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ENTENDER OS MECANISMOS
DE CRIAÇÃO DA ARTE
CONTEMPORÂNEA;

 PERCEBER AS INFLUÊNCIAS
DA ARTE DO SÉC. XX.



Sebastião 
Salgado
(1961...)
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A arte abstrata tende a suprimir toda a relação entre a

realidade e o quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a

significação que esses elementos podem sugerir ao espírito

O Abstracionismo apresenta várias fases, desde a mais sensível

até a intelectualidade máxima:
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Abstracionismo
Sensível ou
Informal
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Neoplasticismo, seu
criador e princial teórico
foi Piet Mondrian. Onde
as cores e as formas são
organizadas de maneira

que a composição resulte
apenas na expressão de 

uma concepção
geométrica
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Sua proposta é que a arte ficasse solta das amarras racionalistas e

fosse apenas o resultado do automatismo psíquico, selecionando e

combinando elementos por acaso.

Sendo a negação total da cultura, o Dadaísmo defende o absurdo, a

incoerência, a desordem, o caos. Politicamente , firma-se como um

protesto contra uma civilização que não conseguiria evitar a guerra.
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PRINCIPAL OBRA
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Man Ray, "Presente" (1921)
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O surrealismo foi por excelência a corrente artística moderna da
representação do irracional e do subconsciente.

Os surrealistas deixam o mundo real para penetrarem no irreal,
pois a emoção mais profunda do ser tem todas as possibilidades
de se expressar apenas com a aproximação do fantástico, no
ponto onde a razão humana perde o controle.
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A persistência da memória - Salvador Dali
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Breakfast On The
Lake, Vladimir Kush
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Os futuristas saúdam a era moderna, aderindo entusiasticamente
à máquina

O futurismo é a concretização desta pesquisa no espaço
bidimensional.

Procura-se neste estilo expressar o movimento real, registrando a
velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço.

O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel,
mas captar a forma plástica a velocidade descrita por ele no
espaço.
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velocidade da 
uma motocicleta 

estudar , 1913 
por Giacomo

Balla
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Line of
speed, 
1913
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MOBILES –
ALEXANDER 

CALDER
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ESCULTURA
S BRANCUSI

HENRY 
MOORE
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https://www.youtube.com/watc
h?v=sBrG5-cqxwE
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