


Vanguardas Europeias: 

 FUTURISMO – Negação do passado e exaltação das máquinas…

 CUBISMO – Decomposição dos objetos em diferentes planos
geométricos…muito forte na pintura…

 DADAÍSMO – Atitudes demolidoras (antiarte): o deboche, a 
irreverência, a agressividade, a sátira, a desordem… ready made…
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Vanguardas Europeias: 

 EXPRESSIONISMO – o movimento de criação parte da
subjetividade do artista, do seu mundo interior; em direção ao mundo
exterior. É arte abstrata e torna-se uma forma de contestação. Forte na
pintura… “O grito”…

 SURREALISMO – fusão de arte e psicanálise: automatismo artístico
sem controle da razão gerando imagens absurdas, surpreendentes;
transposição do universo dos sonhos para o plano artístico. A escrita
automática… O mais influente até os nossos dias.
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Os movimentos de vanguarda europeia influenciaram bastante nossos artistas. Com
base nos comentários sobre essas vanguardas, vamos verificar atitudes de linguagem
que rompem com as regras vigentes e buscam novas formas de “palavras em
liberdade”.

o capoeira
Oswald de Andrade

– qué apanhá sordado?
– O quê?
– Qué apanhá?
Pernas e braços na calçada

 Que elementos do poema de Oswald de
Andrade podem ser associados à valorização
da cultura brasileira?

 Que movimento de vanguarda europeia está
presente no poema?



ANTECEDENTES DA SEMANA DE ARTE MODERNA 

 1912- retorno de Oswald da Europa com ideias futuristas.
 1913- exposição de telas expressionistas de Lasar Segall.
 1914- exposição de telas expressionistas de Anita Malfatti.
 1917- publicação de obras:
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Há uma gota de sangue em cada poema,
de Mário de Andrade
A cinza das horas –Manuel Bandeira
Nós – Guilherme de Almeida
Moisés e Juca Mulato – Menotti del Picchia

• Segunda exposição de Anita Malfatti.

• Artigo Paranoia ou Mistificação – Monteiro Lobato
• 1919 – Carnaval (Os Sapos) – Manuel Bandeira
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1922 – A Semana de Arte Moderna

• Comemorou-se  centenário da Independência 
Política do Brasil 

• Teatro Municipal de São Paulo
• Três noites que fizeram história:
• 13 de Fevereiro – abertura (Graça Aranha)
• 15 de Fevereiro – Ronald de Carvalho 

declamou o poema “Os Sapos”, de Manuel Bandeira.
• 17 de Fevereiro – Villa-Lobos apresentou-se 

de casaca e chinelos.
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