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ABSTRACIONISMO 1910 

 

  O Abstracionismo é uma pintura em que as formas e cores não possuem qualquer relação com as ima-

gens ou aparências da realidade exterior.  O russo Wassily Kandinsky (1866-1944) foi o primeiro pintor a 

abandonar toda e qualquer realidade reconhecível em sua obra, ao compreender que a cor podia despertar a 

emoção, independente do conteúdo. 

 Ele percebeu também que, livres da obrigação de representar a realidade, as formas e as cores possu-

em maior capacidade para exprimir a sensibilidade humana e, por sua simplicidade, o Abstracionismo pode-

ria se tornar um estilo acessível a todos os homens, de modo independente de suas diversidades raciais e 

sociais, por se dirigir à sensibilidade e não à razão. 

 O Abstracionismo se expandiu em duas correntes diferentes: o Abstracionismo Informal ou Sensível e 

o Abstracionismo Geométrico. O primeiro, cujo exemplo é o próprio Kandinsky, é mais instintivo ou im-

pulsivo, obedecendo mais ao sentimento, sendo as cores e as formas criadas livremente.  

Kandinsky “ Batalha” (Cossacos) 1910 -1911 

 Já o Abstracionismo Geométrico apresenta as formas geometrizadas, retilíneas ou curvilíneas, como 

no holandês Piet Mondrian (1872-1974). 

Mondrian “Composition 
with Large Red Plane,  
Yellow, Black, Grey and 
Blue” 1921 
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DADAÍSMO  1916 

 

 Os horrores da Primeira grande Guerra Mundial (1914-

1918) e a constatação de que a cultura das nações mais desen-

volvidas do mundo não teria sido capaz de impedir tal absurdo 

fizeram com que um grupo de artistas radicados em Zurique, 

muitos asilados de outros países, propusessem uma arte que 

descartasse qualquer valor cultural ou racionalidade.  

 Reuniram-se pela primeira vez em uma cervejaria em Zu-

rique em fevereiro de 1916 e a denominaram Cabaret Voltaire. 

O poeta Tristan Tzara abriu o dicionário aleatoriamente em 

uma palavra para nomear o movimento. Dadá quer dizer cavalo 

em francês, no mundo infantil. Mas foi uma palavra capturada a 

esmo, tendo sido a primeira apontada pelo dedo no dicionário. 

 Considerando que não poderia confiar na razão e na or-

dem estabelecida, o Dadaísmo resolveu subverter toda a autori-

dade e cultivar o absurdo. Expandiu-se para a França, Alema-

nha e Estados Unidos e sua estratégia era denunciar e escandali-

zar, sendo uma noite Dadaísta caracterizada por vários poetas 

declamando poemas nonsense em diversas línguas, outros latin-

do como cães e o lançamento de insultos à plateia. A apresenta-

ção de objetos transitórios, impermanentes ou claramente des-

providos de significado em uma exposição era algo ainda mais 

provocativo. 

 A não superioridade do artista como criador era uma das 

preocupações fundamentais do Dadá. Para eles, não existe dife-

rença fundamental entre o objeto feito pelo homem e o objeto 

feito pela máquina, e a única intervenção pessoal possível numa 

obra é a escolha. 

 O francês Marcel Duchamp (1887-1968) foi um de seus 

maiores expoentes. Para ele, a concepção da obra de arte era 

mais importante que o produto acabado. Em 1913, criou os re-

adymades ou arte pronta, uma nova forma de fazer arte em que 

ele utilizava objetos industrializados e já prontos, mudando o 

conceito do que seria a arte.  

 Até esse momento, os artistas dependiam de sua técnica e 

habilidade manual para pintar ou esculpir alguma coisa, trans-

mitindo um conceito. Após Duchamp, o conceito poderia ser 

transmitido com algum objeto já pronto, sem a necessidade de 

se partir do zero. A composição de uma roda de bicicleta sobre 

um banquinho de cozinha (1913) foi o primeiro readymade.  

MARCEL DUCHAMP 

1887—1968 

O mictório invertido denominado 

“Fonte” (1917) foi sua obra mais 

polêmica.  

