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Obra Limpa III 

A intervenção urbana Obra Limpa é construída a partir da limpeza dos muros da 

cidade. Retirando da superfície das paredes o monóxido de carbono, a poeira e 

resíduos de todo tipo produzidos pela poluição urbana que recobre as paredes das 

grandes cidades, a intervenção cria desenhos a partir do contraste provocado pela 

limpeza dos muros, criando uma grafia que nasce do apagar. Assim este trabalho quer 

tocar na questão da arte como um lugar para a experimentação e participação social, 

ao reunir no ato de desenhar limpando, a experiência estética e a ação cívica 

participativa de limpar os muros da cidade. Com isto o trabalho se propõe contribuir 

tanto na discussão acadêmica em torno da Arte Pública, como na discussão que se 

trava em meio à sociedade acerca da participação civil nas políticas públicas em torno 

do uso coletivo do espaço urbano. Trata-se de provocar a experiência cotidiana do 

cidadão que ocupa as áreas públicas, potencializando a sua percepção do tecido 

social e urbano. Nesta edição a limpeza reproduzira o desenho de janelas barrocas, 

compondo sete ou mais pinturas murais a partir da combinação destas formas que 

remetem a história e a memória da cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST2 -  A cidade como campo ampliado da arte 



CONCEITO DO TRABALHO 

 

Diante da evidente espetacularização da vida contemporânea e por extensão, dos 

espaços urbanos, torna-se cada vez mais presente a necessidade da participação do 

povo na configuração e na organização do espaço público das cidades; e para tanto, a 

natureza viva e plural da arte, se mostra como um campo ideal para a busca de outras 

experiências sociais e estéticas na vivência e na percepção do espaço público. 

A intervenção urbana Obra Limpa acontece por meio de um grafismo produzido a 

partir do contraste provocado pela limpeza dos muros da cidade. A limpeza cria o 

branco que desenha a figura numa grafia que nasce do apagar e busca revelar outras 

perspectivas para a paisagem urbana. Assim este trabalho quer tocar na questão da 

arte como um lugar para a experimentação e participação social, ao reunir no ato de 

desenhar limpando, a experiência estética e a ação cívica participativa de limpar os 

muros da cidade. Com isto o trabalho se propõe contribuir tanto na discussão 

acadêmica em torno da Arte Pública, como na discussão que se trava em meio à 

sociedade acerca da participação civil na tomada de decisões para as políticas 

públicas em torno do uso coletivo do espaço urbano nas grandes cidades. Trata-se de 

provocar a experiência cotidiana do cidadão que ocupa as áreas públicas, 

potencializando a sua percepção do tecido social e urbano.  

O caráter cívico implícito no trabalho torna-se evidente quando por ocasião da 

realização do trabalho que se dá em via pública configurando um evento aos olhos dos 

transeuntes, como comprovado em edições anteriores, estes reagem entusiasmados 

com a obra de arte, não apenas pelo possível valor conceitual ou estético, mas 

principalmente pelo fato de sua realização implicar numa ação que sugere o bem estar 

coletivo e a participação social. A ação pode facilmente ser confundida com um ato de 

pura cidadania. Como diz a Profa. Paola Berenstein Jacques em seu livro sobre os 

escritos situacionistas para a cidade Apologia da Deriva, “O principal antídoto contra o 

espetáculo seria seu oposto: a participação ativa dos indivíduos em todos os campos 

da vida social, principalmente no da cultura”. (Berenstein: 2003, 13).  

Este caráter cívico atrelado ao trabalho de intervenção que nasce da limpeza da 

cidade, sem agredir o patrimônio público, mas ao contrario, procurando contribui na 

sua preservação; configura comumente uma interessante situação que permite que a 

intervenção aconteça com o apoio das autoridades e da população e o seu 

acontecimento traz ao trabalho um caráter performático, que se define pela própria 

ação. 

