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Expressionismo – Alemanha 
1904-1905 

• Pinceladas longas

• Corpos distorcidos

• Traço grosseiro

• Formas aceleradas e com movimento 
exagerado

• Criticavam o realismo superficial dos 
impressionistas

• Temas emocionais 

• Cores exageradas para atingir a 
máxima expressividade.



Edvard Munch (1863-1944), "O Grito", 1893 - de 
Edvard Munch, bate recorde e é vendido por US$ 

119,9 milhões – 02/05/2012



A Morte no 
quarto doente, 

1896.
A Morte, 1899.
A Morte, 1895.
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A MENINA DOENTE, EDVARD MUNCH -1885/6



A noiva do vento, de Oscar Kokoschka
– 1914 (obras criadas em plena 1ª 

Guerra Mundial) PAS 3



Madonna – 1894/5

“A Natureza não é apenas o que o olho pode ver. 
Ela mostra também as imagens interiores da alma 

- as imagens que ficam do lado de trás dos olhos”
Munch, 1988.



Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) foi um 
pintor expressionista alemão. Cinco 
Mulheres na rua e Cena em Berlim.



A noiva do vento, de Oscar Kokoschka
– 1914 (obras criadas em plena 1ª 

Guerra Mundial) PAS 3



Lucian Michael Freud (1922-2011)
• Foi um pintor alemão naturalizado britânico em 

1939.

• Seus primeiros trabalhos são descritos como 
surrealista por justapor elementos de forma 
incomum, mais tarde como realista com 
pinturas que apresentam pinceladas aparentes e 
longas do expressionismo.

• Em seus trabalhos ele usava um tipo de 
empasto mais espesso que fazia com que o 
pincel fosse “limpo” a cada passada sobre a tela, 
criando pinceladas “únicas”.

• Os temas de Freud são geralmente de pessoas 
nas suas vidas: amigos, família, amores, 
crianças. 
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• Kate Moss Grávida e Nus, de Lucian 
Freud.
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Fovismo ou Fauvismo – 1905-1920

• A cor passou a ser utilizada para delimitar planos, criando a 
perspectiva e modelando o volume. Tornou-se também totalmente 
independente do real, já que não era importante a concordância 
das cores com objeto representado, e sendo responsável pela 
expressividade das obras.

• Henri Matisse (1869-1954)
A Lista verde e Música 1910.



André Derain (1880-1954) –
Big Ben, 1905.



Maurice de Vlaminck (1876-
1958), Restaurante e O Circo



Cubismo – 1908-1911
• Cubismo - tratava as formas da natureza por meio de figuras 

geométricas, representando todas as partes de um objeto no 
mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter 
nenhum compromisso com a aparência real das coisas. 

• Cubismo Analítico – decompor intelectualmente as estruturas a 
fim de analisá-las e recriá-las em tons de cinza, preto, azul, verde 
e o ocre. Visões complexas e múltiplas de um objeto reduzido a 
planos sobrepostos opacos e transparentes em formas como 
cilindros, esferas e cones.

• Cubismo Sintético – se concentrava menos no método de 
observação e mais no processo de estruturação e planejamento. A 
cor assume um papel mais forte nas obras, e as formas, embora 
ainda fragmentadas e planas, são maiores e mais decorativas com 
aparecimento de colagem.

• Outros materiais são inseridos a obra como: tecido e jornais 
sintetizando diferentes estilos dentro de uma única obra.



Georges Braque (1882-1963), Homem 
com violão e Violino e Cântaro. 



• A mesa 
redonda, 
1907 -
Braque





Mulher sentada em uma poltrona Picasso
Garota com bandolim Picasso

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_4DopsLOAhVBOZAKHfv4DkUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fzero8centos.blogspot.com%2F2015%2F07%2Fo-cubismo-de-pablo-picasso-o-mais.html&bvm=bv.129422649,d.Y2I&psig=AFQjCNGAAyjikYXjQTtlprd8pmIvLEtueQ&ust=1471312086707054


http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2_4DopsLOAhVBOZAKHfv4DkUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fzero8centos.blogspot.com%2F2015%2F07%2Fo-cubismo-de-pablo-picasso-o-mais.html&bvm=bv.129422649,d.Y2I&psig=AFQjCNGAAyjikYXjQTtlprd8pmIvLEtueQ&ust=1471312086707054




Bust of man, 1909 
Picasso



• Fase 
Azul

Pablo Picasso (1881-1973), fase azul. A 
refeição do cego.



La Vie ,1903 
The Old Jew, 1903 
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Las Famille de Saltibanques, 1905 

Acróbata con balón - 1904
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"Les Demoiselles 
d'Avignon“, fase rosa. 