Readymade, Porta-garrafas 

(1914/1964)  

Roda de Bicicleta (1913) 
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 JEAN ARP (1887-1966) explorou o irracional e criou a colagem livre por acaso, rasgando um dese-

nho e jogando os pedaços no chão. Passou assim a fazer colagens casuais, declarando que tudo o que é feito 

pelo homem é arte.  

“Configuration” 1927                           

“Shirtfront and Fork” 1933 

 

“Overturned Blue Shoe with Two 
Heels Under a Black Vault” 1933 

“Cabeça de Tzara” 1916-1917 Relevo em 

Madeira Pintada  

 KURT SCHWITTERS 

 (1887-1948) foi um colagista ale-

mão que andava pelas ruas de Ha-

nover em busca de coisas caídas 

nas sarjetas como botões, passagens 

de ônibus e tiras de papel, colando 

esses materiais em combinações 

que ele denominava “Merz”. 

Merz Konstruction [Construção Merz] , 1921  
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 O francês FRANCIS PICABIA (1879-1953) 

resume a atitude Dadá perante a arte com sua obra 

“l´Oleil Cacodylate”. Considerando que o valor de 

uma pintura baseia-se na assinatura do artista, Picabia 

convidou todos os seus amigos das Letras e das Artes, 

incluindo os Dadaístas, a cobrir sua tela com as assina-

turas deles. E o quadro consistiu somente nisso. 

“l´Oleil Cacodylate”, 1921 

 Outro dadaísta foi o americano MAN RAY (1890-1977), pintor, escultor e um dos mais criativos 
fotógrafos de sua época. 

Rayograph, 1928 Presente, 1921 

 (Ferro de Engomar e Pregos)                   
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SURREALISMO  1924 

 

 O Surrealismo foi um movimento derivado do Dadaísmo. O anarquismo e a negação da razão e da 

cultura foram deixados de lado e o foco do interesse passou a ser o inconsciente freudiano, com os novos 

conhecimentos sobre um mundo de imagens oníricas, isto é, imagens do mundo dos sonhos. Começou co-

mo um movimento literário promovido pelo poeta André Breton (1896-1966) e floresceu na Europa e nos 

Estados Unidos nos anos 1920 e 1930. Foram realizadas experiências com o automatismo, conceito deriva-

do da proposta freudiana de livre associação de ideias, em que as pessoas deveriam deixá-las fluir, sem 

controle consciente, a fim de liberar o mundo imaginário inconsciente. 

 O movimento tomou dois rumos. Artistas como o espanhol Joan Miró (1893-1983) e o alemão Marx 

Ernst (1891-1976) praticaram a arte improvisada, com figuras imaginárias que lembram apenas remota-

mente as imagens referidas no título.  

Personagem Atirando uma Pedra 

num Pássaro, 1926  
Retrato Mrs. Mills em 

1750, 1929 

Woman and Bird in the 

Moonlight  

JOAN MIRÓ 

MARX ERNST  

(1891-1976)  

 Inventou uma nova 

maneira de criar imagens 

surpreendentes chamada 

Frottage. Colocava uma 

folha de papel sobre uma 

superfície áspera, por 

exemplo, madeira, e pas-

sava o lápis por cima. A 

partir dos padrões no pa-

pel, elaborava imagens 

fantásticas. The Conjugal Diamonds, frottage graphite on paper 

1925 e 1926. 

Forest and Sun, 1931, frottage graphite on paper 

https://joannewardcreativeartsjourney.files.wordpress.com/2013/08/max-ernst_forest-and-sun_1931-graphite-on-paper.jpg
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 Já artistas como o espanhol Salvador Dali (1904-1989), o principal surrealista, o belga René Magritte 

(1898-1967) e Marc Chagall (1887-1985) usaram técnicas realistas para representar cenas oníricas total-

mente fora do senso comum, nas quais é possível reconhecer perfeitamente tudo o que está representado.  

