
WAGO: duas culturas, dois momentos 

 

Programa de celebração dos 150 anos da Assinatura do Tratado de Paz, Amizade e 

Comércio entre Japão e Portugal na Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto 

 

 

Em 1860 foi assinado o Tratado de Paz, Amizade e Comércio entre Portugal e Japão, 

formalizando assim as relações diplomáticas entre os dois países. Data de 1543 o inicio 

das relações diplomáticas, culturais e comerciais Luso-Japonesas, que viriam 

entretanto a sofrer um interregno de quase dois séculos, após a implementação de 

uma política de isolamento decretada em 1639.  

 

Com vista a homenagear o “reencontro” destes dois Países, a partir de Setembro de 

2010, a FBAUP vai dar início ao programa de celebração dos 150 anos da assinatura do 

tratado, intitulado: WAGO: duas culturas, dois momentos. 

 

A Faculdade de Belas Artes, com o apoio da Reitoria da U.Porto e da Embaixada do 

Japão, a Japan Foundation e a Nomura Foundation, promove uma série de eventos 

que visam a harmonização e reconhecimento mútuo entre as duas culturas, onde se 

incentiva uma forte participação da comunidade académica e do público em geral. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



Programação de Setembro a Dezembro de 2010 

Setembro de 2010 
 
Workshop de SUIBOKU-GA, “ A técnica do pincel oriental- a chave da pintura japonesa a preto 

branco” orientado por Takayuki Shinohara. Dia 23 e 24 de Setembro, nas oficinas de técnicas 

de impressão. 

 

Exposição individual de Pintura SUIBOKU-GA por Takayuki Shinohara no espaço da Galeria 

Cozinha, na FBAUP, de 17 a 24 de Setembro. A exposição inaugura dia 17 de Setembro, às 17h. 

 

Paralelamente, o artista Takayuki Shinohara vai participar num programa de artista em 

residência na FBAUP entre o dia 16 a 25 de Setembro. 

 

 

Outubro de 2010 
 

Exposição “Beywond Kawaii”, que conta com trabalhos de alunos do Politécnico de Tóquio, 

dos dias 15 a 25 de Outubro, no átrio do Edifício central da FBAUP. 

 A exposição tem por objectivo mostrar a nova face da cultura japonesa.  

Deste programa consta ainda: 

1. Conferência proferida pelo director Wakao Shinichiro, dia 15 de Outubro pelas 17 

horas, seguida de uma mostra de filmes de animação conduzida pelo professor Taku 

Furukawa. 

 

Workshop “Painting Biombo” precedido de palestra, orientado pelo ilustrador e professor 

Hiroki Taniguchi, dia 18 de Outubro, entre as 10h e as 16 h. Neste workshop é permitido aos 

alunos da Faculdade de Belas Artes e do Politécnico de Tóquio que desenhem directamente 

nos biombos. 

Workshop “ Grafite e pixilação”, precedido de palestra, orientado pelo autor de animação, 

ilustrador e professor Taku Furukawa, a 18 de Outubro, entre as 17 e 19 horas Os 

participantes podem acompanhar a produção pelo autor de uma animação com a técnica de 

grafite feita à mão frame a frame. 

 



No mesmo dia, para além de uma avaliação conjunta dos resultados dos workshops, entre as 

17 e 18.30, realiza-se uma segunda mostra de animação, da qual se destaca a animação 

Nanban Biombo conduzida pelos estudantes do Politécnico de Tóquio. 

 

No dia 19 de Outubro, das 10 às 12 horas, conferência sobre produção de animação, 

conduzida pela professora Kei Suyama e com a presença dos mestrandos Naoki Nonaka e 

Naoki Shimatani. Esta conferência reveste-se de um carácter prático, onde os alunos de 

mestrado vão exemplificar através dos seus trabalhos a produção de animação com técnica da 

Rotoscopia e produção de animação utilizando a técnica “Mixed media” no computador. 

 

A exposição “Portfolios In” exibe portfolios de gravura produzidos no contexto de programas 

ensino e de edição de instituições japonesas e portuguesas. 

