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Almacén de obra enmarcada de la Colección

Fondo de Arte.
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� +34 96 387 71 60

� 9.00 - 1 4.00 h L-V
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Museus i Col ·leccions
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� +34 96 387 74 60

� 9.00 - 1 4.00 h L-V

� dibujo@upv.es

� www.dibujo.upv.es

� @DibujoUPV

La Col·lecció de Dibuixos i Estampes de la
Facultat de Bel les Arts de Sant Carles de
València s'inicia en els anys trenta del segle XX
amb la recopilació d'exercicis finals d'alumnes
de les assignatures i tal lers de gravat i dibuix.
Des de l lavors s'ha incrementat a poc a poc
amb trebal ls acadèmics o projectes finals
d'estudiants de bel les arts.

Gràcies a això, podem trobar en aquest
patrimoni obra de professors excel·lents de la
nostra mateixa facultat que encara estan en
actiu i d'artistes plàstics que en l 'actual itat
gaudeixen de merescut reconeixement i
prestigi .

Els trebal ls al principi es guardaven com a
evidències d'aprenentatge de tots els alumnes.
Amb els anys es van començar a seleccionar
les obres més destacades quant a factura,
domini del l lenguatge i abast d'innovació en
l 'àrea d'expressió.

La importància d'aquesta col·lecció radica en
l 'àmplia varietat de tècniques exposades: des
dels tradicionals dibuixos amb carbonet, l lapis,
pastissos o tinta fins a una amalgama de
procediments afins.

Quant a l 'obra gràfica original , podrem trobar
majoritàriament gravat calcogràfic. No obstant
això, amb el transcurs dels anys s'incrementa
la presència de la xilografia, l itografia i
serigrafia.

Escenografia "Taller d'Estampa del s. XIX"
Departament de Dibuix de la Universitat Politècnica
de València.

Caixa de resinar o armari resiner
s. XIX, 189x75x53 cm

Tòrcul o premsa calcogràfica
s. XIX, 141x140x89 cm

Fons:

Reproducció de l'obra d'Abraham Bosse (1642)
The workshop ofa printer. Etching.

© The Trustees of the British Museum. All rights

reserved.

Dibuixos realitzats pel professorat i l'alumnat de la
Facultat de Belles Arts de Sant Carles.
















