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PROFESSOR: JEFERSON BRAGA MARTINS
•

CONTEÚDOS: Modernismo 1° e 2° gerações.
Tropicália.
Concretismo e Neoconcretismo.
Bauhaus.
Minimalismo.
Hiper-Realismo.
Dadaísmo.
Arte Conceitual.

MODERNISMO 1° e 2° gerações.
1- No Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna marcou para sempre a arte e a cultura de nosso país.
Na virada do século XIX e XX, a Europa vivia intensamente o clima de rompimento com todo o seu passado
cultural e artístico no período conhecido como Vanguardas Europeias. Na estética Modernista, quais temas
eram valorizados pelos artistas, e o que eles buscavam em seu movimento?
2- Na virada do século XIX para o XX, a Europa vivia intensamente o clima de rompimento com todo o seu
passado cultural e artístico no período conhecido como Vanguardas europeias. O clima era bastante tenso,
às vésperas da Primeira Guerra Mundial(1914-1918) e da Revolução Russa(1917). Por essa razão, a
tensão emocional dos artistas falava alto e determinava o tipo de criação artística e literária. Eles viviam
intensamente a glorificação do mundo moderno e a criação, totalmente livre, de cada modo de expressão,
de cada estilo e temática, de cada pintura e escultura antiacadêmica. No Brasil, em 1922, a Semana de Arte
Moderna marcou para sempre a arte e a cultura de nosso país. Qual a relação do Modernismo brasileiro
com as Vanguardas Europeias?
3- O que foi o Manifesto Antropofágico descrito por Oswald de Andrade e Mario de Andrade?
4- Qual era a relação entre arte e politica na Segunda Geração do Modernismo no Brasil?
5- Cite os nomes dos artistas mais expressivos do modernismo da 1° e 2° gerações!
TROPICÁLIA.

1- Quais vertentes da vanguarda brasileira fizeram parte da ideia da “Nova objetividade”?
2- O que procura destacar em suas obras os artistas da “Nova Objetividade” em suas obras?
3- O que destacava (defendia) o texto de assinatura coletiva da exposição “A Declaração de Princípios
Básicos da Nova Vanguarda”?
CONCRETISMO E NEOCONCRETISMO.
1- O grupo Neoconcreto no Rio de janeiro tomavam como pesquisa e ponto de partida a obra de qual artista
Suprematista e movimento artístico da Europa?
2-Quais tipos de contribuição tiveram os artistas brasileiros com tendências construtivistas para suas obras
ao assimilarem as suas experiências internacional?

BAUHAUS.
1- O que foi a Bauhaus?
2- Quais características são apresentadas nas obras da Bauhaus?
3- A Bauhaus exerceu influência em quais movimentos artísticos no Brasil?
MINIMALISMO.

1- O que foi o Minimalismo e quais características são empregadas em suas obras?
2- Qual característica era empregada na escultura Minimalista?
3- O que repudiavam e criticavam os artistas Minimalistas em suas obras?
HIPER -REALISMO.
1- O que foi o Hiper-realismo?
2- Quais características estéticas podemos observar nas obras do Hiper-realismo?
3- Os Hiper-realistas faziam oposição a quais movimentos artísticos?
DADAÍSMO.
1- Descreva as principais características do movimento Dadaísta, suas principais obras e artista!
2- Qual o significado do termo “Arte Retiniana” e qual artista empregou esse termo?
3- Quais eram as características das obras Dadaístas?
ARTE CONCEITUAL.
1- Descreva os princípios defendidos pela Arte Conceitual e quando foi criado esse movimento artístico?