“Portfolios In” vai decorrer em dois espaços coordenados pela FBAUP: na Galeria dos Leões 

(Inauguração a 7 de Outubro, pelas 17 horas) e na Galeria Cozinha (Inauguração a 1 de 

Outubro, pelas 17 horas). A exposição conta com a apresentação dos seguintes portfolios 

editados: 

- Portfolio 2008 da Musachino Art University , Japão 

- Portfolio “Woodland” da FBAUP 

- Portfolio “Huma sorte de academia” da FBAUP 

- Portfolio “Exhibit D” da FBAUP 

- Portfolio Mike Goes North, do Atelier Mike Goes west em parceria com a FBAUP 

 

Workshop “Washi: molding with Oriental paper” por Mami Higuchi , nos dias 25, 26 e 29 de 

Outubro.  

“Washi: molding with Oriental paper” consiste num ensaio prático sobre montagem de 

estruturas tridimensionais em papel oriental e ocidental. 

 
 
Novembro de 2010 
 

 

A exposição “Printing:  and then again” é o evento principal do programa, e que vai realizar-se 

no Museu da FBAUP. Esta exposição reúne o trabalho de 4 gravadores contemporâneos 



japoneses, Ryoji Ikeda, Ryuta Endo, Hiroshi Watanabe e Toshihisa Fudezuka, e de 4 artistas 

portugueses convidados. A inauguração desta exposição, no dia 24 de Novembro, pelas 18.30 

ocorre na mesma semana em que se realiza a “Japan Week” no Porto, de 22 a 28 de 

Novembro. 

Os diferentes workshops programados com artistas japoneses no decurso da exposição, irão 

permitir o contacto com as matérias-primas e os instrumentos japoneses, com os objectos 

artísticos e a investigação que o suporta, com os autores que sobre a sua produção falam e 

que no espaço partilhado das oficinas criam com os participantes novas hipóteses de criação, 

numa combinação de memórias de gestos e acções. Conversas, apresentações, demonstrações 

técnicas e, no geral, o intercâmbio social proporcionados pelo programa mais extenso de que 

esta exposição faz parte, irão ser aqui considerados como metodologias artísticas relevantes 

na construção da exposição. 

 

Paralelamente à exposição irão assim decorrer workshops com Hiroshi Watanabe, Hiroshi 

Maruyama, Mami Higuchi, conferência com Ryoji Ikeda, edição de portfolio “dictionary 

WAGO” e ainda exposição “Encontros com o Oriente: gravura japonesa de Fukushima” no átrio 

do Edifício central da FBAUP. 

 

Demonstração aberta sobre o processo de impressão com chine collé conduzido por Ryoji 

Ikeda, dia 22 de Novembro pelas 15 horas, nas oficinas de técnicas de impressão da FBAUP. 

 

Conferência “Rekishi no Zen. Representation: Prints as a purification ritual by which I find the 

strength to live. Copper plate as my own mirror” proferida por Ryoji Ikeda, dia 24 de 

Novembro pelas 17 horas, no museu da FBAUP. 

 

Aula aberta “Interaction with the material : Japanese Paper” sobre papel japonês orientado 

por Mami Higuchi, dia 25 de Novembro pelas 17 horas, nas oficinas de técnicas de impressão 

da FBAUP. 

 

Workshop “Estudo da xilogravura japonesa: o movimento do baren “por Hiroshi Watanabe- 

de 25 a 27 de Novembro. Ensaio prático sobre processos de xilogravura com técnicas à base de 

água, nas oficinas de técnicas de impressão da FBAUP. 

 

Workshop sobre técnicas de xilogravura “Attractive woodcut: a matter of expression” 

orientado por Hiroshi Maruyama.  



O workshop consiste num ensaio sobre modos alternativos para a produção, impressão e 

montagem de xilogravura a decorrer nos dias 29, 30 de Novembro e 2 de Dezembro nas 

oficinas de técnicas de impressão da FBAUP. 

 
Dezembro de 2010 
 

O programa encerra com a exposição “To Play with water” exposição individual de trabalhos 

em xilogravura de Hiroshi Maruyama, na galeria dos Leões, de 4 de Dezembro a 4 de Janeiro. 

 

 


