
O Espaço Europa é o centro de informação europeia do Gabinete do 
Parlamento Europeu e da Representação da Comissão Europeia em 
Portugal. A sua missão é contribuir para aproximar os cidadãos da União 
Europeia (UE). No Espaço Europa poderá encontrar informação sobre os 
mais variados temas da UE, consultar bases de dados, recolher 
documentação, pesquisar na Internet e aceder a material vídeo. É, também, 
um espaço de animação e debate, que recebe escolas de todo o país 
e organiza eventos culturais e educativos. A exposição “SHAPING WORDS 
/ARTIST BOOK –DOS ALUNOS ERASMUS 2014/2015” da Escola Superior 
de Artes e Design (ESAD.CR) do Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria), 
que conta com o apoio do Centro Europe Direct do Oeste, inscreve-se nas 
atividades culturais promovidas pelo Espaço Europa e, só foi possível graças 
ao extraordinário envolvimento de todos os intervenientes da ESAD.CR, 
nomeadamente de Anabela Monteiro.
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The European Public Space (EPS) is the European Information Centre of the 
European Parliament Information Office and the European Commission 
Representation in Portugal. It aims to raise citizens’ awareness to the 
European Union (EU). In EPS you will find information on EU issues, browse 
databases, gather documentation, use the internet and also have access to 
videos. It is also a space for liveliness and debate, receiving schools from all 
over the country and organizing cultural and educational events. The 
Exposition “SHAPING WORDS /ARTIST BOOK –DOS  ALUNOS ERASMUS 
2014/2015” of Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR),  Instituto 
Politécnico de Leiria, that counts with the support of Centro Europe Direct do 
Oeste, is a cultural event promoted by EPS. Its development was only possible 
due to the extraordinary effort from ESAD. CR, namely Anabela Monteiro.

Integrada no IPLeiria como unidade orgânica de ensino e investigação, a 
ESAD.CR apresenta-se como uma escola vocacionada para a formação 
profissional avançada e para investigação no espectro alargado das artes e do 
design contemporâneos, assim como nas áreas de pensamento e saber que 
estudam a sua materialização e receção, em vários contextos históricos e 
culturais. É sua missão primeira promover a produção e difusão do 
conhecimento, a criação, transmissão e difusão da cultura, em particular na 
área das artes, do design e outras áreas afins, através da formação em ciclos de 
estudos de licenciatura e mestrado. A oferta formativa da escola combina uma 
abordagem que explora lógicas de aprendizagem e de desenvolvimento 
experimental, com uma investigação crítica sobre a receção das criações 
artísticas e da cultura projetual do design, favorecendo a formação de 
percursos autónomos de autoria/criação individual e coletiva.

Integrated in the IPLeiria as an organic unity of teaching and research, 
ESAD.CR presents itself as a school dedicated to advanced training and 
research in the broad spectrum of the arts and contemporary design, as well 
as in the areas of thinking and knowledge who study its expression and 
reception, in various historical and cultural contexts. It’s primer mission is to 
promote the production and dissemination of knowledge, the creation, 
transmission and dissemination of culture, particularly in the arts, design and 
other related fields, through graduate cycles of bachelor and master studies. 
The study cycles offered by the school combine an approach that explores 
learning methods of experimental development, with a critical research on 
the reception of artistic creations and project-culture of design, favoring the 
formation of autonomous paths of individual and collective creativity.

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN
ESAD.CR

ESPAÇO EUROPA
EUROPEAN PUBLIC SPACE

A identidade europeia baseia-se na partilha de valores, naquilo que nos une 
e no respeito pelas diferenças. O programa Erasmus e outros programas de 
mobilidade europeia contribuem extraordinariamente para a riqueza cultural 
da Europa. Nada substitui o processo de aprendizagem pela experiência. 
Através do programa Erasmus, os estudantes têm a oportunidade de escolher 
uma universidade europeia onde estudar e ainda têm um contacto privilegiado 
com os ideais europeus.  Os estudantes que experimentaram a mobilidade 
durante a sua formação encaram-na com mais naturalidade durante o seu 
percurso profissional. São mais abertos e mais dispostos a correr riscos. 
Têm as qualidades de que precisa a inovação europeia. Congratulo os alunos 
Erasmus em Portugal pela criatividade com que construíram esta exposição 
e por terem transformado as suas experiências concretas na Europa em arte 
e cultura europeias.

