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MOVIMENTOS ARTÍSTICOS 01/09/2020
DO SÉCULO XX: CUBISMO E
ABSTRACIONISMO

O CUBISMO

Imagem: Pablo Picasso / Les demoiselles d'Avignon / Museu de Arte
Moderna de Nova Iorque. / http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:579pxLes_Demoiselles_d%27Avignon.jpg.
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Imagem: Mann im Café, 1914 /
Public Domain.

CARACTERÍSTICAS DO CUBISMO
Geometrização das formas e volumes

Renúncia à perspectiva
Cores mais austeras como branco, negro, cinza,
ocre ou castanho.
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PRINCIPAIS ARTISTAS DO CUBISMO

Pablo Picasso - (18811973)

Georges Braque - (18821963)

Fernand Léger (1881-1955)
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ABSTRACIONISMO
Essa arte surgiu a partir das
experiências
das
vanguardas
europeias, que recusam a herança
renascentista das academias de arte.

A expressão também pode ser
usada
para
se
referir
especialmente à arte produzida
no início do século XX, por
determinados movimentos e
escolas
que genericamente
encaixam-se na arte moderna.
Imagem: Wassily
Kandinsky, Black and
Violet, 1923 /
http://www.wikipaintings.or
g/en/wassilykandinsky/black-andviolet-1923

A Arte Abstrata ou Abstracionismo é
geralmente entendida como uma
forma de arte (especialmente nas
artes visuais) que não apresenta
objetos próprios da realidade
concreta exterior.

6

KANDINSKY
Imagem: Wassily Kandinsky, Composition VIII,
1923 / http://www.wikipaintings.org/en/wassilykandinsky/composition-viii-1923

ABSTRACIONISM
O SENSÍVEL OU
INFORMAL
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ABSTRACIONISMO GEOMÉTRICO
Foca na racionalização
que depende da análise
intelectual e científica. Foi
influenciado pelo
Cubismo e pelo
Futurismo.

Imagem: Piet Mondrian, Composition with large red plane
yellow black gray and blue, 1921 /
http://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/compositionwith-large-red-plane-yellow-black-gray-and-blue-1921
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Divide-se em duas corrente:
•Neoplasticismo;
Piet Mondrian

•Suprematismo.

Malevich

Imagens (a): Piet Mondrian, Composition A, 1923 /
http://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/composition-a-1923. (b) Kazimir
Malevich, Suprematism, 1915 / http://www.wikipaintings.org/en/kazimirmalevich/suprematism-1915-1
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pretende a universalidade e a
permanência.
Imagem: Piet Mondrian, Composition C no III with red yellow and blue, 1935 /
http://www.wikipaintings.org/en/piet-mondrian/composition-c-no-iii-with-red-yellow-andblue-1935

É uma pintura com base em
forma geométrica
plana, sem qualquer
preocupação de representação.
Os elementos principais são:
retângulo, círculo, triangulo e
cruz.

Imagem: Kazimir Malevich, Suprematism, 1916 /
http://www.wikipaintings.org/en/kazimir-malevich/suprematism-1916-1#close

Sua característica é a busca de
objetividade, é o desejo de declarar-se
anti-individualista;
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01. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas,
representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo
passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Sobre a técnica
cubista é correto afirmar que:
a) Representa os objetos vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo,
percebendo todos os planos e volumes.
b) As formas são representadas através de pontos coloridos superpostos de maneira
que as cores se formem sem mistura prévia na nossa retina
c) Os planos obedecem, assim como os objetos, uma perspectiva linear como a
observada na natureza
d) Os contornos são pouco nítidos e as sombras são coloridas para dar mais impressão
de realidade
e) Os traços são representados por pinceladas leves em camadas finas para que a
imagem não se distorça
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02. (Enem PPL 2012) Em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando
da força aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil
Espanhola (1936-1939).
A pintura-mural de Picasso e a fotografia retratam os
efeitos do bombardeio, ressaltando, respectivamente:
a) Crítica social – conformismo político.
b) B-Percepção individual – registro histórico.
c) Realismo acrítico – idealização romântica.

d) Sofrimento humano – destruição material.
e) Objetividade artística – subjetividade jornalística.
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03. O abstracionismo, um movimento artístico que surgiu na Europa, após o término da II
Guerra Mundial, foi marcado pelas seguintes características:
a) a maioria das pinturas era figurativa, as imagens eram delineadas por linhas escuras e
preenchidas com cores fortes, pois os artistas desejavam expressar a dor da guerra.
b) as pinturas exibiam formas obtidas pela somatória de pequenos pontos de cor e a
percepção visual do espectador ao ver a obra combinava as nuances de cor para obter
o resultado.
c) a principal característica das pinturas do movimento resume-se na ausência de relação
direta entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser ou objeto real.
d) as formas eram figurativas e os temas principais foram autorretrato, natureza morta e
paisagem. As características da pintura abstracionista podem ser resumidas no uso de
tonalidades frias ou ausência de cor, manchas e texturas.
e) as formas usadas pelos artistas do movimento se caracterizavam pela aplicação de
conceitos geométricos, matemáticos e eram criadas com uso de programas de
computador.
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