
CUBISMO – fragmentação do olhar

• Nega a aparência real 
das coisas.

• Tema é apresentado 
de todos os lados 
simultaneamente.

• Figura e fundo se 
fundem.

• Destruição da 
harmonia clássica.



Pablo Picasso

Pablo Picasso



Poesia Cubista



FAUVISMO – cores e forma 
desassociadas de conteúdo

• Planos de cor lisa.
• Forma e perspectiva 

distorcida.
• Primitivismo das 

formas.
• Alguns espaços ficam 

em branco.
• Cor  como conteúdo.



Matisse



CORES EXPRESSIVAS E  
TRAÇADO DESENFREADO.

NÃO SE INTERESSAM 
PELO CONTEÚDO 
SIMBÓLICO.

FORMA PROCLAMADA 
COMO SUA LINGUAGEM.

CONTRASTE ENTRE 
CORES QUENTES E FRIAS.

REPRODUÇÃO DOS 
OBJETOS 
PROPOSITALMENTE 
LINEAR.



Contornos dos corpos.

Contraste das cores 
complementares.

Não  há ligação entre a 
reprodução e a realidade 
exterior.

Aspectos bidimensionais e 
tridimensionais.

Plano horizontal e vertical 
estão diferenciados.

Redução do mínimo das 
tonalidades.



ARTE DEGENERADA
• A expressão Arte Degenerada foi habilmente difundida 

pelo ministro da propaganda de Hitler, Josef Goebbels, 
numa imensa campanha de descrédito da arte moderna. 
Em 1937, uma comissão por ele nomeada ficou 
incumbida de confiscar dos museus e coleções 
particulares todos as obras consideradas “subversivas”
– ao todo mais de 5000. A maioria era de artistas 
alemães mas entre elas também se encontravam telas 
de Matisse, Picasso e até van Gogh. Com este imenso 
lote montou-se então uma exposição para ridicularizar a 
arte moderna e tentar incutir nos seus visitantes repulsa 
pelas expressões artísticas que, na óptica dos seus 
organizadores, maculavam a genuína cultura alemã. 
Como era de prever Entartete Kunst foi o nome dessa 
exposição.





Após a tomada do poder pelos 
nazistas, as obras de Krenek 
foram difamadas como 
"música negra judaizada" e 
proibidas em todas as casas 
de espetáculos. O saxofonista 
negro do cartaz da ópera 
Jonny spielt auf foi marcado 
com uma estrela de David. O 
cartaz conquistou triste fama 
na campanha publicitária da 
exposição Arte Degenerada, 
promovida pelos nazistas.









Futurismo - louvava o movimento

• Manifesto futurista-
Filippo Tommaso 
Marinette.

• Exaltação ao futuro e 
a velocidade.

• Mecanização e  
complexidade social.

• Máquinas x  
movimento natural. 



Expressavam numa 
linguagem formal 
segmentada e 
fragmentada a 
simultaneidade dos 
processos de 
percepção em paralelo 
introduzidos pela vida 
moderna.
•Filme- a sucessão de 
imagens estáticas –
despertava novas 
ideias nos artistas.
•Celebrar a era 
Moderna.
Obras dotadas de 
movimentos.



Formas caóticas e 
desordenadas.

Fascínio pela 
velocidade e dinâmica.

Exaltação a guerra e a 
destruição.

Forte cubismo 
dinamizado.

Vigorosos traços 
diagonais.

Fragmentação figura-
fundo.



Manifesto Futurista



1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito 
da energia e da temeridade. 

2. A coragem, a audácia, a rebelião serão 
elementos essenciais de nossa poesia. 

3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade 
pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos 

exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, 
o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e 

o soco. 
4. Nós afirmamos que a magnificência do mundo 

se enriqueceu de uma beleza nova: a beleza 
da velocidade. Um automóvel de corrida com o 

seu cofre enfeitado com tubos grossos, 
semelhantes a serpentes de hálito explosivo… 
um automóvel rugidor, que parece correr sobre 

a metralha, é mais bonito que a Vitória de 
Samotrácia. 

5. Nós queremos glorificar o homem que segura o 
volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, 

lançada também numa corrida sobre o circuito 
da sua órbita. 

6. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, 
esforço e liberdade, para aumentar o 

entusiástico fervor dos elementos primordiais. 
7. Não há mais beleza, a não ser na luta. Nenhuma 

obra que não tenha um caráter agressivo pode 
ser uma obra-prima. A poesia deve ser 

concebida como um violento assalto contra as 
forças desconhecidas, para obrigá-las a 

prostrar-se diante do homem. 

8. Nós estamos no promontório extremo dos 
séculos!… Por que haveríamos de olhar para 
trás, se queremos arrombar as misteriosas 
portas do Impossível? O Tempo e o Espaço 
morreram ontem. Já estamos vivendo no 
absoluto, pois já criamos a eterna velocidade 
onipotente. 

9. Queremos glorificar a guerra – única higiene 
do mundo –, o militarismo, o patriotismo, o 
gesto destruidor dos libertários, as belas 
idéias pelas quais se morre e o desprezo 
pela mulher. 

10. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, 
as academias de toda a natureza, e 
combater o moralismo, o feminismo e toda a 
vileza oportunista e utilitária. 

11. Cantaremos as grandes multidões agitadas 
pelo trabalho, pelo prazer ou pela 
sublevação; cantaremos as marés multicores 
e polifônicas das revoluções nas capitais 
modernas; cantaremos o vibrante fervor 
noturno dos arsenais e dos estaleiros 
incendiados por violentas lutas elétrica; as 
estações esganadas, devoradoras de 
serpentes que fumam; as fábricas 
penduradas nas nuvens pelos fios 
contorcidos de suas fumaças; as pontes, 
semelhantes a ginastas gigantes que 
cavalgam os rios, faiscantes ao sol com um 
luzir de facas; os piróscafos aventurosos que 
farejam o horizonte, as locomotivas de largo 
peito, que pateiam sobre os trilhos, como 
enormes cavalos de aço enleados de carros; 
e o vôo rasante dos aviões, cuja hélice freme 
ao vento, como uma bandeira, e parece 
aplaudir como uma multidão entusiasta.