Guernica
(Reprodução num mural na cidade 

de Guernica), 1937. PAS 3







Guernica

(Reprodução num mural na cidade de Guernica), 1937.



Cabeça de cavalo - esboço para 
Guernica

Segundo o próprio Picasso: “A pintura 
não foi feita para decorar apartamentos. 
É um instrumento de Guerra ofensiva e 
defensiva contra o inimigo”
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Mulher Chorando, 1937 – formas 
multifacetadas



Futurismo
• Em 20 de fevereiro de 1909, o diário francês Le Figaro 

publicava em suas páginas um texto que pretendia 
revolucionar o mundo. Era uma ode à violência, à velocidade 
e às máquinas que tinha como objetivo prioritário libertar a 
Itália de sua opressiva cultura. Era assinado pelo poeta 
Filippo Tomasso Marinetti e o panfleto passou à história 
como o “Manifesto futurista”.

• Anterior a 1ª Guerra Mundial (1914-1918).

• “Não há beleza senão na luta”, escreve Marinetti. “Nenhuma 
obra de arte sem caráter agressivo pode ser considerada 
uma obra prima. A pintura tem de ser concebida como um 
violento assalto contra as forças desconhecidas, para reduzi-
las a se curvar diante do homem”.

• O objetivo do artista moderno deveria ser, segundo os 
redatores do manifesto, libertar-se dos modelos e das 
tradições figurativas do passado para voltar-se 
resolutamente ao mundo contemporâneo, dinâmico, vivaz, 
em contínua evolução.



• Futurismo 

• Não interessava a 
representação do 
movimento, mas a 
expressão do 
próprio 
movimento.

• Linhas retas e 
curvas

• Formas únicas de 
continuidade no 
espaço, 1913 de 
Umberto Boccioni 
(1882-1916) PAS 
3

• 111,2 cm de altura por 88,5 cm 
de comprimento e 40 cm de 
largura.



“é o meu último trabalho, e o mais livre”



• O uso de termos como espaço-tempo, 
quarta dimensão, continuidade e 
simultaneidade teria levado a uma 
especulação sobre a relação entre a 
produção futurista e essas mudanças 
no entendimento de tempo tanto na 
física quanto na filosofia.

• Einstein mudava a concepção de 
tempo e espaço, e suas relações na 
física.

• Bergson se dedicava à definição de 
conceitos de tempo, espaço, duração e 
movimento na filosofia.



Desenvolvimento de uma garrafa no espaço, Boccioni 1913



Cabeça + Casa + Luz, 1912, escultura destruída

Volumes horizontais , 1915



Dinamismo de uma cabeça de homem, Boccioni - 1913



Carga dos Lanceiros, 1915 -Boccioni.



Dinamismo de um Ciclista, 1913 – Boccioni.



Ivo Pannaggi, 'Trem em movimento', 1922



Girl Running on a Balcony, Giacomo Balla – 1912.
Menina correndo numa varanda.



DINAMISMO DE UM CÃO NA COLEIRA -
GIACOMO BALLA, 1912.
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Nu Descendo a Escada - 1912 de 
Marcel Duchamp 
Do cubismo - os planos quebrados, 
os múltiplos ângulos e a 
surpreendente repetição da mesma 
imagem aplicando elementos para 
recriar na tela a mudança de tempo e 
espaço.
Temas: máquinas, automóveis, trens, 
bicicletas...
Velocidade focada no ritmo acelerado 
da vida contemporânea.



Baillarina Azul - Gino Severini



Dadaísmo (1914-1918)

• Mostra o fracasso da ciência, da 
religião e da filosofia.

• A arte perde todos os sentidos

• Resultado do automatismo psíquico

• Seleção e combinação ao acaso

• Na pintura recurso da colagem

• Sátira e crítica aos valores 
tradicionais

• Improvisadas



A Fonte e Nu Descendo a 
escada.



- Marcel Duchamp foi o artista mais influente 
do século 20, através do ready-made. 
- O artista demonstra reconhecer que o objeto 
é definido acima de tudo pelo seu contexto e é 
percebido de forma diferente em ambientes 
diferentes.
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A “receita” criada pelos dadaístas 
para se fazer uma poesia dadá é 

um bom exemplo do descompromisso, da vontade de causar 
escândalos entre as pessoas:

Pegue num jornal.
Pegue na tesoura.
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao 
poema.
Recorte o artigo.
Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam 
esse artigo e mete-as num saco.
Agite suavemente.
Tire em seguida cada pedaço um após o outro.
Copie conscientemente na ordem em que as palavras são tiradas 
do saco.
E assim temos um escritor infinitamente original e de sensibilidade 
fascinante, mesmo que incompreendido.
(Tristan Tzara)



Surrealismo – França, 1924

• Não é resultado de manifestação 
racional e lógica do consciente.

