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Workshop

“Roma”
Integrado no evento – “4 Pontos de 
contacto entre Lisboa e Roma”

Orientado por Fausto Maria Franchi 
Assistente Maurizio Stagni

“Concepção de um artefacto de 
joalharia partindo de um elemento da 
cultura italiana”
A partir do filme: “Roma” de Federico 
Fellini, 1972

O workshop visa desvendar o significado do filme para que este evolua, após a sua análise, discussão e 
fragmentação, num artefacto de joalharia.

Uma homenagem a Roma, um retrato da cidade eterna numa espécie de filme fantástico. A infância de 
Felllini, a sua chegada a Roma, a sucessão estonteante de cenas que ilustram grotescamente a Roma de 
ontem e de hoje. Uma busca visceral nas raízes profundas da capital, desde a corrida no estaleiro subter-
râneo do metro, às reminiscências dos bordéis, passando por uma reevocação do mundo do “avanspetta-
colo”. Uma panorâmica de vozes, olhares e personagens heterogéneos capturados pelo génio de Federico 
Fellini.

A intenção de Fausto Maria Franchi, partindo de um filme como “Roma”, exuberante e onírico, é esti-
mular a invenção, a fantasia, a liberdade expressiva dos participantes no workshop. Partindo do conceito 
que “uma mão pode pensar por si” Franchi pretende igualmente  levar os participantes a trabalhar o metal, 
evidenciando as suas características plásticas intrínsecas. Utilizando como técnica base o recorte sobre 
chapa, o trabalho será dirigido de forma a retirar  a máxima potencialidade da sua superfície e do seu 
desenvolvimento tridimensional,  

Compreender a “mediterraneidade” do filme aliando o fazer e o fazer bem à liberdade da mensagem, 
captar a sua camada de nostalgia que subjaz à visão onírica, associando-o ao lúdico jogo de imagens, 
transpor o seu sentido para artefactos de joalharia que graças às suas diferentes marcas de estilo, permi-
tirão transmitir a sua mensagem.

Lucia Sabatini Scalmati, coordenadora do Projecto em Itália

Local 
Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual
Rua de Santiago, 18 Lisboa

Período
27 Outubro, 10,00h - 17,00h
28 Outubro. 10,00h - 14,00h
30 Outubro, 10,00h - 17,00h

Organização 
PIN – Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea
AGC – Associazione Gioiello Contemporaneo
Info – pin@pin.pt | tm 912392015
Inscrições abertas, preço – 100€
sócios PIN | AGC– 80€

apoio




