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Módulo 1 - Conteúdo:
Apresentamos um conteúdo básico do curso, onde haverá aberturas para correntes
artísticas que não foram aqui classificadas e que existiram no século passado. O
Conteúdo básico são os seguintes movimentos:
Fauvismo - (do francês les fauves, 'as feras', como foram chamados os pintores não
seguidores do cânone impressionista, vigente na época) é uma corrente artística do início
do século XX, que se desenvolveu, sobretudo entre 1905 e 1907;
Arte Noveau - A Arte nova (do francês Art nouveau [aR.nu'vo]), foi um estilo estético
essencialmente de design e arquitetura que também influenciou o mundo das artes
plásticas. Era relacionado com o movimento arts & crafts e que teve grande destaque
durante a Belle époque, nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do
século XX. Relaciona-se especialmente com a 2ª Revolução Industrial em curso na
Europa com a exploração de novos materiais (como o ferro e o vidro, principais
elementos dos edifícios que passaram a ser construídos segundo a nova estética) e os
avanços tecnológicos na área gráfica, como a técnica da litografia colorida que teve
grande influência nos cartazes. Devido à forte presença do estilo naquele período, este
também recebeu o apelido demodern style (do inglês, estilo moderno).
Expressionismo - Denominam-se genericamente expressionistas os vários movimentos
de vanguarda do fim do século XIX e início do século XX que estavam mais interessados
na interiorização da criação artística do que em sua exteriorização, projetando na obra de
arte uma reflexão individual e subjetiva.
Cubismo - O Cubismo é um movimento artístico que ocorreu entre 1907 e 1914, tendo
como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. O Cubismo tratava as
formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de
um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum
compromisso com a aparência real das coisas.
Surrealismo - O Surrealismo foi um movimento artístico e literário surgido primariamente
em Paris dos anos 20, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o
modernismo, reunindo artistas anteriormente ligados ao Dadaísmo e posteriormente
expandido para outros países. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de
Sigmund Freud (1856-1939), o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade
criativa. Seus representantes mais conhecidos são Max Ernst, René Magritte e Salvador
Dalí no campo das artes plásticas, André Breton na literatura e Luis Buñuel no cinema.
Dadaísmo - O movimento Dadá (Dada) ou Dadaísmo foi uma vanguarda moderna
iniciada em Zurique, em 1916, no chamado Cabaret Voltaire, por um grupo deescritores e
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artistas plásticos, dois deles desertores do serviço militar alemão e que era liderado por
Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp.
Futurismo O futurismo é um movimento artístico e literário, que surgiu oficialmente em
20 de fevereiro de 1909 com a publicação do Manifesto Futurista, pelo poeta italiano
Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Os adeptos do movimento rejeitavam o
moralismo e o passado, e suas obras baseavam-se fortemente na velocidade e nos
desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. Os primeiros futuristas europeus
também exaltavam a guerra e a violência. O Futurismo desenvolveu-se em todas as artes
e influenciou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas.
Expressionismo Abstrato - Expressionismo abstrato foi um movimento artístico com
origem nos Estados Unidos da América, muito popular no pós-guerra. Ele foi o primeiro
movimento especificamente americano a atingir influência mundial e também o que
colocou Nova Iorque no centro do mundo artístico (posição previamente exercida por
Paris, na França).O movimento ganhou este nome por combinar a intensidade emocional
do expressionismo alemão com a estética antifigurativa das Escolas abstratas da Europa,
como o Futurismo, o Bauhaus e o Cubismo Sintético. O termo foi usado pela primeira vez
para designar o movimento americano em 1946 pelo crítico Robert Coates. Os pintores
mais conhecidos do expressionismo abstrato são Arshile Gorky, Jackson Pollock, Philip
Guston, Willem de Kooning, Clyfford Still e Wassily Kandinsky.
Arte Fantástica – A Arte fantástica é um gênero de arte não muito bem definido.
Acredita-se que o primeiro artista "fantástico" tenha sido Hieronymus Bosch. Outros
artistas que foram definidos como fantásticos são Brueghel, Giuseppe Arcimboldo,
Matthias Grünewald, Hans Baldung Grien, Francisco de Goya, Gustave Moreau, Henry
Fuseli, Odilon Redon, Max Klinger, Arnold Böcklin,William Blake, Gustave Doré, Giovanni
Battista Piranesi e Salvador Dalí.
Pop Arte - Movimento principalmente americano e britânico, sua denominação foi
empregada pela primeira vez em 1954, pelo crítico inglês Lawrence Alloway, para
designar os produtos da cultura popular da civilização ocidental, sobretudo os que eram
provenientes dos Estados Unidos. Com raízes no dadaísmo de Marcel Duchamp, o pop
art começou a tomar forma no final da década de 1950, quando alguns artistas, após
estudar os símbolos e produtos do mundo da propaganda nos Estados Unidos, passaram
a transformá-los em tema de suas obras.