 



Edições anteriores de Obra Limpa 

 

A edição de Salvador será a terceira edição do projeto Obra Limpa e a primeira fora de 

Brasília. O trabalho foi realizado pela primeira vez (ver fotos abaixo ou no CD-Rom em anexo e 

o vídeo no link: http://www.youtube.com/watch?v=wYHkpKVj9c4) durante três dias de março de 

2004 de forma independente, vinculado a pesquisa teórica sobre as poéticas 

presentes na relação sociopolítica entre arte e espaço público apresentada na 

dissertação de mestrado realizada pelo artista. A segunda edição da intervenção 

aconteceu em maio deste ano participando do evento de intervenção urbana Fora do 

Eixo do Projeto Conexão Artes Visuais (ver fotos abaixo ou no CD-ROM em anexo, o vídeo 

está em processo de finalização). 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sandro Alves 

 

Obra Limpa I durante a realização– Brasília 2004 
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Obra Limpa I durante a realização– Brasília 2004 

 

 

Foto: Felipe Brito 

 

Obra Limpa I durante a realização– Brasília 2004 
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Obra Limpa I durante a realização– Brasília 2004 
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Obra Limpa I depois de ponta durante o cotidiano da cidade– Brasília 2004 
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Obra Limpa I depois de ponta durante o cotidiano da cidade– Brasília 2004 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II durante a realização– Brasília 2008 
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Obra Limpa II – Brasília 2008 
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Obra Limpa II – Brasília 2008 

 



PROCESSO DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO 

A intervenção urbana Obra Limpa é construída a partir da limpeza dos muros da 

cidade: retirando da superfície das paredes o monóxido de carbono, a poeira, as 

manchas, as marcas, as colagens e todo tipo de resíduos de poluição urbana que 

recobre as paredes das grandes cidades. Nesta edição a limpeza reproduzira o 

desenho esquemático de janelas barrocas, para compor pinturas murais a partir da 

combinação destas formas que nascem do contraste entre limpo e sujo no espaço 

concreto da cidade. 

A intervenção urbana ocorrerá em diferentes pontos da cidade por meio da construção 

de sete ou mais pinturas murais compostas com a partir da repetição do formato da 

janela barroca, gerando diferentes composições a cada situação pela reorganização 

das formas. A escolha pela forma da janela barroca tem intenção de remeter a própria 

arquitetura da cidade, potencializando a relação de identificação do transeunte com as 

formas que se lhe impõe à paisagem. 

Para a limpeza dos muros será utilizado, água, sabão neutro, esponja, lixa e ou jato de 

água, a depender do material do qual for feita a parede. Superfícies lisas como 

azulejos, pedras, etc., são mais apropriadas. 

O trabalho consiste em um primeiro momento num reconhecimento do espaço urbano 

em questão e a escolha dos lugares de intervenção. O artista saíra acompanhado de 

um colaborador, devido ao volume de trabalho que a realização de Obra Limpa 

implica, munidos do material de limpeza e de uma câmera de vídeo para registrar a 

intervenção. A realização da intervenção será feita durante a primeira semana do 

evento.  

Embora efêmera a intervenção, já que o tempo e a poluição das grandes cidades se 

encarrega de ocultar o desenho que a limpeza havia criado, seu desaparecimento é 

gradual e depende das características do lugar e da superfície em que foi realizada, 

costuma durar em média de 6 meses a um ano.  

 

INDICAÇÃO DOS LOCAIS PREFERENCIAIS 

 

A intervenção segue um modelo rizomático de mapeamento formando uma rede de 

conexões em vários pontos da cidade, pretendendo abranger tanto a Cidade Alta 

quanto a Cidade Baixa, tentando se expandir ao máximo dentro dos limites urbanístico 

da cidade de Salvador. Faz parte integral do projeto que os locais para a realização da 

intervenção sejam encontrados por meio da prática da deriva situacionista, onde o 

artista durante a experiência de percepção dos espaços urbanísticos, sócias e 



políticos da cidade, irá escolher os lugares em função da adequação técnica, temática 

e conceitual ao projeto. O local para a realização da intervenção deverá ter um bom 

fluxo de pedestres, e o muro devera ter marcas de poluição urbana e oferecer a 

possibilidade do contraste pela limpeza. 

 

 

CURRÍCULO ARTÍSTICO - Rodrigo Paglieri 

 

Formação: 

Mestre em Poéticas Contemporâneas  pela Pós-graduação do Inst ituto 

de Arte da UnB- 2006 Dissertação: A Paisagem Mapa – Uma 

cartografia artística da paisagem urbana.  