• Manifesta-se do subconsciente, 
formas absurdas e ilógicas.

• Imagens oníricas, de sonhos e 
fantasias.

• Imagens irreais.

• Elementos inexistentes na natureza.

• Salvador Dalí – 1904-1989)



A persistência da Memória e
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A Crucificação.São João de Cristo



Sonho Causado pelo Voo 

de uma Abelha ao Redor 

de uma Romã um Segundo 

Antes de Acordar



Girafa em Chamas



Galetea



A Face da guerra



O Sonho



Paranóica



El Gran Masturbador, 
1929



Cisnes Refletindo Elefantes de Salvador Dalí – 1937.
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Metamorfose de Narciso



• Curiosidade
Declaração de Adolf Hitler, 1937, 
sobre os surrealistas:
“Pintam assim, porque veem as 
coisas assim, então esses 
desgraçados deveriam morrer em 
um departamento do Ministério do 
Interior, ou ser recolhidos ali para 
esterilizá-los, a fim de evitar que se 
propague sua desgraçada herança.”



Frida Kahlo (1907-1954) Retratos 
e O que a água me deu.



http://www.literalmentevivendo.com/wp-content/uploads/2015/06/with2fridas.jpg






http://histormundi.blogspot.com/2015/10/frida-kahlo-no-instituto-tomie-ohtake.html


“Pensavam que eu era surrealista, mas nunca fui. Nunca pintei 
sonhos, só pintei minha própria realidade.”
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Joan Miró (1893-1983), números e constelações em 
amor com uma mulher e Mulheres, pássaros ao 

luar.



A pintura de Miró inaugurou uma linguagem cujos símbolos remetem a 
uma fantasia inocente das crianças, sem as profundezas das questões 
surrealistas



René Magritte (1898-1967
• As obras de René Magritte são a fusão 

consciente da realidade em ficção, 
extrapolando sem limites o mundo onírico.

• É o repudio ao tédio do convencionalismo, 
uma alternativa aos conceitos que 
estamos familiarizados. Indagando os 
limites da metafísica, da utopia, dos 
delírios de ótica e das ilusões psicológicas 
representadas de maneira fria e objetiva.

• Realismo Mágico.



A queda – Chuva de Homens



http://guiadoestudante.abril.com.br/blogs/curiosidades-historicas/2014/11/21/saiba-mais-sobre-o-belga-rene-magritte-e-suas-obras-surrealistas/
http://www.zupi.com.br/as-principais-obras-de-rene-magritte-em-versao-animada/


The Son Of Man 1964

SOBRE A PINTURA, MAGRITTE 
DISSE:
"Tudo não pode existir sem o seu 
mistério. Além disso, é a 
característica da mente saber que 
existe um mistério. (...) Uma maçã, 
por exemplo, faz perguntas. (...) Em 
uma pintura recente, mostrei uma 
maçã na frente do rosto de um 
personagem. (...) Pelo menos, ela 
esconde o rosto em parte. Bem, 
então, há o rosto aparente, a maça 
que esconde o rosto escondido e o 
rosto do personagem. É algo que 
acontece constantemente. Tudo o 
que vemos esconde outro, sempre 
queremos ver o que está escondido 
pelo que vemos. Há um interesse no 
que está escondido e o visível não 
nos mostra. Esse interesse pode 
assumir a forma de um sentimento 
bastante intenso, uma espécie de 
combate, eu diria, entre o visível 
oculto e o visível visível. "



ZDZISLAW BEKSINSKI-
1929-2005 Polonês

• Imagens do holocausto que perdurou no 
país durante a Segunda Guerra Mundial.

• Ele dizia que seu trabalho era Barroco ou 
Gótico da sua maneira. Explorou desde 
um realismo fantástico ao abstracionismo, 
passando fortemente pelo Surrealismo, 
onde se firmou e ficou conhecido.

• cenas mais perturbadoras, criações pós-
apocalípticas que retratavam a morte, 
figuras esqueléticas, a decadência e 
imagens fantasmagóricas.
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Deuses de um mundo moderno, de José Clemente Orozco –
1932. PAS 3



Abstracionismo
• Ausência de relação 

imediata entre suas 
formas e cores.

• Não representa nada 
da realidade.

• Completamente 
abstrata.

• Não narra nenhuma 
história.

• Wassily Kandinsky 
(1866-1944), Batalha 
– 1910.



• A partir de 1909, Kandinsky passa a 
dividir sua produção pictórica em 
três grupos distintos.

