
FOTORREALISMO/HIPER-REALISMO
O hiper realismo , ou fotorealismo criado em 1960 com o intuito de se 
confudir a fotografia com a pintura ou esculturas .
Essas obras são tão reais que por momentos fogem da realidade , por 
isso o nome ´´ Hiper realismo```pois suas obras vão alem da realidade 
tanto de tamanhos ( desde trabalhos imensos até os tamanhos mini ) 
e tanto de detalhes como sombrancelhas , cilios , olhos,dentes e etc. 
Jamie Salmon.



Ron Mueck, australiano.
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Giovani Caramello (1990) escultor brasileiro



John de Andrea (1941) escultor 

Estadunidense.



Nascido em 1983 em Colônia, na Alemanha, Mike Dargas começou 
a estudar pintura quando ainda era criança. Com apenas 11 anos, 
já apresentava um talento fora da curva ao ser aceito numa escola 
de arte.





Pedro Campos nasceu em Madrid em 1966.

Formado pela Escola Oficial de 

Conservação e Restauro de Obras de Arte 

de Madrid, em 1988.

Pedro Campos "Hot Day III".



 Instituto na Espanha exibe escultura em tamanho real 
de Picasso morto do artista também espanhol Eugenio 
Merino.



Patricia Piccinini, australiana –
exposição ComCiência
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Arte conceitual
 A Arte conceptual (ou arte 

conceitual), define-se  como 
sendo a ideia ou conceito é o 
aspecto mais importante da obra. 
Significa que todo o planejamento e 
decisões são tomadas 
antecipadamente, sendo a execução 
um assunto secundário. A ideia 
torna-se na máquina que origina a 
arte.

 Esta perspectiva artística teve os 
seus inícios em meados da década 
de 1960. Contudo, a obra do artista 
francês Marcel Duchamp nas 
décadas de 1950 tinha prenunciado 
o movimento conceitualista.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell


Instalação: Monalisacoffe criação coletiva, 
Marina Abramovic sua árvore coberta, 
Eduardo Srur e suas garrafas pets gigantes e   
O Reichstag, "embrulhado" por Christo e 
Jeanne-Marie em 1994 em Berlim.



Performance Rhythm 05, de 
Marina Abramovic – 1970 PAS 3



 Seu trabalho: A primeira coisa que você deve saber 
sobre Marina é que ela é uma artista performática, ou 
seja, usa seu corpo como suporte para sua arte. Seus 
temas mais recorrentes: o relacionamento com a 
plateia e os limites do corpo e da mente. 

 Nascida na Iugoslávia em 1946.

 Em 2010 foi realizada uma exposição no MOMA , 
Museu de Arte Moderna de NY, que ocupou todos os 
seus seis andares com a retrospectiva da carreira da 
artista. Foi lá que sua apresentação mais marcante 
aconteceu: ela ficou durante os três meses de 
exposição disponível ao público – quem quisesse 
chegava e ficava o quanto quiser sentado olhando 
para Marina (ela passou mais de 700 horas sentada 
numa cadeira sem se mexer) – intitulada O Artista 
Está Presente.





PRÉ-HISTÓRIA NO BRASIL
Pré-Cabralino
 Europa: Paleolítico Superior (30.000 a.C) e Neolítico (5.000 

a.C).

 Outros termos aceitos tanto na Europa como no Brasil: 

 Pleistoceno (caçadores e coletores 12.000 a.C).

 Holoceno – Arcaico Antigo (9.000 a.C)

 Arcaico Médio (4.500 a.C)

 Arcaico Recente a partir de 4.000 a.C até 1500 
d.C (cerâmica)

 Nas Américas – Incas, Maias e Astecas.

 Brasil – pré-história, etnias e índigenas.



O sítio arqueológico Serra da Capivara e 
Pedra Furada, no Piauí.
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Ilha de Campeche, Florianópolis
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Etnias indigenas
 Sambaquis - sítios arqueológicos do litoral formado por montes de 

conchas de moluscos (formados por ação humana).
 Na chegada de Pedro Álvares Cabral – 10 milhões de indivíduos.
 Hoje – menos de quinhentos mil, distribuídos por reservas em

todo o país.

 Principais etnias indígenas brasileiras na atualidade e 
população estimada.



Ticuna (35.000)
 Guarani (30.000)
 Caiagangue (25.000)
 Macuxi (20.000
 Terena (16.000),
 Guajajara (14.000),
 Xavante (12.000),
 Ianomâmi (12.000)
 Pataxó (9.700)
 Potiguara (7.700).


Fonte: Funai (Fundação Nacional do Índio). 



Fase Marajoara
Vieram do noroeste da América do Sul.
Habitaram a ilha de Marajó em 400 d.C.
Produção principalmente de cerâmica poli ou bicromáticas, bancos, colheres, apitos, 
adornos e estatuetas com representações humanas estilizadas.
Não são representações realistas.