Minimalismo - A palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos e
culturais que percorreram diversos momentos do século XX e que se preocuparam em se
exprimir através de seus mais fundamentais elementos, especialmente nas artes visuais,
no design, na música e na própria tecnologia. Em outros campos da arte, o termo
também é usado para descrever as peças de Samuel Beckett, os filmes de Robert
Bresson, os contos de Raymond Carver e até mesmo os projetos automobilísticos de
Colin Chapman, entre outros.
Modernismo - Chama-se genericamente modernismo (ou movimento moderno) o
conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam as artes e o design
da primeira metade do século XX. Apesar de ser possível encontrar pontos de
convergência entre os vários movimentos, eles em geral se diferenciam e até mesmo se
antagonizam. Encaixam-se nesta classificação a literatura, a arquitetura, design, pintura,
escultura e a música moderna.
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Construtivismo - Nas história da arte, design gráfico, desenho industrial e da arquitetura,
o Construtivismo foi um movimento estético instaurado na Rússia de 1914, que negava a
arte pura e assimilava influências da indústria.
Neoplasticismo - O termo Neoplasticismo refere-se ao movimento artístico de
vanguarda capitaneado pela figura de Piet Mondrian, relacionado à arte abstrata. O
Neoplasticismo defendia uma total limpeza espacial para a pintura, reduzindo-a a seus
elementos mais puros e buscando suas características mais próprias. Muitos de seus
ideais foram expostos na revista De Stijl (O Estilo).
Suprematismo - O Suprematismo foi um movimento artístico russo, centrado em formas
geométricas básicas - particularmente o quadrado e o círculo - e tido como a primeira
escola sistemática de pintura abstrata do movimento moderno. Seu desenvolvimento foi
iniciado por volta de 1913 pelo pintor Kazimir Malevich. Naquele ano, na mostra O Alvo,
em Moscou, Malevitch expôs o Quadrado preto sobre um fundo branco. Em O mundo
não objetivo, livro publicado em 1927 pela Bauhaus, Malevich descreve a inspiração que
deu origem à poderosa imagem do quadrado negro sobre um fundo branco;
Abstracionismo - A arte abstrata ou abstracionismo é geralmente entendido como uma
forma de arte (especialmente nas artes visuais) que não representa objetos próprios da
nossa realidade concreta exterior. Ao invés disso, usa as relações formais entre cores,
linhas e superfícies para compor a realidade da obra, de uma maneira "não
representacional". Surge a partir das experiências das vanguardas européias, que
recusam a herança renascentista das academias de arte. A expressão também pode ser
usada para se referir especificamente à arte produzida no início do século XX por
determinados movimentos e escolas que genericamente encaixam-se na arte moderna.
Vanguardas européias - As vanguardas européias são os movimentos culturais que
começaram na Europa no início do século XX, os quais iniciaram um tempo de ruptura
com as estéticas precedentes, como o Simbolismo.
Vanguarda russa A vanguarda russa é um termo comumente utilizado para se referir a
uma série de movimentos artísticos e culturais que ocorreram na Rússia,
aproximadamente entre as décadas de 1890 e 1930, especialmente durante a primeira
fase da Revolução Russa.
Vanguarda negativa - Vanguardismos negativos são movimentos artísticos que pregam
a separação entre a Arte e a sociedade, ao contrário dos movimentos denominados
"vanguardismos positivos", que se desenvolveram em mesma época. Para esses
movimentos a arte é indiferente a qualquer elemento exterior a ela mesma, devendo
existir por si própria, buscando-se, ao fazê-la, o extremo da qualidade técnica e
conceitual que a obra pode adquirir, ficando em segundo plano a preocupação com o
sentido ou a mensagem. Essa característica pode ser facilmente observada em poemas
surrealistas. Surrealismo, Dadaísmo e Futurismo são os três movimentos constituintes da
vanguarda negativa;
Arte conceitual - A arte conceitual é aquela que considera a idéia, o conceito por trás de
uma obra artística, como sendo superior ao próprio resultado final, sendo que este pode
até ser dispensável. A partir de 1960, essa forma de encarar a arte espalha-se pelo
mundo
inteiro,
abarcando
várias
manifestações
artísticas.
Entretanto,
desde Duchamp podem ser percebidos os primeiros indícios da sobrevalorização do
conceito;
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Performance - A performance, art performance ou performance artística é uma
modalidade de manifestação artística interdisciplinar que - assim como ohappening pode combinar teatro, música, poesia ou vídeo. É característica da segunda metade do
século XX, mas suas origens estão ligadas aos movimentos de vanguarda (dadaísmo,
futurismo, Bauhaus, etc.) do início do século passado;
Body art - Arte no corpo é também uma subcategoria da performance arte, na qual
artistas uso ou abusa de seu próprio corpo para fazer as suas declarações especial. Em
tempos mais recentes, o corpo se tornou um assunto muito mais amplo de discussões e
tratamentos que não podem ser reduzidos à arte no corpo, na sua compreensão comum.
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