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1 – RESIDÊNCIA



Residência Envio de Candidaturas 

1 – 25 de Setembro
Anúncio da selecção de artistas 

8 de Outubro
Apoios

Bolsa - 400€
Material
Apoio Técnico



2 – A MESCLA



A Mescla

https://oficinamescla.com

N.90 Pátio do Bolhão,
Porto,Portugal

Quem Somos 
A Mescla é uma oficina de gravura sediada 
na cidade do Porto que abriu as portas 
em 2019, sendo um espaço completamente 
equipado para a exploração, a todos 
os níveis, das técnicas de impressão. 
Fundada por Alexandra Rafael e Tomás 
Dias, a Mescla combina o ponto de vista 
artístico com o domínio avançado das 
técnicas, oferecendo ao público a 
possibilidade de produzir e imprimir os 
próprios trabalhos, assim como aprender. 
Enquanto oficina, conta com a experi-
ência dos fundadores que juntos e em 
separado realizaram centenas de edições 
de artista, entre as quais se contam 
nomes como Júlio Resende, Ângelo de Sousa, 
Graça Morais, José Rodrigues, Armando 
Alves, entre outros nomes históricos 
do panorama da Arte Contemporânea 
Portuguesa.

Porquê criar um programa de residências
O programa Mescla em Residência surge 
na medida em que assume a pretensão de 
se tornar um veículo de apoio à criação 
artística contemporânea, com um enfoque 
particular na gravura e nas técnicas de 
impressão. O ciclo oferece oferece aos 
artistas a possibilidade de desenvolverem 
um projecto em gravura numa oficina 
equipada e com assistência técnica 
especializada, mas também um espaço para 
realizar conversas entre os artistas em 
residência, abertas ao público, de forma 
complementar à residência, promovendo 
novas trajetórias de criação, novas 
linguagens e ideias em debate.

Desta maneira, os artistas em residência 
podem contar com o acesso a uma oficina 
totalmente equipada e com uma equipa 
de excelência, bem como a materiais e 
equipamentos de litografia, serigrafia, 
calcografia, xilogravura e linogravura. As 
residências procuram fortalecer a relação 
da gravura com os artistas e com o público 
em geral, promovendo novas criações e 
abrindo as portas ao país para práticas 
artísticas contemporâneas.

O ciclo de residências conta com a parceria 
institucional do programa Garantir Cultura. 



3 – MESCLA EM 
R E S I D Ê N C I A



Mescla em Residência Descrição
O projeto Mescla em Residência consiste 
num ciclo de 4 residências artísticas 
com enfoque principal nas técnicas 
de impressão tradicionais, a decorrer 
nas instalações da Mescla. Os artistas 
residentes terão como matéria bruta 
o contexto envolvente e como objetivo 
levar a cabo um processo de reflexão e 
criação artística na área da gravura 
(serigrafia, calcografia, linólio, 
xilogravura, litografia). Sendo a gravura 
uma prática que contém a capacidade de 
trabalhar em ambos os campos reprodutivo 
e criativo, os artistas tanto podem tirar 
proveito das possibilidades de criação 
inerentes às combinações processuais de 
técnicas e materiais com um enfoque mais 
experimental ou explorar a gravura pelo 
seu contributo no campo da reprodução, 
criando edições dos seus trabalhos.

Em cada ciclo será organizada uma 
exposição final, uma sessões de conversas 
e debate final,  um momento de “oficina 
aberta” onde o publico poderá lidar de 
perto com os artistas e os seus trabalhos 
e processos criativos.
Para encerrar o ciclo vai ser produzido 
um catálogo alargado de todo o programa 
de Mescla em Residência que reúna os 
resultados produzidos no contexto das 
residências, mini bios dos artistas, 
folhas de sala das exposições, etc. 