Giacomo Balla





Umberto Boccione



Manifesto técnico da escultura 
futurista

• A escultura moderna deveia dar vida aos 
objetos tornando sensível e plástico o seu 
prolongamento no espaço.

• Se a pintura fundiu figura e fundo, a 
esculdura deveria reunir figura e ambiente 
em um único bloco plástico.

• Ritmos internos dos corpos em 
movimento, fugindo do modelado 
naturalista e  tradicional



Dadaísmo- pregava a anti-arte

• Protestava contra a 
loucura e a guerra.

• Não confiavam na 
razão e na ordem 
estabelecida.

• Cultivavam o absurdo.
• Denunciar e 

escandalizar.
• Queriam acordar a 

imaginação –
criatividade.

Duchamp



Para fazer um poema Dadaísta

Peque um jornal.
Pegue um tesoura.

Escolha  no jornal um artigo 
do tamanho que você 

deseja dar ao seu 
poema.

Recorte o artigo.
Recorte em seguida com 

atenção algumas 
palavras que formam 
esse artigo e meta-as 

num saco

Agite suavemente.
Tire em seguida cada 

pedaço um após o outro.
Copie conscienciosamente 

na ordem em que elas 
são tiradas do saco.

O poema se parecerá com 
você.

E ei-lo um escritor 
infinitamente original e de 

uma sensibilidade 
graciosa, ainda que 
incompreendido do 

público. 

Tristan Tzara 



Roda de 
Bicicleta -1903

O Primeiro ready-
made, expressão 
que indica as suas 
obras , que consiste 
em tirar um objeto 
do seu contexto e 
representá-lo em 
outro diferente, onde 
adquire um 
significado 
inquietante e 
provocativo.



Anti-artístico, 
literário e político.

A favor: da 
anarquia, da 
imperfeição e da 
contradição.

•Expressionismo 
acreditava na Arte , 
o Dadaísmo rejeita 
essa noção.

O gesto é mais 
importante que a 
obra.



Protestar contra a 
ignorância e a vaidade 
humana – obrigar as 
pessoas refletirem ou 
mudarem de mentalidade

Queriam criar uma arte 
que rompesse com o 
conceito artístico burguês 
e não se enquadrasse em 
nenhuma tradição e 
etiqueta da história da 
arte.

Ready-made – peças 
prontas a usar. 



Provocam o bom 
senso, a moral, a lei 
.
Queriam o 

escândalo.

Eram contra a 
beleza eterna, a 
lógica e o universal.

Não criam obras, 
fabricam objetos.
São improvisadas e 

a repetição seria a 
morte do 
movimento. 



Surrealismo – imagens fantásticas 
e irreais

• Herdeira do 
dadaísmo.

• Movimento literário.
• Livre associação dos 

sonhos freudianos.
• Buscava o bizarro, o 

irracional.
• Técnica realista para 

apresentar cenas 
alucinatórias.

Salvador Dalí



Salvador Dalí



Rejeição total a arte 
irracional do 
Dadaísmo.

Busca da filosofia e 
da psicologia.

Estimulam a 
imaginação.

Ênfase na  disposição 
aleatória dos objetos.

Interesse em explorar 
a mente e o 
inconsciente do que a 
destruição da arte 
institucionalizada.





Dalí



Atribuíram grande 
importância ao 
mundo dos sonhos.

Influência do 
Dadaísmo, porém 
oferece uma 
proposta de 
liberdade realizável.

Sonhos 
,alucinações visões, 
patologias e 
obsessões.

Arte Visionária, Arte 
Primitiva e Arte 
Psicopatológica.



ABSTRACIONISMO
• Ausência de relação imediata entre 

suas formas e cores e as formas e 
cores de um ser.

• Não representa nada da realidade 
que nos cerca, nem narra nenhuma 
cena figurativa.

• Wassily Kandinsky, pai da abstração.



ABSTRACIONISMO INFORMAL
Predominam os sentimentos e emoções.
Cores e formas são criadas livremente 

sugerindo associações.

ABSTRACIONISMO GEOMÉTRICO
As formas e as cores devem ser 

organizadas de tal maneira que a 
composição resultante seja apenas a 
expressão de uma concepção geométrica. 



Kandinski



Kandinski



Kandinski



Kandinski



NEOPLASTICISMO
• Termo criado por Mondrian para 

designar sua abstração geométrica.
• Arte desnaturalizada – ausência de 

referência figurativa.
• Restringiu a composição à linha reta 

e retângulos -linhas pretas, cores 
primárias, preto e cinza – elementos 
considerados universais.



Mondrian



SUPREMATISMO
• Movimento russo de arte abstrata fundado 

por Malevitch.
• Abstração radical – formas geométricas 

puras e básicas – (quadrado ,retângulo, 
círculo).

• Não defendia uma utilidade prática ,mais 
espiritual das obras (puro sentimento 
artístico). 

• Influenciou o design.



Malevitch



Malevitch



Marcel Beur



CONSTRUTIVISMO
• Fundado na Rússia por Vladimir 

Tatlim
• Em 1920 publicaram o Manifesto 

Realista defendendo a ideia da 
construção da obra.

• Rejeitavam um propósito social útil. A 
Arte puramente abstrata refletindo 
tecnologia, maquinas materiais 
industrias.



Naum Gabo




