
As vanguardas

a nova complexidade material 

o abstracionismo
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Vanguardas: quais, onde e quando?

Expressionismo Alemanha 1905

Fauvismo França 1905

Cubismo França 1907

Futurismo Itália 1909

Abstraccionismo Alemanha 1910

Dadaísmo Suiça 1916

Surrealismo França 1924

http://www.youtube.com/watch?v=iTPG75GXkIo&feature=related Arnold Schonberg - dodecafonia

http://www.youtube.com/watch?v=nJNwdGqjQuw Bela Bartok - etnomusicologia
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Abstraccionismo

Wassily Kandinsky (1866-1944), Sem título, 1910, mina-de-

chumbo, aguarela e tinta-da-china, Museu Nacional de Arte

Moderna, Centro Georges Pompidou, Paris

Lírico ou Expressivo

A arte torna-se mais 

pura e mais liberta

Como descobriu Kansdinsky

a arte abstrata?

A anulação do tema e do

objeto: uma arte metafísica

É uma arte 

TOTALMENTE 

NOVA

O que 

propõe?

ou Cromático
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Uma tarde (…), mergulhado nos meus pensamentos, ao abrir a porta do estúdio,

encontrei-me de repente perante uma tela horizontal de beleza indescritível e

incandescente. Intrigado, parei a contemplá-la. Parecia-me um quadro sem tema,

pois não descrevia qualquer objeto identificável e era totalmente composto por

manchas coloridas. Finalmente, aproximei-me mais e só então reconheci o que

na verdade era aquilo: o meu próprio quadro, posto de lado no cavalete…

Uma coisa que se me tornou manifesta:

que a objetividade, a descrição de objetos, não era necessária nas minhas

pinturas e até as prejudicava.

Kandinsky, 1912 
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Wassily Kandinsky, Com o arco negro, 1912, óleo sobre

tela, 186 x 196 cm, Museu Nacional de Arte Moderna,

Centro Georges Pompidou, Paris

Conjugadas com linhas a negro

O que caracteriza esta fase da arte abstrata?

Formas orgânicas definidas por 

machas de cor

Que cores usa? Porquê?

As cores claras atraem o

olhar e retêm-no (…) tal como a

chama atrai o homem

irresistivelmente, também o

vermelhão atrai e irrita o olhar. O

amarelo-limão vivo fere os olhos.
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Como relaciona música e pintura?

Wassily Kandinsky (1866-1944), Sem título, 1910, mina-de-

chumbo, aguarela e tinta-da-china, Museu Nacional de Arte

Moderna, Centro Georges Pompidou, Paris

De uma forma geral, a cor é o

meio de exercer uma influência

direta na alma.

A cor é a tecla.

O olhar é o martelo.

A alma é o piano de muitas

cordas.

Kandinsky, 1912 
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Wassily Kandinsky ,Composição VII, 1913, Galeria Tretvakov, Moscovo

Kandinsky afirmou que esta era a sua obra mais complexa. Concordas? Porquê? 

Consegues perceber o ritmo e dinamismo defendidos por Kandinsky?

Porque se fala da autonomia da obra de arte em relação ao criador?
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Qual a técnica de pintura de Kandinsky?

Wassily Kandinsky, Composição IV, 1911

Sobreposição de cores: Pincelada de toque rápido, tenso e violento

Empastes de grande espessura
diretamente do tubo

OU já misturadas na paleta
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Para esclarecer o seu percurso e reflexão :

Do Espírito na Arte - 1910

Um olhar sobre o passado - 1913

Porque escreve Kandinsky sobre o que faz?

Ponto, linha , plano - 1923

W. Kandinsky,  Linha Transversal, 1923, óleo sobre tela, 141 x 202 cm , 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf

Quais as características das obras do 

período arquitrtural?

Maior rigor geométrico

Disposição à volta da diagonal

Força centrípeta
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Kasimir Malevich (1878-1935), Oito Retângulos

Vermelhos, 1915, óleo sobre tela, 57,5 x 48,5 cm,

Museu Estatal Russo, São Petersburgo

GeométricoAbstraccionismo

Suprematismo

Kasimir Malevich (1878-1935)

escreveu o manifesto suprematista

com o poeta e dramaturgo Vladimir

Maiakovski (1893-1930).

Kasimir Malevich definiu que se

devia reproduzir “a supremacia do

sentimento puro na arte criativa”

Como se define esta tendência do 

abstracionismo geométrico?

Que diferenças vês em relação a 

Kandinsky?

Consegues perceber as sensações 

de movimento e resistência?

Porquê?

Que  corrente o influenciou?
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Reflexão da luz de vários objetos através  

de raios 

A soma dos raios de um objeto A cruza a soma dos

raios do objeto B e a forma que aparece no espaço

entre eles é isolada pela vontade do artista. (…) O

raionismo apaga as barreiras que existem entre a

superfície da imagem e da natureza. Um raio é

representado provisoriamente na superfície por uma

linha colorida.
Natalia Gontcharova e Mikhail Larionov

Mikhail Larionov, Raionismo vermelho, Aguarela sobre 

papel, 26,3 x 36,4 cm. Coleção  Merzinger Suiça

Natalia Gontcharova, Floresta azul e 

verde, 1913

Consegues vê-la nas obras?O que é?