A quem se dirige
A Seleção dos artistas a participar na 
residência será feita através da análise 
das candidaturas recebidas através de 
um open-call público que se destina a 
artistas individuais, de todos os campos 
disciplinares, nacionais e internacionais.  
O open call estará aberto entre a 00h00 
do dia 1 e as 23h59 do dia 25 de Setembro. 
O programa terá como critérios de seleção 
o portfólio dos concorrentes e o tipo 
de projecto que pretendem realizar nas 
Oficinas da Mescla. Terão preferência os 
projetos que tirem partido das técnicas 
de impressão, quer a nível experimental 
como reprodutório.

Serão seleccionados 8 artistas no total, 
sendo que as residências serão divididas 
em 4 ciclos com dois participantes por 
ciclo. Cada dupla de artistas residentes 
terá 1 mês para completar o seu projecto 
e uma semana para preparar a exposição 
do seu trabalho que ficará exposto na 
oficina num fim-de-semana “flash” e 
posteriormente patente num catálogo do 
programa.



4 – CONDIÇÕES     DE 
ACOLHIMENTO 
E PRODUÇÃO



Condições de Acolhimento

Condições de Produção

Horários de Trabalho

→ Bolsa de 400€
→ Espaço de armazenamento
→ Área de trabalho
→ Mini copa equipada com microondas,  
   frigorífico, fervedor, torradeira  
   e máquina de café
→ Mesa para refeição
→ Casa de banho

→ Ferramentas de trabalho da Mescla
→ Apoio técnico especializado - será 
   facultado durante a residência para  
   a definição de soluções de produção, 
   fabrico e aprendizagem de técnicas  
   de execução
→ Apoio técnico para a montagem  
   da exposição final
→ Registo audiovisual do processo  
   de residência
→ Material necessário para gravura 

(qualquer material necessário extra, deve ser comunicado  
na proposta de trabalho para poder ser contabilizado)

Equipamento disponível
 → Mesa de impressão (130cm x 110cm)

 → Máquina de sensibilização (75cm x 100cm)

 → 2 Prelos de Gravura (65cm x 130cm)

 → Mesa quente 
 → Prensa Litográfica (60cm x 70cm)

 → Mesa de luz 
 → Mesas amplas
 → Quarto escuro

Segunda-feira a Sexta-feira 
10h00 – 12h30h
12h30 – 13h30h (pausa para almoço)

13h30 – 18h00h



Prelos de GravuraMesa de Luz Prensa de Encadernação

Mesa de Impressão SerigráficaQuarto Escuro Prensa Litográfica



5 – CANDIDATURA



Candidatura Portfolio / link para site
Curriculum Vitae
Carta de motivação + mini bio

Proposta do trabalho a produzir  
no período de residência:
 → Breve memória descritiva  
 → Técnica(s) a utilizar
 → Dimensões da matriz 
    (caso se aplique) e papel
 → Previsão de materiais  
    e consumíveis necessários  
    que sejam considerados  
    pertinentes
 → Previsão de materiais necessários  
    para montagem da mostra final
 → Imagens ou desenho adicionais  
    (opcional) 

Envio por via digital para o email:

 

(Até às 23.59 horas do dia 25 de Setembro de 2021)

mesclaemresidência
@gmail.com 



6 – SELECÇÃO



Selecção A seleção dos projetos a concurso será 
feita por um Júri de Seleção, a quem cabe 
a responsabilidade de avaliação técnica 
e artística, pelos membros fundadores da 
Mescla, Alexandra Rafael  
e Tomás Dias, e pelo artista, professor e 
curador Nuno de Campos.

Uma vez que cada residência será 
constituída por dois artistas, a seleção 
de cada dupla será feita tendo em conta 
as técnicas que cada artista pretende 
utilizar, de maneira a que ambos consigam 
tirar o melhor partido da oficina.

Para os critérios de seleção vai ser  
tido em conta:

 → Qualidade conceptual e técnica  
    do portfólio; 
 → Integração e utilização das  
    técnicas de impressão; 
 → Relevância do projeto para  
    a Gravura contemporânea.

