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 Marta, Mariana e Rafael inauguram uma Lavandaria dedicada à arte da impressão em serigrafia a 18
de Setembro
 
 No exterior lê-se "Lavandaria" e "Limpeza a sêco", mas no interior não cheira a roupa acabada de
lavar, cheira a tinta. Marta Silva passa por água uma placa de serigrafia num tanque e a água escorre
por uma mangueira para o ralo que fica no interior da sala principal.
"Antigamente, isto era uma peixaria, daí ter as paredes em mármore e o ralo no meio. Foi uma
vizinha que mora aqui há coisa de 100 anos que nos contou", brinca Rafael Lourenço, serigrafista de
serviço e metade da dupla de design editorial Vivóeusébio. A outra metade - Joana Sobral - não faz
parte da equipa oficial da Lavandaria mas está a preparar tintas quando chegamos. "Não faço parte,
não me filmem, ainda por cima acabei de vir do ténis", ri.
Joana faz os testes de cor num papel sobre a mesa de luz. "Esta mesa funciona como um 3-em-1",
explica Marta. "É uma mesa de luz, de serigrafia e dá para acumularmos o lixo por baixo." Foi feita por
Rafael, habituado a trabalhar madeira no seu projecto paralelo Lighstories - caixas de luz com
ilustrações antigas.
"Isto lá fora custaria o triplo. Andámos a fazer as coisas à mão, a comprar as lâmpadas, a fazer
testes. No fim falámos com o responsável pelo departamento de serigrafia da Faculdade de Belas-
Artes e ele veio cá ver se as coisas funcionavam bem", diz Marta.
Já sentados, comenta-se a almofada gigante, em tecido de capulana africana, que acabou de
encontrar pouso num banco comprido. "Foi a Mariana que costurou, tem um fecho que funciona e
tudo", brinca Marta. Mariana Fernandes, o terceiro elemento da Lavandaria - e que vive e trabalha em
Treviso, Itália, no ateliê de criatividade Fábrica Features da Benetton - explica que gosta de dar uso às
mãos, seja nas ilustrações que faz, na costura ou na culinária.
Marta, Mariana e Rafael estudaram juntos na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. "Foi um gosto
comum que nos juntou. O Rafael está ligado ao design editorial, a Mariana faz ilustrações e eu...
bem... eu... sou mais bolos... mas gosto muito de serigrafia", diz Marta, que já tinha ganho
experiência na arte de serigrafar quando criou a Cãoceito, dedicada a edições de autor.
"Gostamos de acompanhar o processo do início ao fim, estar perto das pessoas que têm as ideias - e
isso não se consegue noutro lado", explica. "Temos posters criados para o Musicbox, postais que o
André da Loba quis levar para a feira de ilustração de Londres, menus de restaurantes ou até o
cartão-de-visita de um taxista, o João Abreu, a quem ligo sempre que preciso de um táxi. De
momento, trabalhamos na capa de um livro da Fundação Gulbenkian - é o catálogo da exposição
antológica do António Charrua", conclui.
Acima de tudo, dá-lhes gozo a manualidade do processo. "É um ofício, como carpintaria, por exemplo,
e isso faz-nos sentir que é um pouco mais honesto do que as outras coisas que fazíamos. Andamos,
por tentativa e erro, a testar se as cores estão bem, se as dimensões são as certas, se o papel é o
indicado", explica Marta.
E continua: "As pessoas do bairro entram, fazem perguntas, metem conversa, acham sempre que isto
ainda é uma lavandaria. Quando percebem que não é, ficam na mesma a conversar. Nem esta
proximidade se consegue noutro lado. A porta aqui está sempre aberta."
Nas paredes há projectos antigos, posters ou provas de cor. Numa estante na entrada há postais e os
livros que Rafael tem andado a fazer. "São brincadeiras", diz o rapaz de barba comprida. "Não somos
muito dados às redes sociais, mas gosto de usar o digital para construir outras coisas, na maioria das
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vezes para propósitos que não são evidentes. Este livro tem um capítulo da Bíblia que transcrevi para
o Google Tradutor. Depois fui traduzindo o texto para outras línguas: hindu, castelhano, italiano ou
alemão. No fim, quando voltei a pedir para traduzir para inglês, o resultado era diferente. É como um
telefone estragado, mas digital." Rafael também tem um livro de viagens chamado Coast to Coast com
imagens que tirou do Google Maps e que mostram o caminho entre Nova Iorque e Los Angeles.
Enquanto folheamos o livro, Mariana, a braços com a mesa de serigrafia onde imprime cartões de
visita da Lavandaria, exclama: "A primeira prova sai sempre cocó." As seguintes ficam melhores.
"Depois pomos a secar e é só cortar à medida", finaliza. "Agora estamos a tratar de uns postais que
vão estar numa exposição na Fabrica Features, em Lisboa, para a qual convidámos 16 designers .
Cada um fará dois." É isso que têm em mãos, além de tinta.
 Lavandaria
 Rua Joaquim Casimiro, 14, Lisboa
 www.lavandaria.net
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