
A arte enquanto processo

Pop Art: um movimento iconoclasta

Op Art e Arte cinética

Criar é agir?

APH - Mariana Lagarto 1



Pop Art Quem influenciou este movimento?

Às 5 da tarde, 1949, composição em quadro, 
38,1 x 50,8 cm, Coleção Helen Frankenthaler, 

Nova Iorque

Robert Motherwell

Marcel Duchamp

Escorredor de garrafas,
original de 1914

Kurt Schwitters

A constelação, 1920, assemblage, 
Kunstammlung Nordrhein-

Westfalen, Dusseldorf

Como influenciaram a Pop Art? Descontextualizando os objetos do seu uso

E tornando-os ícones 
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Quem foi influenciado pelos dadaístas?

Richard Hamilton (1922 -2012 )

O que torna as casa de hoje tão diferentes, tão 
apelativas?, 1956, colagem

Na Inglaterra

Qual a mensagem desta obra?

Peter Blake (1922 -2012 )

Capa de Sargent Pepper dos Beatles, 1967 Porquê arte, se se trata da capa de um disco?
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Quem foi influenciado pelos dadaístas?

Robert Rauschenberg (1925-1997)

O que vês nesta obra?

A encimar o conjunto está um frango empalhado. O
título, uma saborosa mistura de “Odalisca” com
“Obelisco”, refere-se quer às raparigas nuas dos recortes,
quer à forma da própria construção: a caixa parece um
obelisco truncado, essa espécie de pilar de quatro faces
que os Egípcios antigos erigiam à entrada dos templos…

H.W. Janson – História da Arte

Como se designa esta técnica?

“combine painting” – mistura de vários objetos 
com  pinturas várias

Nos EUA

Odalisca. 1955, Técnica mista, 205 x 
63,5 x 63,5 cm, Museu Ludwig, Colónia
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Quem  foi influenciado 
pelos dadaístas?

Jim Dine (1935 - )

Bedspring, 1960,
Assemblage de óleo, pintura metálica, velas, suporte metálico de velas, papel, cartão,

tela, jornais, papel encerado, papel acetinado, fita-cola, trapos, veludo cotelê, lã,
farrapos, nó de gravata, carpete, folha de alumínio, lâmpada elétrica em molas de
colchão,
146.1 x 189.9 x 27.9 cm,

Solomon R. Guggenheim Museum, New York

Que materiais usou?

Que técnica usou?
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Quem  foi 
influenciado 

pelos 
dadaístas?

Jasper Jones 
(1930 - )

Que técnica usou?

De onde a conhecemos?

3 bandeiras, 1958, 
Encáustica sobre tela,
78,4x115,6x12,7 cm, 

Museu  de Arte 
Americana, NY Que tipo de composição  usou ?

Sobreposição de 3 bandeiras

Qual a mensagem?

Transmissão de imagem objetiva
Desprovida de emoção
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A outra vertente da Pop Art

O que está representado? Uma lata de sopa - objeto do quotidiano

200 latas de sopa Campbell’s, 1962, serigrafia, colecção privada

Em objeto artísticoEm que foi transformada? 

Andy Warhol (1928-1987)

Ícone de consumo

Lata de sopa Campbell's, 
1968, acrílico e liquitex, 91, 5 X 

61 cm, Coleção Ludwig

Qual a diferença da Pop Art em relação à arte informal? 

Unidade simples e seriação

Qual a diferença entre estas 
obras? 

Facilidade de leitura

APH - Mariana Lagarto 7



Marylin, 1964

Toda a gente é de 

plástico, mas eu 

gosto de plástico e 

gostava de ser 

plástico.

Andy Warhol (1928-1987)

Que relação se pode 
estabelecer entre esta 

frase e esta obra?

Sobrevalorização do culto das 
estrelas

e da perda de individualidade

da banalidade
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Coca-cola,  serigrafia, 1960

O caso prático 
pp.  296- 297

Andy Warhol (1928-1987)
O que simboliza a obra Coca-Cola?

Foi a América que atingiu a verdadeira
democratização da sociedade, na qual os
consumidores ricos compram essencialmente as
mesmas coisas que os pobres.
Tu podes ver TV e o anúncio da Coca-Cola e
pensas: eu também posso beber uma Coca-
Cola; o presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor
bebe Coca-Cola e nenhum dinheiro me pode
dar uma Coca-Cola melhor do que a dum
qualquer vagabundo está a beber ali à esquina.
Todas as Coca-Colas são iguais e igualmente
boas.

Qual é a técnica usada?

Sociedade de consumo

Cultura de massas

Símbolo da 
civilização 

urbana

Materialismo

Ícones populares: objetos 

Qual é a temática?
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M-Maybe, 1965, Colónia, Museu Ludwig 

Roy Lichtenstein, Candeeiros vermelhos, 1990

Roy Lichtenstein (1923-1997)

O que o caracteriza?

A utilização da técnica da BD

Cores puras, lisas e brilhantes 

Valorização de motivos banais

p. 273 – f. 37
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Op Art (Optical Art ou Arte Ótica) e a Arte  Cinética

Alexander Calder (1898-1976)

O que é um mobile?

Mobile  vermelho, 1956. Chapa envernizada 
e arame, Museu de Belas Artes, Montreal

Uma associação de chapas metálicas recortadas e pintadas
unidas por fios em situação de equilíbrio instável.

Qual é a sua originalidade? Produção de ilusões óticas pelo movimento.

Op Art
do grego kinesis

Arte Cinética

v. p. 276 – f. 46 e 47

https://www.youtube.com/wa
tch?v=uyIgGb8SgrE

Inspiração nas formas 
biomórficas de Joan Miró
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Piotr Kowalski (1927-2004)

Cubo nº 6, 1967, aço, vidro, espelho
Sem título, 1968. Aço pintado. Centro Cultural de Belém, 

Lisboa, Portugal.

Qual a diferença desta obra em relação ao mobile?

É uma escultura sólida e fixa: denomina-se Stabile

Alexander Calder (1898-1976)
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Abraham Palatnik (1928- )

Objeto cinético , 1966

Qual a diferença entre estas obras?

Movimento real e 
autónomo 

Quais  as tipologias de Op Art?

Jogos de luz e 
reflexos 

luminosos

Júlio Le Parc (1928- )

Victor Vasarely (1908-1997)

Reação e perceção visual 

Arcturus II, 1966, óleo sobre tela, 160 
x 159,7 cm, Museu de Hirshhorm, 

Instituto Smithsonian

e
agressão da retina

https://www.youtube.com
/watch?v=DO4N56ZL6Lc

APH - Mariana Lagarto 13



Abraham Palatnik (1928- )

Objeto cinético , 1966

Qual a diferença entre estas obras?

Movimento provocado pelo espetador ou por motor
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Qual a diferença entre estas obras?

Júlio Le Parc (1928- )

Jogo com círculos 
pretos, brancos e cinzas 

https://www.youtube.com
/watch?v=DO4N56ZL6Lc
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Qual a diferença entre estas obras?

Victor Vasarely (1908-1997)

Arcturus II, 1966, óleo sobre tela, 
160 x 159,7 cm, Museu de 

Hirshhorm, Instituto Smithsonian

Jogo com quadrados 
coloridos
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Carlos Cruz Diez (1923- )

Indução cromática , 1974, 
23, 5x23,5 cm

Porquê agressão da retina?

Efeitos óticos persistentes

Linhas sobrepostas

provocam efeitos ondulados

através do cansaço da retina 
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