Da decisão do Júri não há recurso.
Os artistas selecionados serão informados 
em que residência iram participar, por 
email no dia 8 de Outubro;
Os artistas não selecionados serão 
informados via email nos dias 
conseguintes;



7 – DIREITOS
E DEVERES



Direitos e Deveres Artistas
→ Desenvolver o projeto em residência  

conforme os termos da proposta  
apresentada;

→ Passar Factura-recibo do valor recebido 
→ Conhecer e aceitar os recursos 

disponibilizadas para a residência;
→ Os artistas candidatos têm que ter 

disponibilidade para poderem participar  
em todas a datas das residências uma vez 
que não vão poder escolher em que ciclo 
de residência poderão participar;

→ Assegurar a limpeza e manutenção   
dos materiais e equipamentos utilizados;

→ O artista pode convidar pessoas para 
visitar o espaço de residência desde que 
com aviso prévio à Mescla e respectiva 
autorização;

→ Facultar elementos necessários   
à divulgação da residência artística  
e produção de catálogo como fichas 
técnicas, títulos e descrições de obras 
ou processos desenvolvidos;

→ Participar numa conversa aberta no  
final da residência ;

→ Deverá consentir o direito a que se 
reserva a organização em gravar e 
fotografar o processo de residência, 
podendo utilizar estes registos para 
divulgação;

→ No caso de apresentar trabalho 
desenvolvido durante a residência, deve 
indicar que o mesmo foi produzido no 
âmbito das residências artísticas do 

projeto Mescla em Residência;
→ No caso de divulgação em plataformas 

online e redes sociais o trabalho 
produzido durante as residências, deve 
indicar que o mesmo foi desenvolvido no 
programa Residências Artísticas Mescla 
em Residência e identificar a oficina 
através do handle @oficinamescla;

→ No caso de desenvolver um edição de 
autor, aceitar o selo de oficina em todas 
as provas e atribuir H.C. - 5% da edição - 
à Mescla;

Mescla
→ Cumprir com as condições e equipamentos 

que se propõe a disponibilizar;
→ Acompanhar todo o processo de   

produção e montagem de exposição   
dos artistas residentes;

→ Fazer o registo audiovisual da 
residência e divulgar nas suas redes 
sociais;

→ Divulgar a órgãos de comunicação   
o trabalho desenvolvido no período   
de residência;

→ Publicar no site da Mescla conteúdos 
e informações sobre o trabalho 
desenvolvido e sobre os artistas;



8 – CALENDÁRIO



Calendário

Periodo 
do open call 
00h00 
1 de Setembro
–
23:30h
25 Setembro

SETAGO OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

Contacto 
com os artistas 
selecionados 
8 de Outubro 

Período de 
Residência

Lançamento 
do Catálogo
20 de Maio de 2022

01/R
 

Dia Aberto
15 de Novembro

Exposição 
3 – 5 de Dezembro

Conversa Final 
4 de Dezembro

02/R

Dia Aberto
17 de Janeiro

Exposição
4 – 6 de Fevereiro

Conversa Final 
5 de Fevereiro

03/R

Dia Aberto
14 de Fevereiro

Exposição 
4 – 6 de Março

Conversa Final 
5 de Março

04/R

Dia Aberto 
21 de Março

Exposição
8 – 10 de Abril

Conversa Final 
9 de Abril de 2022



Financiamento 
Garantir Cultura 

Produção
Alexandra Rafael
Tomás Dias

Equipa
Alexandra Rafael  
(Direção, coordenação do projeto) 
Tomás Dias 
(Coordenador Técnico)

Atelier D’Alves  
(Design) 

Marco Oliveira 
(Comunicação, fotografia e video)

Júri de Seleção
Alexandra Rafael
Tomás Dias
Nuno de Campos

Parceiro Institucional

Organização


