, nas últimas décadas, têm elevado a importância de Vila Real no panorama cultural. De facto, fruto de um investimento importante em equipamentos culturais, de responsabilidade dividida entre o governo central e os anteriores
executivos municipais, Vila Real construiu condições para que os gestores, programadores e agentes culturais pudessem
desenvolver o seu trabalho. E o resultado está à vista.
A Capital da Cultura em Vila Real, não será um ano de exceção, não será um ano anormalmente rico em
eventos culturais, não representará uma inflação artificial da vida cultural do concelho, que esvaziaria no dia seguinte
ao seu encerramento. Pelo contrário, a nossa intenção é criar uma montra que permita aos agentes culturais levarem a
sua oferta a mais de 7 milhões de pessoas no Norte de Portugal e na Galiza.
É nesta logica que a 8ª BIENAL INTERNACIONAL DE GRAVURA DO DOURO 2016 faz parte da programação da
capital da cultura. É o reconhecimento de que esta é mais uma atividade que engrandece e torna mais rica esta nossa
capital da cultura do eixo Atlântico, permitindo uma diversidade de atividades dos mais variados quadrantes.
Estamos certos de que este evento marcará mais uma página de ouro da nossa cultura. Queremos que a Capital da Cultura do Eixo Atlântico seja um evento dinâmico e vibrante, próprio de uma cidade jovem e com muita vontade
de afirmação!

8th International Printmaking Biennial Douro 2016
The Atlantic Axis Capital of Culture arose in 2007 in a cooperation between the north of Portugal and Galicia, with the aim of
value culture that is common and the artists who perpetuate it.
Starting from this idea, Vila Real Municipality decided to introduce an application to the organization of this important Iberian
event, in 2015. On the one hand, this application is part of the national and international promotion policy of the brand Vila Real. We,
who live here, know that Vila Real is a vibrant, dynamic, beautiful, active town hall. But, it’s time to Portugal and the world know this
secret, that has been stored for too long. Or through sporting events as the WTCC or cultural events such as the Atlantic Axis Capital of
Culture, Vila Real is increasingly, in the world mouths.
Moreover, we believe that this application would also be a recognition of the work of those who, in the last decades, have
elevated the importance of Vila Real in the cultural panorama. In fact, the result of an important investment in cultural equipment, of
responsibility divided between the central government and the previous municipal executives, Vila Real built conditions for that the managers, programmers and cultural agents could develop their work. And the good results can be seen.
The Capital of Culture in Vila Real, will not be a year of exception, will not be an unusually rich year in cultural events, will not
represent an artificial inflation of the cultural life of the county, which would empty on the next day to its closure. On the contrary, we
intend to create a showcase that allows cultural agents to take their offering to more than 7 million people in northern Portugal and
Galicia.
It is in this logic that the 8th INTERNATIONAL PRINTMAKING BIENNIAL DOURO 2016 is part of the program of the Capital of Culture.
It is the recognition that this is another activity that glorifies and makes richer our Atlantic Axis Capital of Culture, allowing a diversity of
activities from different areas.
We are certain that this event will mark another golden page of our culture. We want that the Atlantic Axis Capital of Culture
will be a dynamic and vibrant event, worthy of a young town eager of affirmation!

