
PINTURA MURAL 

  



MURAL EGÍPCIO 

 



MURAL CRETENSE 

 



PADRÃO GREGO X ROMANO 

  



AFRESCO PALEOCRISTÃO 

  



MURAL BIZANTINO 

 



MURAL ROMÂNICO E GÓTICO 

  



MURAIS 
(RENASCIMENTO X BARROCO) 

  



MURALISMO 

 Muralismo, pintura mural ou parietal 
é a pintura executada sobre uma parede, 
quer diretamente na sua superfície, como 
num afresco,quer num painel montado 
numa exposição permanente. Ela difere de 
todas as outras formas de arte pictórica 
por estar profundamente vinculada à 
arquitetura,podendo explorar o caráter 
plano de uma parede ou criar o efeito de 
uma nova área de espaço.  



FASES 

 No século XX, a pintura mural ressurgiu, 
com todo vigor, em três fases principais: 
um gênero mais expressionista e abstrato 
que surgiu a partir de grupos cubistas e 
fauvistas, em Paris, e se manifestou nos 
trabalhos de Picasso, Matisse, Léger, Miró  
e Chagall; outro que se manifestou a 
partir do movimento revolucionário 
mexicano; e um movimento mural de 
curta duração, na década de 1930, nos 
Estados Unidos.  



Séc. XX DIEGO RIVERA(México) 



PORTINARI – O pintor social(Brasil)  



ARTE URBANA 

 A expressão Arte Urbana ou street art refere-
se a manifestações artísticas desenvolvidas no 
espaço público, distinguindo-se da 
manifestações de caráter institucional ou 
empresarial, bem como do mero vandalismo 
(pichação).  

 A princípio, um movimento underground, a 

street art foi gradativamente se constituindo 
como forma do fazer artístico, abrangendo 
várias modalidades de grafismo.  



ARTE URBANA TIPOS DE 
MANIFESTAÇÕES  

 Grafismos;  

 Estêncil;  

 Stickers;  

 Lambe-lambe;  

 Intervenções;  

 Instalações e 

 Flash mob 



GRAFITE E ESTÊNCIL 
Graf. Brasil e Est. Buenos Aires 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:OlindaGraffiti.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Stencil_disneywar.jpg


STICKERS 
(transmite mensagens e manifestações ou apenas enfeitam ruas) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Propaganda_pol%C3%ADtica.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sticker_art2.JPG


INTERVENÇÃO E INSTALAÇÃO  
O que significam? 

 Intervenção Urbana é um 
tipo de manifestação 
artística, geralmente 
realizada em áreas centrais 
de grandes cidades. Consiste 
em uma interação com um 
objeto artístico previamente 
existente (um monumento, 
por exemplo) ou com um 
espaço público, visando 
colocar em questão as 
percepções acerca do objeto 
artístico  

 Arte de instalações 
(krafts) é uma manifestação 
artística onde a obra é 
composta de elementos 
organizados em um 
ambiente fechado. A 
disposição de elementos no 
espaço tem a intenção de 
criar uma relação com o 
espectador. 

 Uma das possibilidades da 
instalação é provocar 
sensações: frio, calor, 
odores, som ou coisas que 
simplesmente chamem a 
atenção do público ao redor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Odor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som


INTERVENÇÕES 
Frans Krajcberg 

 



 



INSTALAÇÃO 

 



RAFAEL LOZANO-HEMMER 

  
 
  
 

http://www.lozano-hemmer.com/images/pulse_room/quebec_2008/pulseroom_quebec_01.tif
http://www.lozano-hemmer.com/images/pulse_room/quebec_2008/pulseroom_quebec_01.tif
http://www.lozano-hemmer.com/images/pulse_room/quebec_2008/pulseroom_quebec_03.tif

