
 

HISTÓRIA   



SÉC. XIX: IMPRESSIONISMO 

 

 Movimento artístico que surge nos anos 60 do 

séc. XIX; 

 Privilegia as impressões baseadas nas 

sensações e nas emoções; 

 Diluição das cores e das formas. 

 Principais representantes: Monet, Renoir, 

Manet, etc..  

 



Impressão, Nascer do Sol,   Monet 



Mulher com sombrinha,   Monet 





Duas irmãs (No Terraço),    Renoir 



Renoir 



Auto-Retrato,  Van Gogh 



Noite Estrelada,  Van Gogh 



Pôr do Sol,  Van Gogh 



Girassóis,  Van Gogh 



Gauguin 



Gauguin 



SÉC. XX: MODERNISMO 

 Movimento artístico que surge em princípios do 
séc. XX; 

 Divide-se em vários movimentos artísticos: 

  - Fauvismo 
 - Expressionismo 

  - Cubismo 

  - Futurismo 

  - Abstracionismo 

  - Surrealismo 

  - Dadaísmo  

 

 



MODERNISMO:   FAUVISMO 

 Corrente vanguardista francesa iniciada em 

1905 por Henry Matisse. 

 Caracteriza-se pelo primado da cor sob a 

forma; 

 Cores fortes  e agressivas. 

 : utilização da cor plana, da cor pura, sem 

sombreados, forte; aplicadas de forma 

arbitrária 



MODERNISMO:   FAUVISMO 

  Recusa da cor naturalista através do 

recurso a cores fortes que são aplicadas sobre 

telas em tons puros; a cor autonomiza-se 

completamente do real; 

  Pretendem transmitir ao espectador 

emoções estéticas profundas através da 

exaltação das cores; 

 Representantes: Derain, Vlamink, Marquet, , 

Rouault 



Harmonia em 

Vermelho, Matisse 



A Dança, Matisse 



Vlamink 



André Derrain,   Vlamink 



The pool of Londom,  

André Derrain    



MODERNISMO: EXPRESSIONISMO 

 Corrente de vanguarda que surge na Alemanha do séc. 
XX. 

 Proclama como objetivo da arte a representação de 
emoções; 

 Insiste na escolha de temas fortes, de carácter 
psicológico e social. 

 Privilegia a angústia, o desespero, a morte e  a miséria 
social.  

 Grandes manchas de cor intensas e formas distorcidas; 

 Representantes: Munch, Kirchner, Wassily kandinsky e 
Franz Marc e outros. 



O Grito,     Munch 



Ansiedade,   Munch 



Golgotha,  Munch 



Auto-Retrato Vestido de Soldado,  

Ernst Kirchner  

http://photos1.blogger.com/img/286/2511/1024/soldier.jpg


Cavalo na orla do mar,  

Franz Marc 



MODERNISMO: CUBISMO 

 Movimento artístico iniciado por Picasso e 

Braque; 

 Rejeita a representação do objeto tal como ele 

é, mas sim a sua decomposição em planos; 

 Geometrização e simplificação das formas.  

  Distingue-se entre o cubismo analítico e o 

cubismo sintético.   

 



As meninas de Avignon,  1907 

Picasso 



Rapariga com Bandolim, Pablo Picasso 



Amizade,  Pablo Picasso 



                  Guernica,    Pablo Picasso 



Os  Namorados,  Pablo Picasso 



O  Português,   Braque 



Homem com Guitarra,    Braque 



MODERNISMO: ABSTRACIONISMO 

 

 Movimento que rejeita  o tema ligado à 

realidade concreta, à descrição do visível; 

 Procura uma linguagem universal que supere 

as diferenças intelectuais e culturais do 

espectador; 

  A produção artística autonomiza-se 

definitivamente da realidade; 

 . 



MODERNISMO: ABSTRACIONISMO 

 A pintura é um conjunto de linhas, cores, 

formas, que nada representam a não ser a 

emoção ou o estado de espírito do seu criador; 

  Os pintores colocam na tela o seu mundo 

interior, uma realidade subjetiva, oculta, mais 

profunda. 

 Abstraccionismo Lírico : Kandinsky  

  Abstraccionismo Geométrico :Mondrian. 



Kandinsky 





Composição VII,   Kandinsky 



Mondrian 



Mondrian 



MODERNISMO: FUTURISMO 

 Movimento artístico criado pelo escritor 

Marinetti em 1909; 

 Rejeição total da estética do passado; 

 Glorificação do futuro; 

 Admiração pela tecnologia moderna, pela 

máquina, pela velocidade, pelo movimento; 

 Representantes: Boccioni, Giacomo Balla, Carlo 

Carrá… 



Elasticidade,  

Boccioni 



  Forma única de continuidade no espaço, 

    Umberto Boccioni 



Cão, Giacomo Balla 



Voo dos Cisnes,  Balla 



Carrossel de Porcos, 

Robert Delaunay 



MODERNISMO: SURREALISMO 

 Movimento iniciado em França em 1924; 

 Apareceu na literatura, estendendo-se depois à 

pintura e à escultura; 

 Grande importância conferida ao inconsciente; 

 Expressar a realidade interior do artista; 

 Influenciado por Freud e pela psicanálise. 

 Representantes: Salvador Dali, Joan Miró, 

Chagall, Max Erns,René Magritte… 



Persistência da Memória,   Salvador Dalí 



Salvador Dalí 



Carne de galinha inaugural, 1928 

Dalí 



As faces da guerra,  Salvador Dalí 



Cisnes ou Elefantes?,  Dalí 



Miró 



Carnaval de Arlequim,    1924-1925 

 Miró   



Jardim,   Miró 



MODERNISMO: DADAÍSMO 

 Nasceu em Zurique na Suíça em 1916; 

 Jovens de várias nacionalidades unidos pela 

mesma fome de absurdo, e pela necessidade 

de destruir os fundamentos da arte; 

 Criação da Anti-Arte, que provocou grande 

agitação nos meios artísticos; 

 Representantes: Duchamp; Francis Picabia; 

Hans Arp… 

 



A fonte,     Duchamp 



Mona Lisa de Bigode,    Duchamp 


