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Expressionismo abstrato.



Conceito

 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 .



Contexto Histórico 

 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 1952 pelo crítico H. Rosenberg.



Características 

 Eles incorporaram, o emprego de uma palheta
agressiva, conjugando traços geométricos e aleatórios
da "pintura automática" um empaste pesado e
grosseiro de pigmentos sobrepostos. O modo de pintar
americano rompeu com a pintura de cavalete e elegeu
como suporte a parede ou o chão que permitia que o
artista tivesse uma resistência dura para trabalhar dos
quatro lados, passando a estar literalmente "na"ou
dentro da pintura. Utilizavam novos pigmentos, como
o pesado empaste feito de areia, vidro moído, cinza
vulcânica e a técnica do "dripping".



Características.

 As principais características
do Expressionismo Abstrato eram a revolta
contra a pintura tradicional, a liberdade e a
espontaneidade.
Quanto à espontaneidade, em especial,
as Action Paintings de Pollock - outro nome
pelo qual é conhecido o Expressionismo
Abstrato, ou seja, um método de pintura que
privilegiava a rapidez da execução, a
espontaneidade "eruptiva" e condenava a
premeditação - são bastante bem sucedidas.





Guiados pelo automatismo 

 O automatismo, conceito forte em movimentos
como o Surrealismo, aqui também encontra-se
presente, principalmente na forma das Action
Paintings, e tinha, entre seu principal
expoente, Jackson Pollock.

AUTOMATISMO s.m. Caráter do que é
automático. / Falta de vontade própria. / Diz-se
de uma atividade literária, em que o autor se
deixa levar exclusivamente pelo subconsciente.



A escola 

 Expressionismo abstrato foi uma escola que nasceu
de um ato de rompimento, de dizer não ao
figurativismo e repensar as várias tendências que
chegavam da Europa. Foi um grito pela liberdade
do gesto livre, um escola que, paradoxalmente,
segundo alguns críticos, trouxe razão aos sentidos.
Contudo, mesmo sendo uma arte hoje considerada
norte- americana, o que possibilitou em parte o
surgimento do expressionismo abstrato foi, ainda, o
talento e as experimentações que vieram da
Europa.



Artistas

 Esse termo já era utilizado para
alguns trabalhos de Kandinsky, em
especial os do começo de sua
carreira. Anunciava o surgimento de
uma arte "verdadeiramente norte-
americana", com forte domínio
do subconsciente.



Franz Kline.



Willen De Kooning 



Jackson Pollock. 



Jackson Pollock.

 Um dos aspectos mais curiosos ligados à sua
personalidade era a maneira como realizava
suas obras: estendia a tela no chão,
utilizando-se de varas, facas, colheres de
pedreiros, gotejamento de líquidos e até
areia, com a finalidade de tornar-se parte
integrante de sua obra e fazer com que "a
vida" da pintura "viesse à tona" (daí o
conceito de Action Painting).



Jackson Pollock.



Jackson Pollock.



Exercícios
 1) Sobre o Expressionismo Abstrato é correto afirmar:

A) É o nome dado ao movimento artístico alemão surgido nos anos 80, que
buscava resgatar a pintura como meio de expressão e a identidade cultural

alemã.
B) É um movimento artístico surgido na década de 1930 no Reino Unido e
nos Estados Unidos. Nas décadas de 40 e 50 ocorre o ápice do pop art.
Lawrence Alloway foi o criador e um dos principais participantes.
C) Defendia para arte "menos expressão e mais visualização". Apesar do
rigor com que é construída, simboliza um mundo mutável e instável, que
não se mantém nunca o mesmo.
D) 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
E) Foi um movimento artístico com origem nos Estados Unidos da América,
muito popular na Doutrina Monroe. Ele foi o primeiro movimento
especificamente americano a atingir influência mundial e também o que
colocou Nova Iorque no centro do mundo artístico



Exercícios

2) O pintor que mais se destacou no 
Expressionismo Abstrato com a técnica 
de gotejamento expressando anseios 
contemporâneos é:

A) Tarsila do Amaral
B) Kandinsky
C) Picasso
D) Heri Mitisse
E) Jackson Pollock 



Video

 http://www.youtube.com/watch?v=XFFe
35P1c8s&feature=player_embedded#at
=29.