 Cultura Santarém
 Habitaram a região próxima aos rios Tapajós e Amazonas.
 Cerâmica – apresenta decoração complexa e refinada: além de pintura e

desenhos, as peças têm ornamentos em relevo, com

figuras humanas ou de animais.
 Cariátides – figuras que sustentam a parte superior do vaso.
 Esculturas mais reais

 Além dos vasos:
 Pintura corporal
 Arte plumária
 Arte utilitária





Brasil século XV – as primeiras imagens do nosso país
foram fantasiosas, onde encontramos monstros
indígenas que se alimentavam de carne humana,
histórias de viajantes.

 Os primeiros artistas que realmente fixaram-se,
chegaram com o conde Maurício de Nassau em 1637,
entre eles estavam Franz Post (1612-1680) e Albert
Eckhout (1610-1666), que registraram as paisagens reais
do nosso país.



Post

Vista de 
Itamaracá, 
pintado em 1637, 
é considerada a 
pintura feita por 
um pintor 
profissional mais 
antiga das 
Américas.
Durante os seis 

anos que ficou 
aqui, fez apenas 
6 quadros. 



Margens do Rio São Francisco
Franz Post 



Eckhout

Nos 6 anos que 
passo aqui fez 21 
telas com temas 
variados:
Etnográficas, 

onde são 
retratados os 
nativos e mestiços 
do Brasil.



 Natureza-
morta, frutas, 
legumes, 
vegetais em 
geral. 



O Barroco no Brasil

 Desenvolveu-se no
Brasil durante o
século XVIII.

 Associado à religião
católica.

 Regiões enriquecidas
pelo comércio de
açúcar e mineração,
(Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Bahia e
Pernambuco),acabam
entos e decorações
mais elaborados, com
artistas renomados.

Igreja de São Francisco, Salvador.



 Regiões onde não 
havia o ciclo do ouro 
ou do açúcar, (São 
Paulo), acabamentos 
mais simples e 
modestos, com 
artistas menos 
experientes.

Igreja de Nossa Senhora da Luz, São Paulo.



 Taipa de pilão: técnica construtiva da arquitetura 
colonial brasileira.



Características da fachada

Igreja de São Francisco, Mariana – M.G.               Igreja do Carmo, Mariana – M.G.



Pintura no teto das igrejas
 Andrea Pozzo, Roma.     Mestre Ataíde, Ouro Preto.                        Frei Jesuíno, S.P.



Escultura Barroca
 Linhas curvas.
 Drapeado exagerado das vestes.
 Uso do dourado.
 Emoção e dramaticidade.
 Composição grupal chamado de "sacro monte", concebido pela Igreja e 

rapidamente difundido por outros países.
 Atitudes realistas e dramáticas em um arranjo teatralizado.
 Destinadas a comover o público.
 Confeccionados de forma a poderem ser movidos e transportados 

sobre carros em procissões
 Para aumentar o efeito mimético muitas possuíam membros 

articulado
 Recebiam roupagens que imitavam as de pessoas vivas.
 Pintura que assemelhava à carne humana.
 Olhos podiam ser de vidro ou cristal.
 Cabeleiras naturais.
 Lágrimas de resina brilhante. 
 Dentes e unhas de marfim ou osso.
 Preciosidade do sangue .
 As imagens eram entalhadas apenas parcialmente.



ESCULTURAS
 Esculturas de São Paulo.
 Esculturas de cidades onde havia o ciclo do ouro e da cana-de-açúcar.



Talhas

 Ornamentos 
esculpidos por 
entalhe numa 
superfície de 
madeira, 
mármore, 
marfim, ou 
outro tipo de 
pedra.

Talha do altar mor da Matriz do Pilar, Ouro Preto – M.G.



Antônio Francisco Lisboa: 
o Aleijadinho (1730?-1814?)

 Filho de uma escrava e um mestre-de-obras português.
 Começou sua vida artística ainda na infância, observando o

trabalho do pai, que também era entalhador.
 Desenvolve aos quarenta anos uma doença degenerativa

nas articulações.
 Na fase anterior a doença, suas obras são marcadas pelo

equilíbrio, harmonia e serenidade.
 Já com a doença, Aleijadinho começa a dar um tom mais

expressionista às suas obras de arte.
 A obra de Aleijadinho mistura diversos estilos do barroco.

Em suas esculturas estão presentes características do
rococó e dos estilos clássico e gótico. Utilizou como
material de suas obras de arte, principalmente a pedra-
sabão, matéria-prima brasileira. A madeira também foi
utilizada pelo artista.