Rui Santos - Presidente do Município de Vila Real/The Mayor of Vila Real

A Bienal Internacional de Gravura do Douro tem vindo a assumir-se, progressivamente, como um espaço de
referência da gravura, tanto a nível local como a nível nacional e internacional. Este evento é dinamizado a partir da
sua sede, em Alijó, como consequência da criação no passado de um Núcleo/Oficina de Gravura. Foi este Núcleo que
lhe deu forma e que lhe dá força, e que, em plena região duriense, contribui para o desenvolvimento do turismo cultural
na Região Demarcada mais antiga do Mundo, acrescentando-lhe mais valor.
Assim, é com satisfação que o Município de Alijó acolhe a VIII Bienal Internacional de Gravura do Douro, sendo
esta, atualmente, um símbolo de atividade cultural do nosso concelho.
The International Printmaking Biennial of Douro has come to establish itself, gradually as a reference space in printmaking, both
locally and at national and international level. This event is promoted from its head office, in Alijó, as a consequence of the earlier creation of a Nucleus/ Printmaking Workshop. It was this Nucleus that gave it form and that gives it strength, and that, in the centre of the
Douro region, contributes to the development of the cultural tourism in the oldest Demarcated Region in the World, adding more value
to it.
It is therefore with satisfaction that the Municipality of Alijó welcomes the VIII International Printmaking Biennial of Douro, which
is nowadays a symbol of cultural activity in our municipality.

Cristina Ribeiro Felgueiras - Vereadora da Cultura da C.M. Alijó/The Councillor for Culture of Alijó
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“Fernando Pessoa”, 1983-1988
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“Portrait d’aout i”, 1974
serigrafia/serigraphy
75,8x55,8cm

20

21

júlio pomar homenagemhommage

júlio pomar homenagemhommage

Júlio Pomar - Equivalências de expressão na obra gravada.

Júlio Pomar – Equivalencies of expression in the engraving artwork.

Júlio Pomar é um artista multifacetado com atividade em pintura, desenho, escultura, assemblage, cerâmica,
tapeçaria, cenografia, pintura mural, ilustração e gravura. Foi um dos fundadores da Cooperativa de Gravadores Portugueses (GRAVURA) em 1956 e recebeu o Prémio de Gravura na I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste
Gulbenkian em 1957, sendo pelo conjunto da sua obra gravada um dos artistas portugueses mais inovadores e importantes nesta forma de expressão plástica, facto esse que agora muito nos apraz reconhecer através desta sua exposição
de Homenagem na VIII Bienal Internacional de Gravura do Douro, 2016, a qual tenho o prazer de comissariar.

Júlio Pomar is a multifaceted artist with activity in painting, drawing, sculpture, assemblage, ceramics, tapestries, stage design, wall painting, illustration and printmaking. He was one of the founders of the Portuguese Printmakers
Cooperative (GRAVURA) in 1956 and received the Printmaking Award on the I Exhibition of Plastic Arts of the Calouste
Gulbenkian Foundation in 1957, being by the whole of his printmaking work one of the most innovative and important
Portuguese artists in this form of artistic expression, a fact that we are now delighted to recognize through this Homage
exhibition in the VIII International Printmaking Biennial of Douro 2016, which I am pleased to curate.

O conjunto de obras agora apresentado nesta exposição de Homenagem com 30 gravuras realizadas, entre
1951 e 2005, pretende ser uma mostra do conjunto da sua obra gravada, sendo por esse motivo abrangente tanto ao
nível das temáticas, como também das técnicas utilizadas por Júlio Pomar no seu percurso artístico como gravador.

The set of works now presented in this Homage exhibition with 30 prints made between 1951 and 2005, is intended
to be a sample of all of his printmaking work, being for that comprehensive reason both in terms of themes, as well as the
techniques used by Júlio Pomar in his artistic career as a ptrintmaker.

O artista conjuga na realização destas obras, as suas extraordinárias capacidades de representação a nível
formal e cromático, com um perfeito entendimento das potencialidades expressivas das diferentes técnicas que utiliza,
fazendo da gravura um palco experimental, resultando dessa conjugação uma obra gravada inovadora e significativa
no conjunto do seu percurso como artista plástico.

The artist combines in the performance of these works, his extraordinary acting abilities in a formal and chromatic
level, with a perfect understanding of the expressive potential of the different techniques he uses, making the printmaking
an experimental stage, resulting from this combination an innovative and significant printmaking work in the whole of his
journey as a plastic artist.

Na Obra de Júlio Pomar, a gravura nunca é utilizada como uma forma subsidiária de expressão em relação ao
desenho e à pintura, mas sim como uma forma autónoma de expressão, na qual tira partido plástico das características
expressivas únicas de cada uma das técnicas de gravura que utiliza, sendo sempre criativo na sua abordagem.

