
 

Laboratório de Pesquisa e Prática de Texto em Arte 

Com Fernanda Lopes  

 

O curso se estrutura a partir da combinação entre teoria e prática, com o objetivo de 
estimular o exercício da escrita no campo artístico e também o estudo sobre a presença da 
palavra na história da arte. No âmbito teórico, serão apresentados e discutidos momentos da 
história da arte onde a palavra foi usada como parte da produção de artistas e movimentos 
artísticos. A produção da crítica de arte também será abordada, em diferentes momentos da 
história, revelando particularidades e contribuições para o pensamento em arte. No âmbito 
da prática, os participantes serão estimulados a produzir textos a partir de pontos abordados 
nos encontros. Os textos são abertos aos interesses individuais (podendo ser reflexões 
críticas, texto de artista, obra em forma de texto, pequenos contos, etc.) e serão discutidos 
em grupo. 
 
Público alvo: Artistas, profissionais do meio cultural, pesquisadores, críticos, 
e interessados na prática da escrita. 

Metodologia: Aulas expositivas e interativas com análises de imagens.  

 

Duração/dia/carga horária: 5 meses (quintas-feiras, das 19h30 às 21h30) 

 

Plataforma: Plataforma Zoom 

 

Vagas: 15 alunos  

 

Valor: R$ 290,00 mensal  
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Sobre a professora:  

 

Fernanda Lopes 

Doutora pela Escola de Belas Artes da UFRJ, atua como curadora assistente do Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É organizadora, do livro Francisco Bittencourt: Arte-

Dinamite (Tamanduá-Arte, 2016), e autora dos livros Área Experimental: Lugar, Espaço 

e Dimensão do Experimental na Arte Brasileira dos Anos 1970 e “Éramos o time do Rei” 

– A Experiência Rex (Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça, Funarte, 2006). 

Curadora da Sala Especial do Grupo Rex na 29a Bienal de São Paulo (2010). Em 2017 

recebeu o prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte 2016 pela curadoria da 

exposição Em Polvorosa – Um panorama das coleções MAM-Rio. 


