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Impressionismo
• Início as grandes tendências do século XX

- Observação direta do efeito de luz.

- A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos

adquirem ao refletir a luz.

- As cores da natureza se modificam constantemente,

dependendo da incidência de luz.

- As figuras não devem ter contornos nítidos.

- Pinceladas curtas.

- As sombras e reflexos devem ser luminosas e coloridas, e não

escuras ou pretas.

- As cores e tonalidades são puras e dissociadas, obtidas direto

na tela e não em uma paleta.

- É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias

cores, obtendo o resultado final.

- 1ª exposição coletiva foi realizada em Paris em 1874.

- O público reagiu mal ao movimento, pois ainda se mantinham

fiéis à pintura tradicional.

- Críticas com relação as pinturas que pareciam inacabadas e

com ‘borrões’.

Impressão, Sol Nascente de Monet – 1872.



• Campo de Trigo com Corvos, Van Gogh – 1890.



Campo de trigo com corvos, 

Van Gogh - 1890

Pós-Impressionismo

Expressionismo

Pinceladas 
sequenciadas, maiores 
que a impressionista e 

menores que a 
expressionista.

Falta de tinta –
mudança de cor do 

mundo real. Fauvismo

Afastamento da 
figuração

Abstracionismo





• Pintor expressionista alemão, nascido em
Aschafemburgo.

• Integrante de maior expressão do Die Brücke (a
ponte), grupo formado em 1905 por quatro
estudantes de arquitetura.

• Objetivo Principal do Die Brücke - libertar a arte
dos valores formais e tradicionais.

• Em 1911 Kirchner e seus amigos mudaram-se para
Berlim.

• Em 1913, o grupo se dissolveu e cada artista
seguiu seu caminho dentro da arte.

• A obra de 1915 foi pintada quando Kirchner tinha 
35 anos e se alistou voluntariamente nas forças 
armadas para se isolar do mundo da arte e buscar 
inspiração.

• Em julho do mesmo ano, ele foi convocado como 
um recruta substituto para ir para a frente, mas 
seu medo de morrer e sua incapacidade física após 
anos de privação e álcool o impediram de suportar 
disciplina militar, o que causou uma crise psíquica 
que nunca se recuperaria completamente.

Autorretrato Como Soldado, 

Kirchner – 1915.



 A bidimensionalidade e a simplicidade são marcas do artista.

 Combinações simples de cor com poucas nuances.

 Falta de perspectiva.

Motivos e imagens sobrepostas.

Emoção e o tormento individual 

Pincelada longa, verticalizada e agressiva.

O pintor foi influenciado pelo pós-impressionismo, sobretudo Van Gogh.

Desta forma apresenta características do fauvismo, revelada na 
exploração e emoção das cores.

Na geometrização das formas, as obras apresentam características 
cubistas.



Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, Kirchner 
transmitiu para o seu trabalho as suas perturbações.

A destruição da figura humana foi uma das características 
dessa época. 

Kirchner se apresenta ao espectador usando seu uniforme 
do 75º regimento de artilharia - como podemos ver nas 
marcas vermelhas em seus ombros.

 No primeiro plano sua mão está decepada.

 No fundo temos uma modelo nua. 

 O quadro pode ser interpretado como uma metáfora da 
masculinidade ao horror da guerra.

Em 1917, devido ao seu estado emocional, Kirchner é 
levado para a Suíça pelos seus amigos.

Em 1938, sozinho e doente, o pintor se suicida na cidade 
de Davos, Suíça.



• Mural feito por José Clemente 
Orozco em 1937 

• Quem é Miguel Hidalgo
• Um dos heróis da Guerra da 

Independência do México.
• Foi um pároco
• Convocou seus paroquianos 

indianos para se revoltarem em 
16 de setembro de 1810 
(atualmente é o Dia da 
Independência do México).