In Júlio Pomar´s Artwork, printmaking is never used as a subsidiary form of expression in relation to drawing and
painting, but as an independent form of expression, in which he takes plastic advantage of the unique expressive features
of each of the printmaking techniques he uses, always being creative in his approach.

Quer se trate, de buril, de água-tinta, água-forte, verniz mole, resina de álcool, de xilogravura, de linogravura, de
litografia ou de serigrafia, as técnicas utilizadas nos trabalhos agora expostos e abrangentes no que respeita à totalidade
da sua obra gravada, Júlio Pomar vai sempre para lá do convencional na utilização das mesmas.

Whether, he makes use of Burin, aquatint, etching, soft varnish, alcohol resin, woodcut, linocut, lithography or
serigraphy, the techniques used in the now exposed works and comprehensive in relation to his entire printmaking work,
Júlio Pomar always goes beyond the conventional in their use.

Quando aborda a mesma temática, mas recorrendo a técnicas diferentes, torna-se evidente o seu perfeito
entendimento das diferentes capacidades expressivas das mesmas, tirando o máximo partido de cada uma e chegando por esse motivo a soluções plásticas e formais bastantes diferentes umas das outras, as quais são o reflexo de terem
sido corretamente entendidas e utilizadas as diferentes possibilidades expressivas do vocabulário plástico de cada uma
delas.

When he addresses the same theme, but using different techniques, it is clear his perfect understanding of the
different expressive capacities of them, making the most of each and reaching for that reason plastic and formal solutions
quite different from each other, which are a result of having been properly understood and used the different expressive
possibilities of the plastic vocabulary of each.

Trata-se por parte de Júlio Pomar da procura de equivalências de expressão na utilização dos vários instrumentos da gravura, que pratica também em relação aos instrumentos do desenho e da pintura. Desta forma, temos o
equivalente da mancha da Xilogravura do Mono Sábio, na linha do buril do Macaco, por exemplo, levando ao extremo
a expressividade de ambas, não incorrendo nunca no erro de que com uma tentar imitar a outra. Elas são de natureza
expressiva diferente e é essa diferença que o artista utiliza e enfatiza sempre nas suas obras de forma inovadora.
Constituem outros exemplos, os D. Quixote a buril, em verniz mole e em resina de álcool por ex., ou a subtileza
do desenho da litografia Mulher do Mar, numa perfeita equivalência de expressão em relação a um desenho a lápis.
Ainda em relação ao Mono Sábio, Júlio Pomar obtém de forma notável a equivalência de expressão em xilogravura da pintura com o mesmo tema, conseguindo a extrapolação da gestualidade do pincel sobre a tela, o qual flui
sem resistência do suporte, para o corte da goiva sobre a madeira, com todas as dificuldades inerentes à resistência do
suporte ao corte, o que contraria à priori, a obtenção de um registo gestual fluido e por esse motivo torna ainda mais
notável o resultado obtido.
Igualmente notável é a forma como consegue fazer a extrapolação da gestualidade da pincelada de expressionismo gestual das suas telas de grandes dimensões de finais dos anos 50, princípio dos anos 60, para a dimensão
reduzida das suas gravuras, principalmente da série das largadas, mas também das cenas tauromáquicas e na série D.
Quixote. Obter essa gestualidade numa dimensão tão reduzida é notável, revelando o artista um domínio extraordinário
do pincel, uma vez que a obtenção da gestualidade do registo visual de linhas e manchas de curta amplitude, estão
aqui confinadas a gestos ao nível da mão, pulso e antebraço, em oposição à gestualidade com recurso à utilização de
todo o corpo na execução das suas pinturas.
Júlio Pomar utilizou também a técnica água-tinta - resina de álcool, ex. série D. Quixote, a qual permite “pintar/
desenhar” em positivo na gravura em metal, em oposição à obtenção de linha ou mancha em negativo, quando se
“pinta/desenha“ com betume judaico na matriz de metal. A resina de álcool tem afinidade com os resultados obtidos
na técnica água-tinta - resina de açúcar, mas sem a textura peculiar desta, o que permitiu a Júlio Pomar fazer a extrapolação da expressividade e gestualidade da sua pintura para a gravura em talhe doce, na vertente das águas tintas,
e dessa forma, a obtenção de imagens de grande fluidez pictórica e únicas na história da gravura em Portugal.
De referir ainda a sua utilização criativa da forma negativa, principalmente na xilogravura e na litografia, casos
das gravuras, Camponeses e Boeira, assim como a enfatização da cor nas suas serigrafias.
A sua postura inovadora na gravura, tornou-o um percursor e por esse motivo uma referência nesta área de
expressão plástica, e um dos dinamizadores da gravura moderna em Portugal.
António Canau - Comissário da Exposição (6 de Julho de 2016)