Congonhas do Campo: O Santuário de Bom Jesus de Matosinhos 



As Capelas



Os Profetas 



Caminho para o Calvário



A Santa Ceia 



Detalhe da fachada 



Século XIX no Brasil - Missão Artística Francesa
Chegada da família real portuguesa, que fugia do conflito entre

a França napoleônica e a Inglaterra.
1808 – Dom João VI e mais uma comitiva de 15000 pessoas

desembarcaram na Bahia, mas em março do mesmo ano
transferiram-se para o R.J..
Várias reformas administrativas, sócio-econômicas e culturais,

para adaptar às necessidades da família real.
 Foram criadas: fábricas, Banco do Brasil, a Biblioteca Real,

Museu Real, Imprensa Régia.
1816 – Chegada da Missão Artística Francesa – o Brasil recebe

forte influência da cultura européia, que começa a assimilar e
imitar deixando de lado o Barroco Brasileiro.
Objetivo da Missão – retratar Dom João VI e seus feitos e a

família real, mais tarde os artistas ficam interessados pela fauna
e flora do nosso país.
Ainda em 1816 é criada a Escola Real das Ciências, Artes e

Ofícios.
1826 – A instituição teve seu nome alterado para Imperial

Academia e Escola de Belas-Artes.
Missão Artística Francesa – foi chefiada por Joachin Lebreton e

faziam parte, entre outros artistas, Nicolas Antoine Taunay
(pintor), Jean-Baptiste Debret (pintor) e Auguste-Henri-Victor
Grand-Jean de Montigny (arquiteto).



 Taunay – Nos 
cinco anos que 
aqui ficou, 
pintou cerca de 
trinta 
paisagens do 
Rio de Janeiro e 
regiões 
próximas.

Morro de Santo Antônio em 1816 – R.J., 
Nícolas-Antoine Taunay.



Debret – Suas obras são reproduzidas em livros 
escolares.
Fez retratos da família real, pinturas de cenário
para o Teatro São João e ornamentações para

festas públicas e oficiais.
Foi professor na Academia de Belas-Artes.
Realizou a 1ª exposição de arte no Brasil.
Seu trabalho mais conhecido é uma obra em
três volumes denominada Viagem Pitoresca e 
Histórica ao Brasil.
1º volume – documentam usos e costumes dos índios 

brasileiros (36 ilustrações).
2º volume – documenta a sociedade do R.J. (48 

ilustrações).
3º volume – documentam plantas, florestas, festas e 

retratos imperiais (66 ilustrações). 
Auto Retrato – Debret



Negociantes paulistas de cavalos.
Ponte de Santa Ifigênia.

Chefe de bororenos partindo para uma 
expedição guerreira.

Negras livres vivendo de suas atividades.



A Superação do Academicismo

 Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905) Obras: Independência ou Morte, mais 
conhecido como O Grito do Ipiranga, 1888 e A Batalha do Avaí, 1877. 



Victor Meirelles de 
Lima (1832-1903), fez a 
obra a 1ª Missa no 
Brasil. Ao lado a obra 
“Tiradentes 
Esquartejado 1893”.



Belmiro de Almeida (1858-1935).
Obra: Arrufos, 1887.  



Eliseu d'Angelo Visconti (1866-1944) .
Obra: Moça no Trigal. Obra com características impressionistas.



 Arquitetura

Após a chegada a Missão Francesa
a arquitetura brasileira substitui
o barroco pelas linhas
neoclássicas. Mas no final do
século XIX e nas primeiras
décadas do século XX, passa por
nova transformação ao seguir
duas outras tendências
europeias: o Art Nouveau e o
Ecletismo.

No final do século XIX e início do
século XX surge a fotografia.





Palau de la Musica Orfeó Catalã, em 

Barcelona é um teatro maravilhoso, em 

estilo Art Nouveau.





Gustav Klimt 1862-1918







Século XX – Movimento Modernista
 Surgem várias fábricas;

 Mais de 1 milhão de imigrantes;

 Manifestações de grupos organizados;

 Surge também uma nova forma de pensar a arte.

 Em 1912 Oswald de Andrade – Manifesto Futurista.

 Antes dos anos 20, são feitas duas exposições com 
características modernistas: Lasar Segall e Anita 
Malfatti.



Lasar Segall (1891-1957)  foi um pintor, escultor e gravurista judeu brasileiro 
nascido na Lituânia. O trabalho de Segall tem influências do impressionismo, 
expressionismo, cubismo  e modernismo. Seus temas mais significativos 
foram representações pictóricas do sofrimento humano: a guerra, a 
perseguição e a prostituição.
No ano de 1923 Lasar Segall mudou-se definitivamente para o Brasil. Já era 
um artista conhecido. Contudo, foi aqui que, segundo suas próprias 
palavras, sua arte ficou como o "milagre da luz e da cor". Foi um dos 
primeiros artistas modernistas a expor no Brasil.
Obras: Dois Seres 1919 e Bananal 1927.



Anita Catarina Malfatti (1889-1964)  Após a enorme confusão 
causada por Monteiro Lobato em 1917, a vida de Anita Malfatti 
começou a ter certa normalidade. O tempo que se seguiu após a 
exposição, foi de assimilação do novo, da percepção daquilo que até 
então não fora nem sonhado.
Participou da Semana de Arte Moderna de 1922 com 22 trabalhos.