Quais as suas características?

Cores contrastantes

Libertação da pintura

RAIONISMO
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Kasimir Malevich, Composição suprematista, 

1916, Museu Stedelijk, Amsterdão

Quais as características do

abstracionismo geométrico?

Uso de formas geométricas

Cores primárias e secundárias

O uso da não cor:

o branco e o negro

Relação entre as formas puras e 

o espaço que as envolve

Qual a importância do branco?

A tela suprematista representa o

espaço como branco.

O branco infinito suprematista

permite que os raios da visão

continuem a mover-se sem limites.

Malevich, 1925
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Kasimir Malevich (1878-1935), Quadrado 

negro sobre fundo branco, 1915, óleo sobre 

tela, Museu Estatal Russo, São Petersburgo

Kasimir Malevich (1878-1935), Quadrado 

branco sobre fundo branco , 1918,  Museu de 

Arte Moderna, Nova Iorque

Rutura radical com a arte da época: a negaçãoO que significa este tipo de pintura?

Realização plástica da noção pura de espaço

Qual a importância do branco?
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O cubismo (…) não alcança o seu objectivo principal de expressar a realidade pura. Eu

senti que apenas poderia ser alcançado através do design puramente composicional (…).

Durante muito tempo, esforcei-me por descobrir as qualidades específicas da forma e da

cor natural que suscitam estados emocionais subjectivos e a obscura realidade pura. (…)

Piet Mondrian

Abstraccionismo Neoplasticismo

Theo van Doesburg, 

Contra-composição 

Simultânea, c. 1929-

30, Museu de Arte 

Moderna, Nova Iorque

O que pretende Mondrian com a pintura?

Quem foram os principais autores desta fase?

Que diferenças se 

observam entre as 

suas obras?
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Piet Mondrian, Quadro I, 1921, Museu Ludwig, Colónia

…linhas negras, verticais e horizontais, 

formando ângulos retos e planos geométricos

Cores primárias limitadas por… 

Quais as características desta fase?

Através da divisão horizontal-vertical do

rectângulo, o neoplasticista obtém a

serenidade e o equilíbrio da dualidade:

do universo e do indivíduo.
Piet Mondrian

Como justifica Mondrian a sua obra?

Uma arte pura, 

clara, objetiva, 

não ilusória, nem 

figurativa
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Piet Mondrian, Composição  em vermelho, amarelo e 

azul, 1921, óleo sobre tela 

Para criar uma nova (neo) estética universal

Porque usa esta 

linguagem 

racional e fria?

Como reação à irracionalidade da guerra

Quais os pressupostos teóricos  do 

neoplasticismo?

Para que a arte se torne

abstrata, isto é, para que ela não

acuse quaisquer relações com o

aspeto natural das coisas, a lei

da desnaturalização da matéria

é de uma importância fundamental.(…)

A abstração da cor natural é

conseguida pela cor primária no estado

mais puro possível. Para que a cor

esteja certa deve ser:

1º plana;

2º puramente primária (…);

3º efetivamente condicionada, mas

nunca limitada.

Piet Mondrian, 1937-1943

Para eliminar o lado trágico da vida
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Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie 1942-1943, 

óleo sobre tela, 127 x 127 cm,  Museu de Arte Moderna, 

Nova Iorque

…e do Boogie-Woogie

Composições universais de

uma 'sociedade de equilíbrio'.

O que se muda na obra de 

Mondrian?

A cor dinâmica

Influência da vida citadina 

de Nova Iorque…

Uso de segmentos cromáticos 

ritmados…

Porquê?

…para conseguir 

vibrações ópticas.

Detalhes microscópicos de 

um mundo cosmológico

O que quer  representar?
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Que influências teve o 

neoplasticismo no design?

Atelier de Piet Mondrian, 1926, Haags 

Gemeentemuseum, Haia 

G. Rietveld, Casa Schroeder, 1924, 
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Afastamento do 

purismo de Mondrian

Mª Helena Vieira da Silva, O corredor sem 

limite, 1942-1948, Colecção particular, Suiça

As linhas diagonais como 

elemento fundamental 

Mª Helena Vieira da Silva, Ballet ou os 

arlequins, 1946, Colecção particular, França

Introdução de figuras
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Mensagem geral:

Abstracção da realidade

Afastamento do purismo de Mondrian

Theo van Doesburg, Contra-composição XVI, c. 1925, óleo sobre 

tela, 100 x 180 cm, Museu Gemeenten, Haag

Georges Vantongerloo,

Composição, 1918, Coleção

Angela Th. Schmid, Zumikon

Escultura
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