European identity comes from our shared values, from what unites us and 
from respect for what makes us different. Erasmus programme and other 
European mobility programmes contribute to the extraordinary cultural 
richness of Europe. There is no substitute for learning by experience. Through 
Erasmus, students don't just study in a European university of their choice, 
they learn what unites Europe first-hand. Students who are mobile in their 
studies can be mobile in their careers. They are more open and less afraid of 
taking risks. They're exactly what European innovation needs. I congratulate 
the Erasmus students in Portugal for their creativity in creating this exhibition 
and turning their truly European experience into European art and heritage.

CARLOS MOEDAS
COMISSÁRIO EUROPEU 
PARA A INVESTIGAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO
EUROPEAN COMMISSIONER FOR RESEARCH, 
SCIENCE AND INNOVATION



SHAPING WORDS
Uma palavra e uma forma são dadas a cada participante, mote para a inspiração 
e desenvolvimento de ideias. São utilizadas duas técnicas de cerâmica: meios líquidos
e meios plásticos. As formas são obtidas pelo preenchimento dos moldes, sendo que a 
moldagem do plástico permite a adição de elementos às geometrias de base. 
Na decoração usam-se esmaltes, óxidos e outros elementos que complementam e 
contribuem para o trabalho realizado. Além dos projetos propostos podem ser usados 
outros materiais.

Um agradecimento especial a Rita Frutuoso

A word and a shape will be given to each participant in order to inspire the 
development of ideas. Two ceramic forming techniques will be used: one in a liquid 
and the other by plastic pathway. Shapes will be obtained through the filling of the 
molds and the plastic molding will allow the addition of elements to the base 
geometries. For the decoration it will be used glazes, englobes, oxides, and other 
elements that are ancillary to the development of the work. In addition to the 
proposed projects another materials can be used.

ARTIST BOOK
Viajar é vivenciar culturas e aventuras, mas é também um investimento pessoal. 
Um mapa de viagem é uma maneira maravilhosa de registar o percurso realizado. 
Neste workshop, foi criado um  livro “harmónio”,  usando materiais reciclados. 
Esta estrutura inovadora pode sustentar-se, ser esticada, tornando-se perfeita para 
exibição. Artists' Books podem ser esculturas, mas também construções que 
apresentam os artistas evidenciando as suas ideias estéticas, que contam histórias 
pessoais ou fazem comentários políticos e/ou sociais.

Travel offers the opportunity to experience culture and adventure, but also to invest 
in yourself. A travel map is a wonderful way to create a tangible memory of your 
journey. In this workshop, we create an accordion book using recycled materials. 
This innovative structure can stand up, be stretched, making it perfect for display.
Artists’ books can be sculptural objects or elaborately folded constructions, 
presenting artists in a way of developing aesthetic ideas, telling personal stories or 
making political or social commentary.

FIND OUT
Sara Rybanska
Eslováquia

SAVE
Anna Bespalova
Letónia

EAT
Laura Pop
Roménia

CONFESS
Marcos Pérez
Espanha

CUT
Lucas Borglung
Suécia

PEEK
Jaka Čurlič
Eslovénia

SOW
Marcell Szénási
Hungria

JUMP
Lily Baker
Espanha

TALK
Nina Johansson
Suécia

LEAVE
Sara Calderon
Espanha

DRINK
Bianca Popa
Roménia

FILM
Dženeta Buka-Vaivade
Letónia

DESTROY
Petr Loutocky
República Checa

WRITE
Irune Aramendi
Espanha

COOK
Laura Ques
Espanha

CLOSE
Valerija Zabret
Eslovénia

UNTITLED
Petr Loutocky
República Checa

LA MALETA
Marcos Pérez
Espanha

UNTITLED
Laura Ques
Espanha

DON´T COME HERE
Anna Bespalova
Letónia

AZPEITI
Irune Aramendi
Espanha

UNTITLED
Marcell Szénási
Hungria

UNTITLED
Dženeta Buka-Vaivade
Letónia

UNTITLED
Sarah Rybanska
Eslováquia

CONNECTIONS
Laura Pop
Roménia

UNTITLED
Valerija Zabret
Eslovénia

BETWEEN TWO SUNS
Annija Gancone
Letónia

SONIC TRAVELLING
Jaka Čurlič
Eslovénia

UNTITLED
Gundega Svikša
Letónia

DISCOVER
Bianca Popa
Roménia

Um agradecimento especial a Vera Gonçalves