 Obra: A Estudante Russa (1915-
1916), de Anita Malfatti –
fouvismo, expressionismo. 



 Monteiro Lobato por sua vez critica a exposição de Malfatti 
no artigo “Paranoia ou Mistificação?” publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo em 20 de dezembro de 1917, 
provocando a polêmica que afastaria os seus seguidores 
modernistas.

 “Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem 
normalmente as coisas(..) A outra espécie é formada pelos 
que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz 
de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas 
rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura 
excessiva. (...) Embora eles se deem como novos, 
precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a 
arte anormal ou teratológica: nasceu com a paranoia e com 
a mistificação.(...) Essas considerações são provocadas pela 
exposição da senhora Malfatti, onde se notam 
acentuadíssimas tendências para uma atitude estética 
forçada, no sentido das extravagâncias de Picasso e 
companhia”.



 O maior incentivador da 
“Semana de Arte Moderna 
de 1922, foi sem dúvida Di 
Cavalcanti.

O catálogo da Semana apresenta nomes 

como os de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, 

Yan de Almeida Prado, John Graz, 

Oswaldo Goeldi, entre outros, na Pintura e 

no Desenho; Victor Brecheret, Hildegardo 

Leão Velloso e Wilhelm Haarberg, na 

Escultura; Antonio Garcia Moya e Georg 

Przyrembel, na Arquitetura. Entre os 

escritores encontravam-se Mário e 

Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, 

Sérgio Milliet, Plínio Salgado, e outros 

mais. A música estava representada por 

autores consagrados, como Villa-Lobos,

Guiomar Novais, Ernani Braga e Frutuoso 

Viana.



Novos conceitos foram difundidos e despontaram 

talentos como os de Mario e Oswald de Andrade na 

literatura, Víctor Brecheret na escultura e Anita 

Malfatti na pintura

A Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São 

Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro, teve como 

principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e 

cultural urbano, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, 

na arquitetura e na música.

A Semana não foi tão importante no seu contexto temporal, mas o tempo a 

presenteou com um valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela 

época. Não havia entre seus participantes uma coletânea de ideias comum 

a todos, por isso ela se dividiu em diversas tendências diferentes, todas 

pleiteando a mesma herança, entre elas o Movimento Pau-Brasil, o 

Movimento Verde-Amarelo e Grupo da Anta, e o movimento antropofágico. 

Os principais meios de divulgação destes novos ideais eram a Revista 

Klaxon e a Revista de Antropofagia.



Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo, mais conhecido como 
Di Cavalcanti (1897-1976) foi um  pintor, ilustrador e caricaturista. 
Depois da semana de 22 e influenciado por Picasso, Matisse e Braque suas 
obras aparecem com mulatos, símbolos brasileiros, lirismo, mitos...

 Obras: "O Nascimento de Vênus", de Sandro Botticelli e "O Nascimento de Vênus", de Di Cavalcanti.



Vicente do Rego Monteiro (1899-1970) foi pintor, desenhista, 
escultor, professor e poeta brasileiro.
Obra: Vendedor de Frutas, características do cubismo.



Tarsila do Amaral (1886-1973) foi pintora e desenhista.
Não participou da semana de 22.
1ª fase – pau-brasil – cores ditas caipiras, rosas e azuis, as flores de baú, a estilização 
geométrica das frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das 
cidadezinhas, tudo isso enquadrado no cubismo.
2ª fase - antropofágia - conhecer os movimentos estéticos modernos europeus criando algo 
enraizado na cultura do nosso país.
Obra: Abaporu  e autorretrato.



O Pescador – 1925 e A Feira - 1928 de Tarsila do 

Amaral.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKvYqNSZr8gCFQsTkAodTB0DYQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wikiart.org%2Fen%2Ftarsila-do-amaral%2Ffeira&psig=AFQjCNF3K68m76FODQhWQ25XgAhlb4V7jw&ust=1444267422026370


3ª fase – temática social.
Obra: Operários, 1931.



Após a Semana de Arte Moderna
 Cândido Torquato Portinari (1903-1962) pintou quase 

cinco mil obras (de pequenos esboços e pinturas de 
proporções padrão como O Lavrador de Café à 
gigantescos murais, como os painéis Guerra e Paz, 
presenteados à sede da ONU em Nova Iorque em 1956 
e que em dezembro de 2010, graças aos esforços de seu 
filho, retornaram para exibição no Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. Portinari hoje é considerado um dos 
artistas mais prestigiados do país e foi o pintor 
brasileiro a alcançar maior projeção internacional.



Obra: Os Retirantes.
O lavrador de café, uma de suas obras mais famosas, podemos observar os pés 
descalços e desproporcionais do lavrador, inchado por conta da labuta de todos os 
dias. Labuta essa que continua nos dias de hoje pois ainda esse homem é 
maltratado em virtude das vontades de uma pequena camada da sociedade.