                  

Bacharel em Artes Visuais – UnB - 1998 

 

Exposições e Obras 

 

2008 

Projeto Fora do Eixo - Projeto Conexão Artes Visuais MINC-FUNARTE-PETROBRAS 

Obra: Obra Limpa II – Intervenção Urbana que recria pinturas rupestres do Parque 

Nacional da Serra da Capivara por meio da limpeza dos azulejos, Brasília DF 

 

SOBRE PAPEL – Galeria Dulcina de Moraes, Brasília DF 

Obra: Qual é o seu papel? - Pintura mural com aplicação de stencil, colagem, pincel e 

rolo. 

 

EX-TENSÕES URBANAS – Projeto de Pintura Mural Contemporânea - Espaço 

Piloto DA UnB – Brasília/DF 

Obra: Murmuro da Escola - Pintura mural com aplicação de stencil, colagem, pincel e 

rolo. 

 

AR LIVRE ARTES VISUAIS – INTERVENÇÕES URBANAS  Projeto Conexão Artes 

Visuais MINC-FUNARTE-PETROBRAS 

Obra: CIDADE EX-TINTA - Pintura Mural com aplicação de stencil realizada no 

Espaço Cultural Renato Russo 

 



2007 

Galeria COHAB - Espaço Piloto DA UnB – Brasília/DF 

Obra: A Favor – Pintura mural com aplicação de stencil, colagem e desenho a carvão. 

  

Circulo - Museu da República – Brasília/DF 

Obra: Utopia – Intervenção em vídeo sobre arquitetura  

 

2006 

Geometrias Possíveis – Casa Brasil-Espanha – Brasília/DF 

Obra: Ocidente-se - Objeto de vidro com plotagem 

 

2004 

Obra Limpa I – Intervenção Urbana por meio da limpeza dos azulejos do viaduto sob 

o eixo monumental- Brasília/DF   

 

Jardim de Inverno – Intervenção Urbana, em frente à rodoviária – Brasília/DF 

 

2003 

Deslocamentos CAL – Casa da América Latina – Brasília/DF 

 

2002 

Entorno – Projeto de Arte Entorno – Intervenção   Urbana- “O lugar da palavra” - 

Brasília/DF 

 

2001  

Vertentes Contemporâneas MAM – Rio de Janeiro /RJ.   Projeto Rumos Visuais – 

Itaú Cultural. 

2000  

Investigações -Galeria Itaú Cultural – São Paulo/SP. Projeto Rumos Visuais – Itaú 

Cultural. 

 

Vertentes Contemporâneas  -MAC –  Cur it iba/PR. Projeto Rumos 

Visuais – I taú Cultural.  

 

Tempo, Corpo, Corpo, Meio -Galeria Itaú Cultural –   Brasí l ia/DF, Belo 

Horizonte/MG, Campinas/ SP. Projeto Rumos Visuais – I taú Cultural.  

 



1999  

Vertentes Contemporâneas - MAC -  Fortaleza/CE Galeria Vicente do 

Rego Monteiro  -  Recife /  PE. Projeto Rumos Visuais – I taú Cultural.  

 

1998 

Primeiro Prêmio Jovem Revelação de Artes Plásticas de Americana -MAC - 

Americana / SP. 

 

Espaços de Tempo -Espaço Cultural 508 Sul – Galeria Parangolé, Brasília / DF. 

(Exposição individual) 

 

1997  

Brasilidade – MAM - Rio de Janeiro/RJ, (mostra de   vídeo) “Anônimos”. 

 

Brasilidade - Instituto Goethe - Berlin e Munique/  Alemanha.  

 

Terceira Bienal de Vídeo e Arte Eletrônica – MAC – Universidad de Chile, 

Santiago/Chile. 

 

I Salão Universitário do Centro-Oeste – UnB, Brasília / DF. 

 

1996  

Zamboni et.al. - Itaú Galeria, Brasília/DF, (vídeo instalação) “Palavras”. 

 

20º Salão Carioca de Arte -Parque Lage, Rio de Janeiro / RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

endereço:SQN 114 bl.C apto 210 cep.70773-060 
telefone para contato: (061) 39631537 e 92371537 

e-mail: paglieri@ig.com.br , rodrigopaglieri@gmail.com 


