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O pintor espanhol Pablo Picasso
(1881-1973), um dos mais valorizados
no mundo artístico, tanto em termos
financeiros quanto históricos, criou a
obra Guernica em protesto ao ataque
aéreo à pequena cidade basca de
mesmo nome. A obra, feita para
integrar o Salão Internacional de Artes
Plásticas de Paris, percorreu toda a
Europa, chegando aos EUA e
instalando-se no MoMA, de onde
sairia apenas em 1981. Essa obra
cubista apresenta elementos plásticos
identificados pelo:

Disponível em: https://imagens.brasil.elpais.com/resizer/0M9KInbhJilJm3cSVOZulZtUCIo=/768x0/arc-anglerfish-eu-central-1-prod-prisa.s3.amazonaws.com/public/NOREPPJ5LJVUSO7IBTFIQOJKCM.jpg Acesso em: 15 ago. 2020.
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a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento,
renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador.

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o
espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano.

c) uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado
com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica.

d) esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a
serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro.

e) uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de
forma fotográfica livre de sentimentalismo.
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O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com
a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se
caracteriza pela:

a) pintura de modelos em planos irregulares.
b) mulher como temática central da obra.
c) cena representada por vários modelos.
d) oposição entre tons claros e escuros.
e) nudez explorada como objeto de arte.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/7/76/579px-Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg
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“... Nessa estranha dignidade e nesse
abandono, o objeto foi exaltado de maneira
ilimitada e ganhou um significado que se pode
considerar mágico. Daí sua “vida inquietante e
absurda...” Tornou-se ídolo e, ao mesmo
tempo, objeto de zombaria. Sua realidade
intrínseca foi anulada. JAFFÉ, A. O simbolismo
nas artes plásticas. In: JUNG, C. G. (org.). O
homem e os seus simbolos. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2008.

QUESTÃO 03
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A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o
entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Neste caso, a obra
apresenta características:

a) funcionais e de sofisticação decorativa.
b) futuristas e do abstrato geométrico,
c) construtivistas e de estruturas modulares.
d) abstracionistas e de releitura do objeto.
e) figurativas e de representação do cotidiano.
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Em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se em novo conceito
estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de
composição artística, que resultaram no estilo denominado Impressionismo. Observadores
atentos da natureza, esses artistas passaram a

A) retratar, em suas obras, as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar 
nos objetos.
B) retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando, em suas telas, as imagens por 
eles idealizadas.
C) usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-
las antes na paleta.
D) usar as sombras em tons de cinza e preto e com efeitos esfumaçados, tal como eram 
realizadas no renascimento.
E) usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definiam as imagens e as 
cores do objeto representado.

QUESTÃO 04
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“... A doença, a loucura e a morte foram os anjos negros que velaram sobre meu berço. eu
não posso me desfazer de minhas enfermidades, pois há muita coisa em minha arte que só
existe por causa delas...” – Edvard Munch.

Disponível em: http://www.pelatocadocoelho.com.br/etc/poeme-e/munch-e-o-expressionismo/ acesso em: 18 de março de 2018.

O depoimento do artista Edvard Munch permite reconhecer que

A) representar os interesses dos operários era função dos expressionistas.
B) os expressionistas representavam sempre temas agradáveis e políticos.
C) o artista representava apenas o que via em relação ao fato que estava sendo retratado.
D) os expressionistas tinham como preocupação e objetivo retratar as emoções e angustias do
homem.
E) para alcançar seus objetivos os expressionistas chegavam a pintar a realidade com certo
engajamento político.

QUESTÃO 05
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A Semana de Arte Moderna de 22, realizada no
Teatro Municipal de São Paulo, contou com a
participação de escritores, artistas plásticos,
arquitetos e músicos. Inserida nas festividades de
comemoração do centenário da independência
do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna
apresenta-se como a primeira manifestação
coletiva pública na história cultural brasileira a
favor de um espírito novo e moderno em
oposição à cultura e à arte de teor conservador,
predominantes no país desde o século XIX .

Cartaz da Semana de Arte Moderna 
de 1922 / Di Cavalcanti 
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Entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, realiza-se um
festival com uma exposição com cerca de 100 obras e três sessões
literárias e musicais noturnas.

A produção de uma arte brasileira, afinada com as tendências
vanguardistas da Europa sem perder o caráter nacional, era uma das
grandes aspirações que a Semana tinha de divulgar.
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Vale do Anhangabaú 
Teatro Municipal de São Paulo/
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Redigido em prosa poética à moda de Uma Estação no Inferno de Rimbaud, o
Manifesto Antropófago possui um teor mais político que o anterior manifesto de
Oswald, o da Poesia Pau-Brasil, que pregava a criação de uma poesia brasileira de
exportação. Esteticamente, o segundo manifesto de Oswald, basicamente, reafirma
os valores daquele, apregoando o uso de uma "língua literária" "não-catequizada".
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Antes dos anos 20, são feitas em São Paulo duas exposições de pintura
que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros: a
de Lasar Segall, em 1913 e a de Anita Malfatti, em 1917

A Família/ Lasar Segall A estudante/ Anita Malfatti 
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Perfil de Zulmira / Lasar Segall Os mercadores/ Lasar Segall 
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MODERNISMO NO BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=ne4QEOloi90

VIDEO EXPRESSIONISMO NO BRASIL
https://www.youtube.com/watch?v=LW9h3BkQ-8o

https://www.youtube.com/watch?v=ne4QEOloi90


A boba/ Anita Mafaltti
homem amarelo / Anita Mafaltti / Ilustração do colega 

Mario de Andrade 
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Monteiro Lobato, preso a princípios estéticos conservadores, afirma que
“todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que
não dependem do tempo nem da latitude” .

Meu irmão Alexandre/ 
Anita Mafaltti
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Imagem: Musa Impassível / Victor 
Brecheret
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Musa! um gesto sequer de dor ou de sincero
Luto jamais te afeie o cândido semblante!
Diante de um Jó, conserva o mesmo orgulho; e diante
De um morto, o mesmo olhar e sobrecenho austero.

Em teus olhos não quero a lágrima; não quero
Em tua boca o suave e idílico descante.
Celebra ora um fantasma anguiforme de Dante,
Ora o vulto marcial de um guerreiro de Homero.

Dá-me o hemistíquio d'ouro, a imagem atrativa;
A rima, cujo som, de uma harmonia crebra,
Cante aos ouvidos d'alma; a estrofe limpa e viva;
Publicado no livro Mármores (1895).
In: JÚLIA, Francisca. Poesias. Introd. e notas Péricles Eugênio da Silva 
Ramos. São Paulo: Conselho Estadual de Cultura, 196
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Monumento às Bandeiras, Victor Brecheret, no Parque dos seios de Ibirapuera, em São Paulo, Brasil.
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Cartaz da Semana de Arte Moderna feito por Di Cavalcante