Guerra e Paz, de Cândido Portinari – 1952/56 PAS 3

















 Bruno Giorgi (1905-1993) foi escultor e professor.
 Obra: Meteoro, 1967 – encontra-se no lago do edidício do Ministério das Relações 

Exteriores, em Brasília.
Condor  em S.P.

O espaço vazio é parte integrante da escultura



Ismael Nery (1900-1934) foi um pintor de 
influência surrealista.



Alfredo Volpi (1896-1988) foi o pintor considerado pela crítica como um dos 
artistas mais importantes da segunda geração do modernismo. Autodidata, 
começou a pintar em 1911, executando murais decorativos. Em seguida, trabalhou 
com óleo sobre madeira, consagrando-se como mestre utilizador de têmpera sobre 
tela (pigmentos de terra são misturados a um “colante”, uma emulsão de água e 
gemas de ovo ou ovos inteiros)..
Pelos críticos suas obras são consideradas - abstracionismo geométrico.



ARTISTAS PRIMITIVOS 
Vitalino Pereira dos Santos, o Mestre Vitalino (1909-1963) foi um 
ceramista popular brasileiro. Retratava em seus bonecos de barro a 
cultura e as manifestações do povo nordestino, especialmente do 
interior de Pernambuco. Modelava desde os 6 anos, para brincar.
Obras: Caçada e  Lampião 



Obras: Samba de roda e Samba de 
Crioulo
 Heitor dos Prazeres

(1898-1966) foi um 
compositor, cantor, 
pintor autodidata.

 Heitor dos Prazeres 
adotou a pintura como 
hábito após a morte da 
esposa. teve seu 
trabalho reconhecido 
no Brasil e no exterior, 
com obras presentes em 
numerosas exposições.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Gnome-mime-audio-openclipart.svg


 Lygia Clark (1920-1988) foi pintora e escultora e auto-
intitulava-se "não-artista". Dizia que cada figura geométrica 
projeta-se para além dos limites do suporte, ampliando a 
extensão de suas áreas



 Hélio Oiticica (1937-1980) foi um pintor, escultor e performático de aspirações 
anarquistas.

 É considerado por muitos um dos artistas mais revolucionários de seu tempo e sua obra 
experimental e inovadora é reconhecida internacionalmente. Ao lado de Lygia Clark 
fundou o grupo Neoconcreto.

 Na década de 1960 criou  o Parangolé, que ele chamava de "antiarte por excelência" e uma 
pintura viva e ambulante. O Parangolé é uma espécie de capa (ou bandeira, estandarte ou 
tenda) que só mostra plenamente seus tons e mensagens como “Incorporo a Revolta” e 
“Estou Possuido”, e os materiais com que é executado (tecido, borracha, tinta, papel, 
vidro, cola, plástico, corda, palha)  a partir dos movimentos de alguém que o vista. Por 
isso, é considerado uma escultura móvel.





Parangolés - é uma espécie de capa (ou bandeira, estandarte ou tenda) que só 

mostra plenamente seus tons e mensagens como: “Incorporo a Revolta” e “Estou 

Possuído”, e os materiais com que é executado (tecido, borracha, tinta, papel, 

vidro, cola, plástico, corda, palha)  a partir dos movimentos de alguém que o vista. 

Por isso, é considerada uma escultura móvel

Penetráveis - Os penetráveis têm como pré-requisito a incursão do visitante, ou 

seja, os ambientes coloridos só funcionam com a presença do espectador .

Metaesquemas - Provindas de um cálculo matemático rigoroso, essas produções 

esquemáticas se conectam incondicionalmente aos preceitos do construtivismo, 

linguagem que posteriormente Oiticica passaria a desprezar. Figuras que parecem 

se movimentar.

Cosmococa - investiga a relação do público com a imagem-espetáculo em 

ambientes sensoriais com projeção de slides, trilhas sonoras e diversos elementos 

táteis.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EG-Rky85g4ksTM&tbnid=79ivnDS8K8peMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.jornaljovem.com.br%2Fedicao16%2Fexposicao44.php&ei=trJKUplLh-TgA7DWgbAH&bvm=bv.53371865,d.dmg&psig=AFQjCNEaQgLoUHFBkC5lZiRaNAMe_OUbIg&ust=1380713491494110
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=EOoVvibSru-MaM&tbnid=1SFfpCex1rl6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Flounge.obviousmag.org%2Fharaquiri_sertanejo%2F2012%2F08%2FOs-Parangoles-de-Oiticica-.html&ei=ybhKUrKsM-jl4APV7IHoDw&bvm=bv.53371865,d.dmg&psig=AFQjCNFWHBq9Xcee5yCms169TQYLxU4dqg&ust=1380715064096095


IstalaçãoTropicália, de Hélio 
Oiticica, 1967. PAS 3



• Concretismo _ 1950 – extinguia os versos e a sintaxe normal
do discurso, dando importância a composição visual.

• Neoconcretismo – a arte não é apenas um mero
geocentrismo. Incorporação do observador na obra.

