
Em direcção ao 

impressionismo…

Claude Monet, Mulheres no jardim, 1867, 

Museu d'Orsay, Paris

Encontro com…

…a luz
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Édouard Manet, Almoço na Relva, 1863, Museu d'Orsay, Paris

Manet viu esta obra recusada

pelo Salon de Paris de 1863,

sendo exposta no Salon des

Refusés (Salão dos Recusados):

porquê?

Aparentes erros de perspetiva

Nu feminino chocante…

Técnica de pincelada solta

Tendência para a bidimensionalidade

Devido a esta obra Manet é considerado 
o iniciador do modernismo.

…porque não é mitológico.
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A fotografia

Cartaz de 1888 de uma máquina 
fotográfica instantânea

Liberta a pintura da necessidade
de representação do real

Confere autonomia à pintura

A tendência para a destruição da 
imagem artística tradicional

O que está na base destas alterações na pintura?

Que modificações se verificam
na atitude dos pintores?
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O que é a fotografia?

Joseph Nicéphore Niépce criou em 1826 a 1ª imagem
negativa numa placa de estanho coberta com um derivado de
petróleo chamado betume da Judeia

Em 1835, Louis Daguerre desenvolveu um
processo usando prata numa placa de cobre
denominado daguérreotipo.

Deriva do grego Photos – LUZ +  Graphein ESCREVER

Como surgiu a fotografia?

Uma técnica de gravação por meios mecânicos e químicos ou digitais  

de uma imagem numa chapa sensível à exposição luminosa

Foi produzida com uma câmara, sendo exigidas cerca de oito 
horas de exposição à luz solar.

Em 1839, William Talbot regista o

processo de calotipo (papel coberto com

sais de prata), muito semelhante ao atual.
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Caso prático – Lewis Hine

Italian Family leaving Ellis Island, 

1905

Investiga a originalidade da 

obra de Lewis Hine.



Sensação

Espontaneidade

O que sentes?

Intuição

Perceção

O que vês?

O que se transmite?

Como se intitula a obra?

Impressão: nascer do sol, 1872, 
Museu Marmottan, Paris

Que caraterísticas apresenta?

Rutura com as formas
tradicionais

Prevalência da luz e cor

Ênfase dos efeitos de luz
sobre as formas e temas

Claude Monet

Impressionismo

Como se intitula este corrente artística? Porquê?

1870-1880

“Impressão – eu bem o sabia! (...) Se
estou impressionado é porque lá há
uma impressão.” crítico Louis Leroy
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Predomínio da luminosidade difusa

Recusa de esboços, de projetos:
de racionalização

Quais são as originalidades técnicas desta corrente artística?

… aplicada em pinceladas curtas, 
fragmentadas e rápidas... 

Construção das formas pela cor

Uso da tinta tirada diretamente dos tubos…

Indefinição dos contornos

Aspeto inacabado

… produzindo texturas rugosas.

Quando saíres para pintar, tenta esquecer os
objetos que tens à tua frente - uma árvore, uma
casa, um campo, seja o que for. Pensa apenas:
eis um quadrado de azul, ali um rosa oblongo,
aqui um traço amarelo e pinta exatamente o
que te parece que vês: com rigor de cores e
formas, até obteres a tua própria impressão,
ingénua, da cena em frente.

Reminiscências de Claude Monet de 1889 a 1909 

Processo de desconstrução da realidade 
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Claude Monet, Comboio na neve, 

1875, óleo sobre tela, 

Qual o resultado destas pinturas? Aspeto inacabado Textura rugosa

Pinturas fluidas dinâmicas e vibrantes

Rejeição por parte dos críticos:

Louis Leroy

Claude Monet, Ponte japonesa, 1899, óleo sobre tela, 

81 x 101 cm , National Gallery, Washington D.C.

Impressão, nascer do Sol” – eu bem o

sabia! Pensava eu, justamente, se

estou impressionado é porque há lá

uma impressão. E que liberdade, que

suavidade de pincel! Um papel de

parede é mais elaborado que esta cena

marinha.

E ainda a influência das estampas japonesas
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Pierre-Auguste Renoir, Baile no Moinho, 1876, óleo sobre 

tela, 131 x 175 cm, Museu d'Orsay, Paris

Como se verificam as características do impressionismo?

Edgar Degas, Prima Ballerina, 1876-1877, pastel sobre 

monotipo, 58 x 42 cm, Museu d'Orsay, Paris

TPC
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Neo-Impressionismo

George Seurat, Domingo à tarde na Grande Jatte, 1884-5, óleo sobre tela, 207 x 308 cm, Instituto de Arte, Chicago

Qual é a originalidade de Seurat? O pontilhismo e o divisionismo
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Georges Seurat ,O Circo, 1891, óleo sobre tela, 73 x 
59, Museu d'Orsay, Paris

Como pinta Seurat? 

Uso das cores complementares

Círculo 

cromático 

de 

Chevreul

Pintura ótica: a cor resulta da mistura 

ótica na retina

Pequenos pontos de cor pura
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