• O primeiro grupo, Impressões, 
guardaria referência ainda a um 
motivo naturalista.

• O segundo grupo, Improvisações, 
pretendia ser o reflexo de uma 
emoção espontânea.

• O terceiro grupo, Composição, o grau 
mais elevado de complexidade, onde 
as Improvisações seriam articuladas 
de forma mais completa. 



Improvisação nº 23, de Kandinsky –
1911. PAS 3



Abstracionismo Geométrico
• Para Pieter Cornelis Mondrian (1872 – 1944)

o equilíbrio é resultado da assimetria.

- Neoplástica - Linhas pretas horizontais e
verticais, planos retangulares brancos e nas
cores primárias (vermelho, azul e amarelo).

- Até hoje, suas obras abstratas são muito
copiadas e continuam a inspirar o design, a
moda, a publicidade e principalmente a arte,
pois Mondrian foi o maior influenciador para o
movimento Pop Art na década de 1950 e anos
mais tarde também para a galera do graffiti.





Alexandre Calder (1898-
1976)

• Móbiles – plástica do 
movimento que associou 
os retângulos coloridos 
das telas de Mondrian à 
ideia do movimento.

• Arte cinética - é uma 
corrente das artes 
plásticas que explora 
efeitos visuais por meio 
de movimentos físicos ou 
ilusão de óptica ou 
truques de 
posicionamento de peças.

• Abstracionismo, cinética 
e arte óptica.



• Anthony Howe

• Esculturas cinéticas, cheias de 
efeitos visuais produzidos através 
dos movimentos de sua estrutura.

• Hipermoderna

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR7b7KyIjPAhUMl5AKHV3rBWcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaringa.odiario.com%2Folimpiadas%2F2016%2F08%2Fshow-de-luzes-e-mistura-de-ritmos-dao-o-tom-da-abertura-da-rio-2016%2F2212823%2F&psig=AFQjCNHtVTx18Y9ClzZrzpa6cRIVPrLFcA&ust=1473726305410555


Suprematismo – Rússia 1917

• Papel social mais concreto.

• Supremacia do sentimento 
ou da percepção puros na 
arte criativa.

• Kasimir Malevitch (1878-
1935) na obra 
Suprematismo desenvolveu 
formas monocromáticas e 
geométricas , colocadas 
como se estivessem 
flutuando sobre um fundo 
branco.

• Apenas forma e cor



Construtivismo
• Do cubismo formas 

quebradas.

• Do futurismo imagens 
múltiplas sobrepostas para 
expressar a agitação da 
vida moderna.

• A arte vai do representativo 
para o abstrato.

• Construir a arte não criá-la.

• Uso do metal, vidro e 
plástico.

• Vladimir Tatlin (1885-
1953), Modelo do 
monumento para a terceira 
internacional.



Expressionismo abstrato, 
convergência, Pollock.

• Tinta 
pingada 
sobre a tela.

• Jackson 
Pollock 
(1912-
1956) 
garantia 
que tudo 
era 
planejada 
apesar de 
parecer ao 
acaso.



Minimalismo

• Reduz a arte à sua 
essência básica.

• A obra “Sem Título” de 
Donald Judd (1928-1994) 
consiste no arranjo vertical 
de caixas retangulares 
idênticas, presas a uma 
parede em ângulo reto, 
numa sequência 
matemática. 



Op-Art - 1950  
• Arte óptica.

• Formas 
geométricas 
preto e 
branco e 
coloridas.

• Provoca no 
observador 
sensação de 
movimento, 
náusea e 
novas 
formas. 



Victor Vasarely 
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Pop Art (1950/60), Pintura de Andy 
Warhol (1928-1987) retratando o 

rosto de Marilyn Monroe. 
• Arte Pop.

• Romper barreiras 
entre a arte e a 
vida comum.

• Símbolos e 
produtos 
industrializados e  
em série.

• Pessoas 
manipuladas para o 
consumo.
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Pilares de latas Campbell no edifício da Academia 
Real Escocesa, Edimburgo.



Roy Fox Lichtenstein  (1923-

1997)
- Suas obras combinavam arte 
comercial e abstração, e muitas 
delas eram copiadas de artistas que 
escreviam histórias em quadrinhos, 
sem pagamento para Lichtenstein.
- Em suas pinturas, começou a 
aplicar uma técnica pontilhista 
conhecidas por Pontos Bem-Day 
para simular os “pixels” das 
imagens. Seus impactos visuais 
consistiam em cores brilhantes, 
planas e delineadas por um traço 
negro. 





• Arte conceitual 

• Instalação

• Performance

• Arte ecologia


