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Arte Cinética
Na Arte Cinética, termo
incorporado ao vocabulário
artístico em 1955, mas já
identificada antes em obras de
Calder, Vasarely e Duchamp,
o movimento constitui o
princípio de estruturação,
rompendo com a condição
estática da pintura,
apresentando a obra como um
objeto móvel, que não apenas
traduz ou representa o
movimento, mas está em
movimento. Vasarely, Zebras (1938)



Abraham Palatnik (1928-)

Palatnik nasceu em 1928, no Brasil. Ele inicia
uma pesquisa no campo da luz e do
movimento, que resultam no Aparelho
Cinecromático, o primeiro trabalho a utilizar
fontes luminosas artificiais na arte. Utilizava
muito dos recursos matemáticos (como Calder)
para garantir a ordenação do espaço em suas
obras. Se especializou em trabalhos com figuras
tridimensionais, passando por diversas áreas e
diferentes tipos de materiais para realizar a sua
arte. Também é considerado um dos pioneiros
do Cinetismo.



Abraham Palatnik
(Natal, 19 de
fevereiro de 1928 - Rio de
Janeiro, 9 de maio de 2020)

foi um artista
plástico brasileiro, pioneiro
em arte cinética no
Brasil. Suas obras contêm
instalações elétricas que
criam movimentos e jogos de
luzes.







A sua obra é especialmente conhecida
pelos trabalhos de grandes dimensões
que se assemelham
a esqueletos de animais e que são
capazes de caminhar utilizando a
energia do vento. As suas obras são
uma mistura de arte e engenharia; em
um comercial de televisão da BMW,
Theo Jansen afirma que "as fronteiras
entre arte e engenharia existem
apenas em sua mente". Diversos
vídeos mostrando os seus trabalhos
podem ser encontrados no Youtube.









Julio Le Parc



Op Art
Termo cunhado em 1962 pela Times Magazine
para designar uma vertente da arte cinética
que, baseada em estudos psicológicos sobre a
vida moderna e no avanço da física na óptica,
explora a falibilidade do olho pelo uso de
ilusões que causam sensação de movimento
nas obras, geralmente abstratas e muitas vezes
em preto e branco.

Riley, Metamorphosis (1964)



•Técnicas
• Oposição de estruturas idênticas que interagem entre si, produzindo o efeito óptico
• Diferentes níveis de iluminação criando a ilusão de perspectiva;
• As cores contrastantes ou a utilização de cores complementares são usadas para
criar efeitos visuais como sobreposição, movimento e interação entre o fundo e o
foco principal;
• Tons vibrantes, círculos concêntricos e formas que parecem pulsar;

•Na técnica “moire“ há a criação de um espaço móvel, produzindo o efeito
denominado “whip blast”. Assim como a maioria das técnicas utilizadas na Op Art,
esta explora as possibilidades do fenômeno óptico na criação de volumes e formas
virtuais.

•





Bridget Riley (1931-)

Outro nome notório no campo da Arte Cinética
é Bridget Riley, nascida em Londres em 1931.
Ela pretendeu representar o movimento com a
utilização de repetições (assim como muito
outros artistas desse movimento): listras
sobrepostas, curvas sequenciais, quadrados e
triângulos que se repetem exaustivamente. Ela
revoluciona o movimento de Op-Art ao
introduzir, em 1960, uma técnica denominada
“Moiré”, na qual cria um espaço móvel que
simula um efeito como o estalido de um
chicote.










