
 

 

Tarefa 13 professor Sinval 
 
Resolução 
 
01. Segundo ele, a arte da mediocridade seria afastar-se de um novo modo de encarar a arte, de não encarar 

a isenção da lógica e a adoção de uma realidade superior, maravilhosa, e a exaltação da liberdade de 
criação. 

 
02. As regras de métrica, rima e ritmo foram abolidas para que as poesias e textos deste movimento fossem 

marcados pela livre associação de ideias, frases montadas com palavras recortadas de revistas e jornais e 
muitas imagens e ideias do inconsciente. 

 
03. Tenho horror a ela – atitude realista – pois é feita de mediocridade, de ódio e suficiência, sem atrativo. de 

presunção rasteira. (...) o racionalismo absoluto que continua na moda só permite considerar fatos de 
pequena relevância de nossa experiência. Os fins ilógicos, ao contrário, nos escapam. 

 
04. Os relógios, como instrumentos normalizados e exatos, traduzem de forma objetiva a passagem do tempo. 

Estes recordam a dimensão fugidia do tempo e o sentido de ambiguidade que a evolução temporal introduz 
pelo cruzamento da percepção da realidade com a casualidade e inexplicabilidade da memória. 

 
05. As formigas representam a nossa necessidade de ficarmos atentos ao tempo; ao trabalho e, também, o ato 

de atacar o relógio, pode ser visto como se este fosse alimento, referindo-se a um sinal da sexualidade,  
estas buscam saciar os seus instintos. 
 
Possibilidade outra: No canto esquerdo da tela, algumas formigas reúnem-se em cima de um dos relógios. 
Estes insetos são a única representação de vida na pintura, além da mosca sobre o relógio que se encontra 
próximo ao descrito anteriormente. O pintor surrealista não gostava de formigas e quando as colocava nas 
suas obras era com o objetivo de simbolizar a putrefação. 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Persist%C3%AAncia_da_Mem%C3%B3ria 

 
06. Sob a óptica de uma Europa em guerra e mergulhada no caos, essa atitude implicava como um 

interessante espelho crítico de uma realidade incômoda. 
 
07. Tendo em vista que o ready made significa confeccionado, pronto, a construção de um romance se 

inviabiliza pelo processo de que um romance nasce de uma idéia original e não pode (nem deve) ser 
copiado. 

 
08. Trata-se de uma vanguarda anárquica, porque não pretende senão demonstrar a impossibilidade de 

qualquer tipo de relação entre a arte e a sociedade. 
 
09. O trabalho com a experiência está em função da ruptura modernista, da aglomeração, a sobreposição. O 

poema processa este repertório virtualmente infinito (as palavras dos jornais e revistas) com a comoção 
política. 

 



Avaliação Produtiva 
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Andy Warhol, Marilyn Monroe, e  Che, disponíveis em : 
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/01/15/905033/conheca-20-marilyns-
andy-warhol.html, http://clipestesia.com.br/10/andy-warhol-e-a-pop-art-nos-videoclipes/, 
acessados em 10/12/2011 
 
10- Ao colocar Marilyn Monroe e Che Guevara no mesmo plano, qual a intenção de Andy Warhol? 
R: O uso de conceito da publicidade, além de uma ligação entre a arte e a vida, entre a arte e a sociedade 
midiatizada, capitalista e industrial. 
 


