
 

Intervenção urbana: arte, cotidiano e modos de ver 

Com Thiago Fernandes 

 

Objetivo: O curso tem o objetivo de introduzir o público no campo da intervenção 

urbana, discutindo as diferentes maneiras de interferir artisticamente na cidade e os 

efeitos dessas ações no cotidiano. As aulas apresentam artistas nacionais e 

internacionais, o desenvolvimento histórico das intervenções urbanas e sua 

incorporação em museus e galerias. Serão disponibilizados filmes e textos para 

aprofundamento dos debates levantados nas aulas.  

 

Metodologia: Aulas expositivas e interativas com análises de imagens  

 

Carga horária: 3 aulas com 2h de duração (total: 6h) Sextas-feiras de 18h às 20h  

 

Vagas ofertadas: Sem restrições.  

 

Valor: R$ 150,00 

 

Planejamento: 

 

Aula 1: Imagens da cidade, imagens na cidade  

Relações entre o corpo e a cidade contemporânea e as possíveis maneiras de interferir 

artisticamente no espaço urbano, em seu cotidiano e nos modos de ver a cidade. O 

potencial político da intervenção urbana é evidenciado por meio da análise de trabalhos 

artísticos que explicitam tensões, conflitos, o enfraquecimento das relações humanas e 

as diferentes camadas históricas existentes na cidade.  

 

Aula 2: A cidade lúdica e o campo ampliado da arte  

A segunda aula apresentará a assimilação do espaço público por movimentos artísticos 

do século XX e pela crítica de arte brasileira, a consolidação da intervenção urbana 

como uma prática do campo da arte e o início de sua inserção institucional, que indica 

outros modos de ver.  



 

Aula 3: Experimentação, coletividade e contracultura  

O que motiva a proliferação de intervenções urbanas e ações coletivas na virada do 

século XXI? A última aula enfatiza o caráter experimental da intervenção urbana e a 

criação de zonas autônomas temporárias como contraponto às instituições de arte. 

Além dos embates, serão discutidos os diálogos e parcerias dessas ações urbanas 

com o circuito tradicional de arte e as  

táticas adotadas por artistas e coletivos para ampliar o valor de exposição de seus 

trabalhos efêmeros. 
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Sobre o professor: 

 

Thiago Fernandes é historiador da arte, mestre e doutorando em Artes Visuais pela 

UFRJ, crítico de arte, curador, professor e designer gráfico. Desenvolve pesquisas em 

arte contemporânea brasileira, crítica, teoria da imagem e intervenção urbana, com 

ênfase na virada do século XXI. Escreve para a Revista Dasartes, Revista Caju e é 

autor do blog Nuvem – Arte e Crítica.  

 

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

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

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


