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Performance de Hugo Ball no Cabaret Voltaire em 1916 

 O OBJETIVO DE BALL e 
TZARA ERA O DE MOSTRAR AO 
MUNDO QUE EXISTIAM 
PESSOAS COM IDEAIS 
DIFERENTES DO.S DA 
SOCIEDADE EM GERAL  

O  Cabaret  

Voltaire  

Hugo Ball e Tristan Tzara foram fundamentais no surgimento do Dadaísmo 



e fazer E  fazer tudo 
igual. Eu do meu lado 
aprendendo a ser 
louco 
Um maluco total, na 
loucura real 
Controlando a minha 
maluques 
Misturada com minha 
lucidez 
Vou ficar 
Ficar com certeza 
Maluco beleza 



Se a guerra era a lógica, nada 
seria mais real que o absurdo.    

Uma conspiração de artistas refugiados pela guerra e unidos pela 
desobediência a regras e imposições.  



“sou por princípio contra os manifestos, como sou também 
contra princípios”   Tristan Tzara 

Um disparate, 
nonsense. 
Niilismo poético  e  
“afirmação total” 

dos valores de 
uma Anti-art.  



“ Toda a construção converge para a 

perfeição que aborrece” 

O dadaísmo atacava  
os valores tradicionais 
da arte, realizando 
manifestações 
artísticas absurdas, 
projetadas 
para escandalizar e 
chocar tanto as 
autoridades quanto o 
público, em geral. 



O absurdo é 
Dada, a 

incoerência é 
Dada, a 

desordem é 
Dada,  a 

irreverência é 
Dada, o caos é 
caoticamente 

Dada.  
Ready-made (antiobra de arte) Roda de 
Bicicleta, 1913. 



O dadaísmo extrapola a utilização de 
materiais convencionais: tela, pincel. Novos 
objetos começaram a fazer parte da arte: 
fotografias, recortes de jornais, músicas, sons 
e objetos diversos ajudam a compor as obras 
absurdas e ilógicas propostas como 
representação da sociedade segundo o 
dadaísmo. 



“receita” de poesia dadá  
 

Pegue num jornal. 
Pegue na tesoura. 

Escolha no jornal um artigo do tamanho que 
você deseja dar ao poema. 

Recorte o artigo. 
Recorte em seguida, com atenção, algumas 
palavras que formam esse artigo e mete-as 

num saco. 
Agite suavemente. 

Tire em seguida cada pedaço um após o 
outro. 

Copie conscienciosamente na ordem em que 
as palavras são tiradas do saco. 

E assim temos um escritor infinitamente 
original e de sensibilidade fascinante, mesmo 

que incompreendido.    
                                                                                        

(Tristan Tzara)     



A fonte. Marcel Duchamp 

Refletir sobre o 
cotidiano... 
 
 Olhar as coisas de 
sempre com novos 
olhos...  
 
Objetos comumente utilizados no 
dia a dia são apresentados 
novamente ao expectador, mas 
sob uma nova perspectiva 
fazendo parte de um contexto 

artístico. 
 

Cabeça mecânica \ Raoul Hausmann 



READY-MADE. 
 
 Trata-se da idéia de transformar 
objetos comuns em obras de arte. 
Duchamp selecionava objetos utilizados no 
cotidiano, produzidos em massa, sem levar 
em consideração qualquer valor estético e 
expunha-os em galerias e/ou museus 
tratando-os como obras de arte. 



“Eu tô te explicando 
Pra te confundir 
Eu tô te confundindo 
Pra te esclarecer” 



Assemblage, 
instalações e 
performances 
são algumas 
das heranças 
do Dadaísmo.   



O SURREALISMO  

Em seu livro "A Interpretação dos Sonhos", o criador da psicanálise destrincha os 
sonhos —em especial as imagens dos devaneios de seus pacientes– como sintomas 
de traumas profundos, que resistem em vir à tona. 





SIGMUND FREUD 
QUESTIONAVA AS 
CRENÇAS NO ÂMBITO 
CULTURAL QUE ESTAVAM 
VIGENTES NA EUROPA. 
CRITICAVA TAMBÉM A 
POSTURA HUMANA, QUE 
ERA TOTALMENTE 
VULNERÁVEL AOS 
COSTUMES E AO 
MODELO VIGENTE DE 
SOCIEDADE. 



O Surrealismo se caracteriza pela expressão 
espontânea e automática do inconsciente. 
Proclama a prevalência absoluta do sonho, do 
incoerente, do instinto e do desejo. O 
Movimento pregava a renovação dos valores, 
morais, políticos e sociais.  



Salvador  

Dalí 
O  

O INCONSCIENTE 
 NA ATIVIDADE CRIATIVA e o 

DESENVOLVIMENTO DO  
MÉTODO PARANOICO CRÍTICO.  



 VALORIZAR O IMPULSO HUMANO E RESGATAR AS EMOÇÕES. 
BUSCAVAM UMA NOVA EXPRESSÃO ARTÍSTICA, MAIS TRANSCENDENTE E 
ACESSÍVEL . PODE-SE DIZER, QUE O SURREALISMO EXPRESSA A AUSÊNCIA 
DE UMA RACIONALIDADE HUMANA. 







Paisaje Pagano Medio 



SENTIMENTO 
FANTASMAGÓRICO DA 

REALIDADE 



UM NÃO AO RACIONALISMO 



REPRESENTATIVO,  ABSTRATO e IRREAL  



PROFUNDO SIMBOLISMO E REFERÊNCIA AO  
PENSAMENTO DE EINSTEN.   



Pintura de Vladimir Kush 

Da repressão 
sexual aos 
instintos 
reprimidos 



surrealismo realista 
 ou 

 “realismo mágico” 

René Magritte 



Queda dos homens de chapéu coco. René Magritte  




