Vanguardas Europeias
(1909-1924)
Termo Vanguarda deriva do francês “avant garde” e significa “além de”,
avante, avanço.
Fenômenos do séc. XX que influenciam o movimento modernista no Brasil.
Vanguardas = ousadia e experimentação.

Principais Vanguardas e seus Precursores
FUTURISMO – Fillipo Marinetti


Velocidade, máquinas, barulho.



Culto ao caos, à guerra, à destruição.



Terror ao passado e coisas velhas.



Exaltação da vida moderna.



“nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade”.

EX:

Na Rússia, o futurismo tem papel importante na preparação da Revolução
Russa (1917) e caracteriza as pinturas de Lariónov (1881-1964).
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EXPRESSIONISMO – Van Gogh


Expressões materializadas – muitas vezes há o distanciamento da beleza
na obra.

EX:

O Grito, Edvard Munch.
Data 1893. Técnica Óleo sobre tela, Têmpera e Pastel sobre cartão.
Localização: Galeria Nacional, Oslo.

Enterro na rede, 1944. Candido Torquato Portinari.
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CUBISMO – Pablo Picasso


Valorização das formas geométricas: cones, esferas, cilindros.



Vários ângulos sob uma perspectiva artística.

EX:

Les demoiselles d'Avignon é um dos notórios quadros
do pintor espanhol Pablo Picasso. Pintada em 1907.
São mulheres em um bordel em poses sensuais.

DADAÍSMO – Tristan Tzara


Não há um significado para a palavra DADA.



Imagens são aleatórias, ou seja, não conexão entre elas.



Ilogismo (sem lógica) – corte e recorte de imagens.



Receita para fazer um poema Dadísta:
Receita para fazer um poema Dadaísta
Tristan Tzara

Pegue um jornal.
Pegue uma tesoura.
Escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema.
Recorte o artigo.
Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e metaas num saco.
Agite suavemente.
Seguidamente, tire os recortes um por um.
Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco.
O poema será parecido consigo.
E pronto: será um escritor infinitamente original e duma adorável sensibilidade,
embora incompreendido pelo vulgo.
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Dadaga, Marcel Janco.

Duchamp, Roda da Bicicleta.

SURREALISMO – André Breton


Mundo interior.



Imagens com possibilidades de inúmeras interpretações.



Sonho= imagens oníricas.



Influência das teorias de Freud.



“a não razão nos dá a arte”.

DESTAQUE + SALVADOR DALÍ





Sexo.
Memória.
Sono.
Sonho.
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EX:

Andre Breton Manifesto surrealista.

Salvador Dali - Sonho Causado Pelo Voo de uma Abelha
ao Redor de Uma Romã um Segundo Antes de Acordar.
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TREINANDO PARA O ENEM

PICASSO, P. Guernic. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm.
Museu Reina Sofia, Espanha, 1937.
Disponível em: http://www.fddreis.files.wordpress.com.
Acesso em: 26 jul. 2010 (Foto: Reprodução/Enem)

1. (ENEM-2011) 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
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.
2. Em 1924, os surrealistas lançaram um manifesto no qual anunciaram a força do
inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica
das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas experiências estéticas.
Sobre o Surrealismo, é correto afirmar:
a) Acredita que a liberação do psiquismo humano se dá por meio da sacralização
da natureza.
b) Baseia-se na razão, negando as oscilações do temperamento humano.
c) Destaca que o fundamental, na arte, é o objeto visível em detrimento do
emocionalismo subjetivo do artista.
d) Concede mais valor ao livre jogo da imaginação individual do que à codificação
dos ideais da sociedade ou da história.
e) Busca limitar o psiquismo humano e suas manifestações, transfigurando-os em
geometria a favor de uma nova ordem.
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3. (ENEM) Sobre a exposição de Anita Malfatti, em 1917, que muito influenciaria a
Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato escreveu, em artigo intitulado
Paranoia ou Mistificação:
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e em consequência
fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização
das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. (...) A outra espécie é
formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias
efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como
furúnculos da cultura excessiva. (...). Estas considerações são provocadas pela exposição
da sra. Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética
forçada no sentido das extravagâncias de Picasso & cia.
(O Diário de São Paulo, dez./1917.)
Em qual das obras a seguir identifica-se o estilo de Anita Malfatti criticado por
Monteiro Lobato no artigo?

4. (UNESP) A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada
em Nova Iorque em 1917.
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A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas,
a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções
artísticas então vigentes.
b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do
final do século XIX.
c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia
existir na intimidade.
d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações
constrangedoras.
e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da
produção artística.
5. Analise os quadros.

A comparação entre as pinturas de Renoir e Picasso revela uma mudança
fundamental na concepção artística, no início do século XX. Essa mudança pode
ser identificada na
a) ausência de perspectiva, trazendo as figuras representadas para o primeiro
plano do quadro.
b) desconsideração da forma, resultando em uma estética degenerada dos corpos.
c) recusa na imitação realística das formas, instituindo uma representação
inovadora das figuras.
d) utilização do sombreamento, ampliando a percepção acerca dos detalhes
pictóricos.
e) escolha temática das obras artísticas, permeadas pela emoção e pela
exploração do universo privado.

Gabarito
1A

2D

3E

4A

5C
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