• Hidalgo não teve sucesso, mas 
em 1824 o movimento que ele 
iniciou acabaria resultando em 
um México independente.



• Fatores Políticos

• O movimento do muralismo mexicano acontece a partir das influências da

Revolução Mexicana de 1910 de forma política, ideológica e artística.

• No período de 1920-1930, conhecido como pós-revolucionário, os muralistas

mexicanos Diego Rivera (1886-1957), José Clemente Orozco (1883-1947) e Davi

Alfaro Siqueiro (1896-1974) aliaram suas composições artísticas à causa da

Revolução Mexicana.

• O povo deveria ter acesso a nova arte no México.

• A Revolução Mexicana teve como principais acontecimentos a reivindicação, a

reforma agrária e a manifestação dos camponeses que solicitavam um retorno à

sua cultura.

• Os principais temas pintados por esses artistas foram a transmissão de

mensagens de luta, à população, contra as desigualdades sociais, a miséria e a

exploração dos camponeses.



•Características da pintura mural de Orozco
•O mural pintado por Orozco em 1937 encontra-se no

centro do teto acima das escadas do Palácio do Governo
em Guadalajara.
•Movimento expressionista.
•Obra Macabra
•Tamanho grandioso, cores vivas e atitude guerreira.
•Entre 1922 e 1949, Orozco pintou uma superfície total de

4.700 m², em dezessete edifícios no México e quatro nos
Estados Unidos.



• O corpo de Miguel Hidalgo tem proporção maior que os outros 
objetos e formas do mural, além de estar pintado no plano central 
do mesmo.

• Sua mão direita segura uma tocha na altura da cintura, que 
ilumina o povo mexicano e seu punho esquerdo cerrado 
apresenta uma expressão corporal utilizada para indicar uma 
posição de luta, resistência, unidade e força em defesa de seus 
ideais políticos.

• Suas vestes indicam sua posição social abastada ( rico, farto, 
abundante), pois fazia parte de círculos intelectuais importantes, e 
por ser um homem de idade avançada – perceptível pela cor de 
seus cabelos, brancos – demonstra-se como Hidalgo era um 
símbolo de maturidade, poder e razão.

• Por baixo, são retratadas batalhas travadas por camponeses que 
confiaram nele e o seguiram até a morte.

• Corpos e rostos amontoados abaixo da figura de Hidalgo, 
representados de forma monocromática por meio da cor cinza, 
que carregam algumas armas como espadas - que estão 
entrelaçadas aos corpos – e bandeiras alaranjadas, além de alguns 
elementos que representam o fogo, em cor vermelho alaranjado. 



• Estas figuras humanas, portanto, representam a 
população mexicana, dividida entre indígenas, mestiços, 
e outros que lutaram, liderados por Hidalgo, no 
movimento independentista em 1810.

• A expressão facial dos corpos cinzas contrastam com 
seres humanos em estado de desespero e sofrimento, 
além de existirem alguns corpos sendo esmagados, 
outros olhando para cima, outros de braços abertos, 
esboçando uma procura exasperada por alguma espécie 
de “solução”.

• A atmosfera deste plano é de caos e desespero, e 
expressa o lugar inferior da população em relação às 
instituições de ordem vigente e povos de outra camada 
social do período em questão, pois seus rostos e corpos 
estão desfigurados e condensados, formando uma única 
massa que teve sua identidade esmagada, mas que busca 
resgatá-la no processo de luta pela independência do 
México.



• Símbolos

• Uso extensivo de pretos e vermelhos profundos, retratando a

raiva da injustiça social no México.

• Mensagens representadas por fatos que contavam a história do

México através das imagens pintadas nos muros.

• “Retorno” às origens indígenas, a arte pré-colombiana

(Civilizações Maias, Astecas e Incas).

• Os principais temas pintados por esses artistas foram a

transmissão de mensagens de luta, à população, contra as

desigualdades sociais, a miséria e a exploração dos camponeses.