This is the demand of the equivalences of expression by Júlio Pomar, in the use of the various instruments of printmaking, which he also practices in relation to the drawing and painting instruments. Thus, we have the equivalent of the
woodcut spot in Mono Sábio, in the line of the burin in the Macaco, for example, leading to extreme the expressiveness
of both, never incurring in the error that with one try to imitate the other. They are from different expressive nature and it
is that difference that the artist uses and always emphasizes in his works in an innovative way.
There are other examples, the D. Quixote in burin, in soft varnish and in alcohol resin, for example, or the subtlety
of the lithography Mulher do Mar, in a perfect equivalence of expression in relation to a pencil drawing.
Still in relation to Mono Sábio, Júlio Pomar gets remarkably the equivalence of expression in the woodcut of the
painting with the same theme, achieving the extrapolation of the gesture of the brush on the canvas, which flows without
resistance from the support, for the cut of the gouge on wood, with all the difficulties inherent to the cut support resistance, which contradicts a priori the obtaining of a gestural fluid registration and therefore makes it even more remarkable
the result obtained.
Equally remarkable is the way he can make the extrapolation of the gestures of the brushwork from gestural expressionism of his paintings of large size from the end of the 50s, early 60s, to the small size of his prints, especially the series
of the Largadas, but also of the bullfighting scenes and in the series D. Quixote. Getting that gesture in such a small size is
remarkable, revealing the artist an extraordinary control of the brush, since obtaining the gesture visual registration of lines
and spots of short range, are here confined to gestures to the hand, wrist and forearm level, in opposition to the gesture
with the use of the whole body in the performance of his paintings.
Júlio Pomar also used the technique aquatint – alcohol resin, eg. series D. Quixote, which allows to “paint / draw”
in positive in the printmaking metal techniques, as opposed to get a line or spot in negative when you “paint / draw” with
Jewish bitumen in the metal matrix. The alcohol resin has affinity with the results obtained in the aquatint technique - sugar
lift, but without the peculiar texture of this, allowing Júlio Pomar to make the extrapolation of the expression and gesture
of his painting for engraving intaglio, present in the aquatints, and thus, obtaining high fluidity and unique pictorial images
in the printmaking history in Portugal.
Also remarkable it is his creative use of the negative form, mainly in woodcuts and lithographs, cases of the prints
Camponeses and Boieira, as well as the emphasizing of the colour on his serigraphies.
His innovative approach in the printmaking made him a precursor and therefore a reference in this artistic expression area, and one of the enablers of modern printmaking in Portugal.
António Canau- Exhibition Commissioner (6th July, 2016)
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“A Refeição do Menino”, 1951
litografia/lithography
50x65cm

“Mulheres Fugindo”, 1951
linoleo/linocut
34,5x44,2cm

“Cena na Praia (Nazaré)”, 1952
linoleo/linocut
27x36cm

“Os Pastores (Astúrias)”, 1957
xilogravura/xilography
45x30cm

