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A Arte do Papel 
 

Construir um livro chinês com engenhosas dobragens, aprender um método tradicional de 
encadernação japonesa e experimentar a técnica do papel marmoreado são as sugestões do 
Museu do Oriente com três workshops em torno deste material tão versátil: o papel. 
 
A introdução a uma das mais antigas técnicas de encadernação artesanal, com origem no 
Japão, acontece no dia 16 de Outubro, às 14.30. Neste workshop de Encadernação Japonesa 
pretende-se que os participantes aprendam a usar o ponto à vista ‘yotsumi toji’ para aplicá-lo 
na produção de cadernos, livros e álbuns. 
 
A 19 de Outubro, entre as 14.00 e as 18.00, é o Papel Marmoreado que está em destaque 
numa oficina que dá a conhecer os diferentes materiais e processos utilizados nesta arte 
secular, cujo enorme potencial de expressão artística se convida a explorar.  Depois de 
aprender a preparar o banho, as tintas e o próprio papel de suporte, os participantes poderão 
colorir o papel, trabalhando misturas, manchas e inúmeros efeitos. 
 
Construir um Livro Chinês, ou ‘zhen xian bao’, com engenhosas dobragens de papel, é o 
objectivo da oficina que se realiza a 26 de Outubro. Outrora fabricado por minorias étnicas nas 
mais remotas províncias montanhosas do Sul e Sudoeste da China, o livro de múltiplas caixas 
servia inicialmente para transportar utensílios de costura, moldes e padrões de papel e, mais 
tarde, fotografias de família e outros documentos ligados a memórias pessoais.  
 
Sendo uma arte tradicional rural, quase extinta, o zhen xian bao era usualmente feito com 
papéis reciclados, apresentando-se no formato de livro, fechado por um fio preso a uma capa 
de tecido. Uma vez aberto, compunha-se de um número variável de caixas de papel, de 
diferentes dimensões, que se sobrepunham, comprimiam, abriam e fechavam através de 
engenhosos processos de dobragem. Depois de uma breve introdução à cultura, paisagens e 
motivos ornamentais usados pelas minorias étnicas mestres nesta arte ancestral, cada 
participante irá aprender a fazer o seu próprio zhen xian bao. 
 

Workshop Encadernação Japonesa 
16 de Outubro 

Horário: 14.30-17.30 
Preço: 35 € (inclui materiais) 

Participantes: mín. 6, máx. 15 
 

Workshop de Papel Marmoreado 
19 de Outubro 

Horário: 14.00-18.00 
Preço: 60 € 

Participantes: mín. 6, máx. 10 
 

Workshop Construção de Livro Chinês – Zhen Xian Bao 
26 de Outubro 

Horário: 10.00-12.00 e 14.00-16.30 
Preço: 50 € 
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Participantes: mín. 5, máx. 10 
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