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• (...) Esses pretensos artistas intitulam-se os Intransigentes; 
tomam telas, tinta e pincéis, jogam ao acaso alguns tons e 
assinam tudo isso. (...) Espetáculo arrepiante da vaidade 
humana, ao se desviar para a demência. Façam compreender 
ao senhor Pissarro que as árvores não são violetas, que o céu 
não é de um tom de manteiga fresca, que em país algum 
vêem-se as coisas que ele pinta, e que nenhuma inteligência 
poderia acatar semelhantes despropósitos! (...) Tentem então 
explicar ao senhor Renoir que o torso de uma mulher não é 
um monte de carnes em decomposição, com manchas verdes-
violáceas, que denotam num cadáver o estado de total 
putrefação! (...) E é esse amontoado de cousas grosseiras que 
expõem ao público, sem medirem as conseqüências fatais a 
que podem levar. Ontem levaram preso na Rua Le Peletier um 
mísero homem que mordia os transeuntes, ao sair daquela 
exposição.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



- A pintura deve registrar as tonalidades que os 
objetos adquirem ao refletir a luz solar num 
determinado momento, pois as cores da 
natureza se modificam, dependendo da 
incidência da luz do sol.

• As figuras não devem ter contornos nítidos. A 
linha é uma abstração do ser humano para 
representar imagens.

• As sombras devem ser luminosas e coloridas, 
tal como é a impressão visual que nos causam, 
e não escuras ou pretas, como  costumavam 
representá-las no passado.



• Os contrastes de luz e sombra devem ser 
obtidos de acordo com a lei das cores 
complementares. Assim, um amarelo próximo 
a um violeta produz uma impressão de luz e 
de sombra muito mais real do que o claro-
escuro tão valorizado pelos pintores barrocos.

• As cores e tonalidades não devem ser obtidas 
pela mistura das tintas na paleta do pintor. É o 
observador que, ao admirar a pintura, 
combina as várias cores, obtendo o resultado 
final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica 
para ser óptica. 
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TEORIA DAS CORES

• MATIZ - é a característica que define e 
distingue uma cor.

• TOM- refere-se a mais ou menos quantidade 
de luz presente na obra: escalas tonais –claro 
uso do branco. Escalas tonais –escuras –uso 
do preto.

• INTENSIDADE- Brilho da cor. Vívido –alta e 
forte. Saturado –baixa e fraca.



CORES ANÁLOGAS



PRISMA DE NEWTON 

As cores não são mais que emanação da luz 
branca – solar- , que ao atingir um objeto de 
decompõe e se tornar cor.



COR- LUZ



CLAUDE MONET 1840-1926

• É considerado o fundador do Impressionismo.

• São famosas suas pesquisas em cima dos 
ideais impressionistas, como a representação 
de um objeto em diferentes horas do dia e sob 
diferentes luzes.