SALVADOR DALÍ 

“A Persistência da Memória ou  

Os Relógios Moles ou  

As Horas Derretidas”, 1931. 
“Galatea das Esferas” 1952 “Rosto da Mae West” 

1935 

RENÉ MAGRITTE 

“O Espelho Falso”, 1928 

“Décalcomanie”, 1966 

MARC  CHAGALL 

“O violinista Verde”, 

1924 Óleo s/ Tela 

“ Eu e a aldeia”, 1911 

Óleo s/ Tela 

BIBLIOGRAFIA 

PROENÇA, GRAÇA. HISTÓRIA DA ARTE. São Paulo. Ed. Ática 1994. 
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 EXERCÍCIO SURREALISTA 

 Aprecie os três desenhos de pinturas de artistas surrealistas. 

Salvador Dalí  Marc Chagall  Joan Miró  

 Apropriando-se de elementos das obras acima,  crie no espaço abai-

xo a sua composição surrealista.  Utilize as cores que desejar.   
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FRIDA KAHLO (1907-1954) 

 Embora o surrealismo tenha aparecido na Europa, artistas de muitos países e de outros contextos 

culturais também fizeram uso dessa linguagem. A mexicana Frida Kahlo tornou-se um dos pintores mais 

importantes do mundo, com uma arte fortemente impregnada pelo sofrimento das sequelas da poliomieli-

te na infância e do acidente de trânsito ocorrido aos 18 anos de idade, quando estudava medicina, mo-

mento de sua vida em que passou por inúmeras cirurgias e permaneceu acamada, tendo iniciado sua ativi-

dade de pintora ainda no leito, para suportar sua condição.  

 Um terço de sua obra se constitui de autorretratos em que aparece vestida de tradicionais trajes 

mexicanos, baseando seu estilo na arte popular indígena e nas imagens católicas, com temas como o nasci-

mento, o aborto e a menstruação e representações de seus  problemas de saúde como na tela “A Coluna 

Partida”, em que expressa sua própria condição após o acidente.  

 Teve tumultuada relação com o pintor muralista mexicano Diego Rivera, com quem teve dois casa-

mentos. A pintura “As Duas Fridas” representa o sofrimento causado pela separação, sentindo-se partida 

em duas e com o coração aberto e cortado. 

“Marxismo dará saúde aos 

doentes” 1954 
Frida Kahlo “Coluna Partida” 1944 “ Árvore da Esperança” 1946 

“As Duas Fridas” 1939 

“Autorretrato de 

Noiva” 1943  
“Autorretrato com 

Colar de Espinhos e 

Beija-Flor” 1940 

“Autorretrato com 

Flores” 1938 

“Raizes” 1943 Óleo sobre folha de Metal 

 É considerada uma pintora surrealista por Andre 

Breton e Salvador Dali, embora ela mesma não concor-

dasse com tal definição, afirmando que não baseava sua 

obra em sonhos ou visões do inconsciente, mas na sua 

própria realidade, por vezes exagerada e irreal, seguin-

do seus sentimentos. 

 Sua obra passa a ser internacionalmente reconhe-

cida a partir dos anos 1970, quando a já falecida artista 

se torna um ícone do movimento feminista, dos desvali-

dos e dos gays. 
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 EXERCÍCIO FRIDA KAHLO E A MODA 

 Frida Kahlo foi uma mulher à frente de seu tempo e criou um estilo muito 

próprio para se vestir e para as suas pinturas.   Hoje em dia ela está nas estam-

pas de vários objetos e tem sido referência para muitos estilistas.  

 Aprecie as fotos das criações que se inspiraram na obra da artista.  De-

pois na manequim desenhada abaixo,  faça uma produção ao estilo Frida Kahlo.   

https://es.pinterest.com/pin/480900066433634028/
http://www.zupi.com.br/frida_kahlo_sempre_na_moda/
http://www.huffpostbrasil.com/2014/07/26/10-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-frida-kahlo-e-que-vao-te-ins_a_21671995/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzmNX6iPvVAhXC1xoKHS40CHwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fashionlearn.com.br%2Fblog%2Finspiracao-frida-kahlo%2F&psig=AFQjCNEiRMvBtEiFQSVTcji3DaAMZdFP8Q&ust=1504048882949046
https://www.fashionlearn.com.br/blog/inspiracao-frida-kahlo/
https://www.pinterest.com/pin/268667933991403656/
http://dianadesenhodemoda.blogspot.com/p/aprenda-fazer-desenho-de-moda.html