• Oiticica resumiu tudo o que faziam como “uma experiência
ambiental (sensorial) limite” ou “antiarte por excelência”.

• Segundo ele, com a tropicália, se dá a completa objetivação
da ideia. “O penetrável principal que compõe o projeto
ambiental foi minha máxima experiência com as imagens,
uma espécie de campo experimental com as imagens. Para
isso criei como que um cenário tropical com plantas, araras,
areia, pedrinhas.” Tropicália é uma vivência que parecia, ao
caminhar pelo recinto, pelo cenário da Tropicália, estar
dobrando pelas quebradas do morro, orgânicas tal como a
arquitetura das favelas, pisando na terra. “Tropicália”, nas
palavras de Oiticica, “é o suprasensorial”.



Norte ao Sul, de Torres García, criada em 1943.PAS 3



• Joaquim Torres Garcia (1874-1949) foi pintor, professor,
escritor, escultor e teórico da arte uruguaio.

• Para ele a arte deve estar à serviço da razão e da harmonia da
ordem cósmica através de símbolos e signos universais.

• O mapa inverte a visão européia do mundo onde o mapa da
América aparece apontando para cima como o Sul,
rebelando-se plasticamente à uma visão colonialista da Terra.

• Esta visão trouxe ao longo do século XX das relações de poder
tais como: norte-sul, centro-periferia, desenvolvimento-
subdesenvolvimento.

• Ele cria e desenvolve de uma nova corrente estética de caráter
universal com raízes na América Latina, legitimando as artes
populares: “Toda América debe levantarse para crear um arte
poderoso y virgen” (GARCIA, 1944).



Jogo do osso, de Glênio Bianchetti, linoleogravura criada em 1953,  PAS 3



 Glênio Alves Branco Bianchetti (1928-2014) 

 Com o Clube dos Gravadores começou um movimento 
cultural, de âmbito internacional.

 Bianchetti produz xilografia e linoleogravura. 

 Temas relacionados ao trabalho e aos costumes 
regionais.

 “A gravura é uma das artes mais democráticas. Ao 
contrário de outras formas artísticas, ela não se resume 
numa peça única, pode ser reproduzida, divulgada 
simultaneamente. Isto favorece, inclusive, o preço de 
cada obra, para quem vai adquiri-la”.

 Jogo do Osso, mostra uma atividade tradicional em 
várias regiões do interior do Estado do Rio Grande do 
Sul.
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https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ3Pm8C-9cgCFceCkAod0L0GZg&url=https%3A%2F%2Fyuukamkb.wordpress.com%2Ftag%2Fxilogravura%2F&psig=AFQjCNGy5q5uaeESNVnlcUXBjyc4xdr0QA&ust=1446682313553165
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A Staatliches-Bauhaus 1ª escola de design do 

mundo. (1919-1933) na Alemanha

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzxPzm-87PAhXJiJAKHQwGDWUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F230246599673554334%2F&psig=AFQjCNFAHmvjn5DUQ-iI4sc_MpyEM_tzig&ust=1476145258975472


 A Staatliches-Bauhaus 1ª escola de design do mundo. (1919-1933) na 
Alemanha. 

 A escola foi fundada por Walter Gropius em 25 de abril de 1919.
 Obras produzidas e vendidas durante a Segunda Guerra Mundial.
 As obras primavam pela funcionalidade, custo reduzido e orientação para a 

produção em massa, sem jamais limitar-se apenas a esses objetivos. Criação 
de produtos altamente funcionais e com atributos artísticos

 Atualmente a Bauhaus de Weimar mantém a sua liderança como uma das 
melhores universidades na Alemanha, lecionando sobretudo o ramo da 
arquitetura, mas estando também integrada num núcleo de outros pólos de 
ensino ligado às artes e de onde se destaca design, música, entre outros. O 
ensino da Bauhaus encontra-se intrínseco na própria forma de lecionar da 
escola atualmente, baseando-se muito na experimentação prática de ideias e 
na realização de seminários e workshops para confronto de conhecimentos.

 O edifício inicial projetado por Walter Gropius sofrera inúmeras modificações 
após a Segunda Guerra. Em 1994 inicia-se um processo de reforma visando 
restabelecer ao edifício sua condição original. O empreendimento foi 
promovido pela Fundação Bauhaus e coordenado pela arquiteta Monika 
Markgraf. Devido a inexistência do projeto original o trabalho foi árduo e 
concluído somente em 2007. Ainda hoje é o edifício principal do pólo da 
universidade, destacando-se o escritório de Walter Gropius, mantido 
inalterado.



