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• CONHECER A ORIGEM DA ARTE CINÉTICA E SUAS PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS.

• COMPREENDER A ARTE CINÉTICA NO BRASIL E NO MUNDO.

• IDENTIFICAR ARTISTAS QUE INCLUÍRAM EM SUAS OBRAS 
OUTRAS DIMENSÕES SENSORIAIS (ALÉM DA VISUAL).
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- Ruptura com a ideia de obra de arte estática, através do uso de recursos que dão

movimento.

- Para implementar o movimento, o artista plástico planeja a “construção” da obra de forma

estruturada. Elementos e técnicas de engenharia são, muitas vezes, utilizados.

- Obras de arte em terceira dimensão (tridimensional).

- Utilização de recursos tais como: eletromagnetismo, motores, vento, água, efeitos especiais,

ilusões de ótica, etc.

- O artista considera a interação entre a obra e o espectador. A questão da perspectiva é

considerada, a partir do ponto de vista do espectador.

- Na construção das esculturas cinéticas, vários materiais são utilizados: madeira, metais,

vidros, fios, arames, plásticos, etc.

Características 
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Objeto cinético (1990-1992) 

Abraham Palatnik
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1. De acordo com sua origem, o termo Cinético significa algo que
tenha movimento. Responda, então, o que compreende a Arte
Cinética.

2. Foi apenas em 1920, no Manifesto realista escrito por Naum Gabo e
Anton Pesvner, que surge pela primeira vez o termo cinético. Qual a
ideia defendida no texto desse manifesto?

3. As obras cinéticas estavam estritamente ligadas a estética da
máquina. Sendo assim, a quem pertencem as primeiras obras da
Arte cinética consideradas tridimensionais?
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RESPOSTAS DA ATIVIDADE

1. R.: - Compreende as expressões artísticas em que podem ser notadas a
presença de movimento, seja ele aparente ou real.

2. R.: - Nesse texto, os dois defendiam uma nova proposta de arte, na qual o
elemento rítmico cinético devia constar como forma básica de percepção do
tempo real.

3. R.: - As primeiras obras cinéticas tridimensionais pertencem quer às tentativas
construtivistas (Gabo e Tatlin) quer aos dadaístas (Marcel Duchamp, Man Ray).
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1. Observe, novamente, as imagens que mostram obras
de alguns artistas da Arte Cinética e identifique nelas
características relacionadas a essa arte e comente.

(Resposta pessoal)


