
Imagem, mídia e desmaterialização na arte contemporânea 

 

O curso aborda a crescente desmaterialização e efemeridade nas artes visuais a partir de meados 

do século XX, com o advento da performance, arte conceitual, land art, intervenção urbana e 

outras práticas que privilegiam eventos, ideias e ações em detrimento de objetos físicos. A 

ênfase do curso são os usos das imagens técnicas (fotografias, filmes, vídeos) em práticas 

artísticas e curatoriais, além do debate em torno do estatuto das documentações visuais na arte 

contemporânea. 

 

Metodologia: Aulas expositivas e interativas com análises de imagens e textos. 

Carga horária: 3 aulas com 2h de duração (total: 6h). 

Vagas ofertadas: Sem restrições. 

Valor: R$ 160,00. 

 

Thiago Fernandes é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, 

na linha de pesquisa História e Crítica de Arte, e mestre pelo mesmo programa, onde 

desenvolveu a dissertação “Entre a (auto)destruição e a sobrevivência da imagem: intervenção 

urbana, mídia tática e a performatividade do registro do efêmero”. Possui graduação em 

História da Arte pela UFRJ e em Design Gráfico pela Estácio. É crítico de arte e curador 

independente. Desenvolve pesquisas em arte contemporânea brasileira, crítica, teoria da 

imagem, intervenção urbana e estudos expositivos, com ênfase na virada do século XXI. 

 

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5009686049893917 

Textos publicados: https://ufrj.academia.edu/thiagosmfernandes 

Blog (crítica de arte): https://nuvemcritica.com/ 

 

PROGRAMA DO CURSO: 

 

Aula 1: 

Teorias da imagem e o “efeito arquivo” na arte contemporânea 

 

A primeira aula se dedica aos conceitos de imagem, mídia e reprodutibilidade. Serão abordadas 

as problemáticas introduzidas pelas imagens técnicas nas artes visuais, pontuando eventos que 

antecedem o fenômeno da desmaterialização da arte. 

 

Aula 2: 

Imagem, mídia e corpo na performance e na arte conceitual 

 

A segunda aula trada da ideia de desmaterialização da arte, com ênfase na arte conceitual e na 

performance, e apresenta as possibilidades de documentação visual e sobrevivência do efêmero. 

http://lattes.cnpq.br/5009686049893917
https://ufrj.academia.edu/thiagosmfernandes
https://nuvemcritica.com/


Também serão discutidas categorias como fotoperformance, videoperformance, videoarte e as 

fronteiras entre obra de arte e registro. 

 

Aula 3: 

Contextos e dobras na arte pública, site-specific e non-site 

 

A última aula aborda os registros visuais e deslocamentos possíveis de intervenções artísticas 

em espaços urbanos ou em paisagens remotas, além de sua apresentação em espaços 

institucionais, como museus e galerias. Serão discutidas as noções de site-specific, non-site e o 

papel da curadoria no trânsito e na recontextualização de interferências artísticas. 
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