Em 1935, a Casa da Cascata construída entre 1936 

e 1937 junto a uma cachoeira no Rio Beer Run, na 

Pensilvânia, de Frank Loyd Wright

https://vidaeestilo.terra.com.br/casa-e-decoracao/ambientes/projeto-integra-casa-a-cachoeira-e-vira-icone-da-arquitetura,0a8b9cb1aa846410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://elimath1.wordpress.com/
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpwdbtgM_PAhVDDpAKHbFoDbAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdepositomaia.blogspot.com%2F2009%2F11%2Fsempre-desconfiei-de-dubai.html&psig=AFQjCNH-5VNvjQwClPMCk4aYynZ6cOR3qg&ust=1476146532972893


Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares (1907-2012) considerado um dos nomes mais influentes na 
Arquitetura Moderna. Foi pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado.
Seus trabalhos mais conhecidos são os edifícios públicos que desenhou para a cidade de Brasília.



https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixid79jfLPAhUHj5AKHerPDkoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fnogueiraslucas%2Fbras%25C3%25ADlia%2F&bvm=bv.136593572,d.Y2I&psig=AFQjCNEBCk09rK3y36WA0Ri1ZNdioig_dQ&ust=1477352703839419
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Mural da Igrejinha, de Luís Galeno -
2009  PAS 3



Painel de azulejos da FE/UnB, feito por Luis Humberto Martins 
Pereira 1962/65 PAS 3



Painel de azulejos da FE/UnB, feito por Luis Humberto Martins 
Pereira 1962/65 PAS 3
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Arquitetura Memorial Darcy Ribeiro,“Beijódromo”, de João 
Filgueiras “Lelé”, 1996/2010





Uma grande cobertura com 34m de diâmetro e com um 

círculo central de 12m vazado, revestido de policarbonato 

transparente com lâminas externas de fibra de vidro, que 

evitam a transferência de calor para o interior
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http://www.archdaily.com.br/br/603479/obras-do-lele-por-joana-franca


 Quem matou 
Herzog, de Cildo 
Meirelles – 1975 PAS 
3
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Inserções em circuito ideológico: Projeto 

Coca Cola,  consistiu em escrever, sobre 

uma garrafa de Coca Cola, um dos 

símbolos mais eminentes do imperialismo 

norte-americano, a frase Yankees go 

home, para, posteriormente, devolvê-la à 

circulação.

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMHovNCR-MgCFULYHgod_K0DcQ&url=https%3A%2F%2Fperamblogando2.wordpress.com%2Fpage%2F31%2F&bvm=bv.106674449,d.dmo&psig=AFQjCNHTsfF3H5Qen_6fLobinZTK13vl4w&ust=1446773397298521


 Imaterialidade: A produção da obra se dá através do uso de um objeto sobre outro: o carimbo
sobre a cédula, e sua legitimação se dá pela utilização do circuito popular. Nenhum dos
objetos soltos constitui a obra, são apenas duas coisas de uso cotidiano, objetos potenciais; o
ato de fazer a impressão com as mensagens escolhidas e colocá-las de volta em circulação que
constroem a obra. Assim, mesmo que modificado o objeto, que se torna o veículo a ser
colocado em circulação, a obra está na ação que foi realizada e em seu alcance ao máximo
possível de pessoas.

 Apropriação: O artista se usa de três tipos de apropriação: o objetual, que serve como veículo
para a ação da obra, o antropológico, que remete ao costume popular de escrever sobre
dinheiro com a exata mesma intenção do artista de voltar a cédula com a mensagem de volta
ao circuito, e o do circuito de circulação popular das notas de dinheiro.

 Transitoriedade: A obra não poderia ter a intenção de perdurar a partir do momento que a
escolha de veículo foram as cédulas e o circuito do dinheiro. Com a intensa circulação, ocorre
o intenso desgaste das cédulas, que são substituídas periodicamente. Assim, mesmo que a
mesma moeda permanecesse por muito tempo em circulação, as notas seriam gradativamente
avariadas, recolhidas e destruídas.

 Contextualização: Dentro da Ditadura Militar, colocar uma manifestação artística dentro do
cotidiano das pessoas era uma forma D.I.Y. (Do It Yourself, Faça Você Mesmo) de burlar a
censura de forma simples e eficiente. A veiculação do trabalho não dependia de meios de
divulgação previamente censurados nem do mercado artístico, mas, a partir do momento que
era feita no circuito popular, se sustentava sozinha até a retirada da nota do mercado ou sua
destruição. O controle das cédulas de dinheiro é difícil e lento, portanto as mensagens
poderiam circular por muito tempo e por muitas pessoas diferentes rapidamente.



Performance Rhythm 05, de 
Marina Abramovic – 1970 PAS 3



Êxodos: Programa Educacional –Leituras, narrativas e novas formas de 
solidariedade no mundo contemporâneo, do fotógrafo Sebastião 
Salgado – 2000 PAS 3



 No início dos anos 90, a cada ano, entre 150 e 200 
milhões de pessoas trocavam o campo pela cidade. 
Esse movimento chamou a atenção de Sebastião 
Salgado, pois isso estava desorganizando o planeta. 
Várias das catástrofes se devem a esses grandes 
deslocamentos planetários do sistema industrial: Eles 
geraram a nova sociedade de consumo dos países em 
desenvolvimento, a aceleração da produção barata, a 
concentração da população, o surgimento das 
megalópoles,  uma mão de obra barata se 
concentrando em favelas, crianças brincando no meio 
de pilhas de lixo. 



