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INTRODUÇÃO



ARTISTAS QUE MUDARAM A ARTE NO FINAL DO SÉC. XIX

Paul Gauguin 

(1848 – 1903)

Paul Cézanne 

(1839 – 1906)

Van Gogh 

(1853 – 1890)

Toulouse-Lautrec

(1864 – 1901)



PAUL GAUGUIN (1848 – 1903)

 Cores puras e bem definidas

 Temas: religião e natureza

 Cores atribuídas de modo aleatório



O PARAÍSO DE GAUGUIN

Os quadros dessa época registram a natureza e a vida simples 

de pessoas livres dos compromissos e das dificuldades do dia 

a dia, próprias dos centros urbanos do século XIX.

Mulheres de Taiti na Praia (1891)



AS CORES DO IRREAL

As cores usadas nessa pintura, 

nem todas correspondem a 

realidade. O cachorro foi 

pintado em tom avermelhado. 

As cores ocupam áreas 

delimitadas: existe a área verde, 

a branca, a vermelha e a azul.

O cão vermelho (1892)



A DEFINIÇÃO NA COR E NOS CONTORNOS

As cores são bem 

definidas e ocupam áreas 

bem determinadas. O 

contorno das figuras é 

evidenciado por meio de 

uma linha escura.

Jacó e o Anjo (1888)



OBRAS

O Cristo Amarelo (1889)

Vincent van Gogh pinta girassóis (1888)



CÉZANNE: A GEOMETRIA DA NATUREZA

Características da obra de CÉZANNE 
Procurou as linhas com que os objetos e 

elementos da natureza podem sempre ser 
representado.

Com o tempo converteu os elementos 
naturais em formas geométricas – cilindros, 

cones, esferas.



VAN GOGH: A EMOÇÃO E A COR

Características da obra de Van Gogh
Representava a beleza do ser humano e da natureza 

por meio da cor.
Sua pintura teve fases de cores escuras e fase de 

cores vibrantes. 
A fase escura foi quando conviveu com a situação 

precária dos mineiros belgas. 
A fase clara foi quando se mudou para Arles, Sul da 
França, onde pintou ao ar livre numa região de sol 

forte. 
A última fase ele utilizou cores intensas e linhas 

retorcidas



TOULOUSSE-LAUTREC: TRAÇO RÁPIDO

Registrou a vida urbana e agitada de Paris. 
Artistas de circo, dançarinas, frequentadores de bares 
e cabarés, pessoas anônimas foram os personagem 

retratados pelo artistas.
Registrava os traços mais significativos dos 

personagens e do ambiente.
Representava com poucas linhas o contorno 

expressivo das figuras e o movimento da realidade. 
Geralmente os traços eram finos e escuros. 

Os ambientes eram o interior de circos, bares e o 
bordel. 

Antes dele os cartazes eram meramente informativos, 
com muito texto, sem qualidade artística.



GABARITO – I – POR DENTRO DO ASSUNTO (PÁG. 180)

1. R: Gauguin distanciou-se dos impressionistas no uso da

tinta, pura e em áreas de cor bem definidas, e na cor dos

objetos, que deixa de imitar a realidade. Cézanne

diferenciou-se dos impressionistas por preferir

representar as linhas com que os objetos podem sempre

ser representados, em vez das variações provocadas pela

luz.

2. R: Os quadros do primeiro período apresentam cores

escuras, sombrias. Já as obras produzidas em Arles

destacam-se pelas cores vivas e puras.



GABARITO – I – POR DENTRO DO ASSUNTO (PÁG. 180)

3. R: a) Toulouse-Lautrec retratou as pessoas da vida urbana

parisiense: artistas de circo, dançarinas, frequentadores de

bares e cabarés, prostitutas e pessoas anônimas.

b) Os ambientes eram predominantemente fechados:

circos, bares, bordéis. A natureza tem papel secundário.

c) Traços rápidos, poucas linhas, contornos

expressivos, de modo a dar movimento e realidade às cenas.

4. R: São os artistas Cézanne e Van Gogh.