 Segundo ele, “a fotografia é minha linguagem. O 
fotógrafo está ali para ficar quieto, quaisquer que sejam 
as situações, ele está ali para ver e fotografar. É através 
da fotografia que trabalho, que me expresso. É através 
dela que vivo.” Então, fotografar diante as catástrofes 
significa dizer que todos precisam conhecer aquilo ou, 
em suas palavras “ninguém tem o direito de se proteger 
das tragédias de seu tempo, porque somos todos 
responsáveis, de certo modo, pelo que acontece na 
sociedade em que escolhemos viver.”





 Estação de trem na Índia. 



 Afeganistão



Índios na Amazônia.



 Serra Pelada Brasil.









TOP 10 - Artístico Beatriz Milhazes -
Pintora, gravadora, 
ilustradora e 
professora, a artista 
plástica alavancou o 
universo da colagem a 
um outro nível de 
reconhecimento e 
suas obras hoje são 
consideradas as mais 
valiosas do mundo, 
expostas em Paris, 
Madrid e Nova York.



 Vik Muniz - Suas 
réplicas utilizando os 
mais diferenciados 
materiais o 
transformaram no 
queridinho do 
mercado internacional. 
Hoje radicado em NY, 
suas obras alcançaram 
a coleção do MoMA, 
fez exposições no 
Canadá, Austrália, 
Berlim e autor e diretor 
do documentário “Lixo 
Extraordinário”.





 Ernesto Neto - Suas 
ludibriosas esculturas que 
envolvem tecidos, algodão e 
espumas desenvolvem um 
universo paralelo que caiu nas 
graças do mercado de 
exposições internacionais. O 
artista, depois de expor em 
Londres, Suíça, Helsinque e 
Bienal de Veneza, ganha 
homenagem individual na 
abertura do Faena Art Center, 
em cartaz hoje em Buenos 
Aires.

Leviathan Thot,Ernesto Neto - 2006 e Humanoids, Ernesto Neto -2001



 Romero Britto - As 
coloridas montagens 
pop do pernambucano 
simbolizam hoje 
praticamente o brasão 
de Miami, tendo 
assinado expressivas 
campanhas 
internacionais como a 
vodka Absolut, com 
exposições nos 
Estados Unidos, Israel 
e Suíça.



 Adriana Varejão - Com 
inspiração do período 
colonial brasileiro, a artista 
propõe elementos visuais 
fortes que 
representam sensualidade e 
dor, violência e exuberância, 
aplicados sobre azulejos e 
telas, traçando um paralelo 
com a arquitetura de 
botequins, açougues, saunas 
e piscinas. Destaque em 
Tóquio, Amsterdã, Veneza, 
Paris e Lisboa.

Incrível, Adriana Varejão e „Parede com Incisões à La Fontana II’ Adriana Varejão inspirada em Lucio Fontana



 Iran do Espírito Santo -
Seu trabalho inventivo com 
uso de vidro e 
transparências ocupam a 
Bienal de Veneza, o 
MoMA, em Nova York e 
outras.



Rivane Neuenschwander 
 O reaproveitamento de materiais efêmeros como folhas 

secas, insetos e legumes possibilitou a exploração de 
experiências sensoriais que a compararam, inclusive, com 
o trabalho de Lygia Clark e Helio Oiticica

“Eu desejo o teu desejo”, 

Rivane Neuenschwander



OSGEMEOS - Otávio e Gustavo 
Pandolfo 

Nas palavras dos 

próprios artistas “é 

só um menino com 

uma camiseta 

enrolada sobre o 

rosto”. E não foi o 

primeiro; Olha quem 

esteve no Crono 

Festival de Lisboa, 

em 2010.



Marepe - Traçando um jogo entre aço, ferro e madeira, suas obras 
criam um interessante contraste entre design e arte 

Marepe. Cânone. Instalação com 75 guardachuvas na 27ª Bienal de Arte de São Paulo. 2006.



Irmãos Campanas – Humberto 
e Fernando Campana 

Mesa - feita de papelão e vidro  e Cadeira 

de bichos de pelúcia, Irmãos Campanas



Grafite Garoto faminto com bola de futebol, 
de Paulo Ito 2014 PAS 3



O artista pintou painéis e realizou intervenções 

de rua em cidades como Buenos Aires, 

Montevidéu, Lisboa, Barcelona, Berlin, 

Cracóvia, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo 

horizonte entre outras.
“Procuro ser crítico ao máximo, pois quero 
aproveitar a liberdade, que somente pintar na rua 
proporciona. Nela, estamos livres de leis de 
mercado e curadorias. O trabalho vai diretamente 
para o público. Isso não tem preço.”


