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INÉDITO, IRÓNICO e INSÓLITO de letras
e colagens. Litografia/colagem fotográfica.

ESJR - uma escola presente a pensar no futuro! 



Zurique (1915/16)

no CABARET VOLTAIRE

Clube artístico e cultural: Tristan Tzara; 
Jean Arp; Hugo Ball; Richard 
Hussellbeck

NY (1913/16) Após o fim da Guerra, 

espalhou-se por toda a Europa

Marcel Duchamp; Man Ray; Francis Picabia

Revista 291 “um órgão do movimento 
“anti-pintura”



Tristan Tzara
A POESIA E ARTE DADA

• OLHA-ME BEM!

• SOU UM IDIOTA, SOU UM 
FARSANTE, SOU UM MENTIROSO.

• OLHA-ME BEM!

• SOU FEIO, A MINHA CARA É 
INEXPRESSIVA, SOU BAIXITO.

• SOU COMO TODOS VOCÊS!

• Lampisteries,1920



A autêntica arte seria anti-arte

(dada = abrindo o dicionário ao acaso)

reação à violência/crueldade da guerra

Neuf Moules Mâlic (Nine Malic Moulds), 1914/1915



Marcel Duchamp

A Noiva despida pelos seus Jovens pretendentes

“O GRANDE VIDRO”



69 photos, and painting facsimiles or reproductions, glued onto black 
folders

Red leather, cardboard, red fabric, paper, rhodoid (or mica)
40.7 x 38.1 x 10.2 cm

Open for display: 102 x 90 x 39.5 cm  Dated in 1968
Signature inside the box on the red fabric: Marcel Duchamp



Ready-made

• NONSENSE

• OBJECTS TROUVÉS

• FOTOMONTAGENS

• MERSZBILDERS

• RAYOGRAPHS sensibilização pela luz no papel 
fotográfico sem a intervenção da máquina

• Ready-made ATRIBUIR VALOR ARTÍSTICO não 

ao objeto mas o valor estético de algo é ATO MENTAL



Francis Picabia
Com uma vela de automóvel em 1915 

chama “RETRATO DE UMA JOVEM 
AMERICANA em Estado de Nudez”

• Pretendeu INQUIETAR e PROVOCAR o 
público

• afrontando conceitos e convicções 
tradicionais

• ABSURDO e VAZIO

• levando à sua própria negação

• Renovar o ensino e o seu papel na 
sociedade, regressar ao antigo artesão… 
modo útil para o bem estar



APÓS A GUERRA
foram obrigados à

DISPERSÃO GEOGRÁFICA

• BARCELONA - Picábia/ Duchamp

• HANOVER - Kurt Schwitters

• BERLIM - Husselbeck/Georg Grosz

• PARIS – Breton/Aragon/Paul Éluard/ 

Ribemont…



KURT
SCHWITTERS

perfil LINHA a 
BRANCO 

colando série 
de peças 
metálicas

MERZ sílaba componente de uma palavra 

ocasional

BILDER construção/ Obra construída por 
elementos díspares, intervindo com a cor



merzbilter rossfett

merzbilter revolving

merzbilter 1 A



wood and wood



CUBISMO 1ª fase = CEZANNIANA

Paisagem e figura humana

Pablo Picasso Les Demoiselles d‘Avignon 1906/7



Picasso DESCOBRIU O CUBISMO

“o que havia DENTRO de NÓS…

Eu não procuro, DESCUBRO.

Todos nós sabemos que a arte não é a 
verdade.

A ARTE é uma MENTIRA que nos ajuda 
a COMPREENDER A VERDADE, pelo 
menos aquela verdade que nós, como 
homens, somos capazes de 
compreender”.



GEORGES BRAQUE 1908

Casa em Estaque

Geometrização
Violino e Cântaro

Explosão de objectos



CUBISMO 2ª fase =ANALÍTICA
1909 a 1912

•Procura da

VERDADE VISUAL TOTAL

do próprio objecto

“Como as conhecemos e não como 
as vemos…”

Resulta da análise rigorosa e 
objectiva tornando-a abstracto, 
irreconhecível pelo público



CUBISMO 3ª fase =SINTÉTICA
1912 a 1914

• Retorno estratégico à realidade

• Retorno ao objecto

• reduzindo os pontos de vista e

• sintetizando os planos 

Juan GRIS 1887-1927  introduziu a 
intelectualização “religar” a obra à 
realidade, tornando o motivo 
representado menos hermético, mais 
perceptível.



FUTURISTAS

1909 MANIFESTO FUTURISTA

própria sensação dinâmica;

vibração no espaço em corrida veloz;

Colocaremos o espectador

no meio do quadro

Sem limites, para além do quadro, 
sensações visuais que a pessoa 
experimenta… simultaneidade com o 
ambiente.

Boccioni, Carrá, Russolo, Balla e Severini



Carlo 
CARRÁ

DEMONS
TRAÇÃO

INTER
VENCIO
NISTA
1914



Carlo CARRÁ
RETRATO DE MARINETTI 1910-11

MARINETTI

Rebelião ativa combatia qualquer ligação à tradição, 

exaltando a civilização industrial e vida moderna



Carlo CARRÁ
funeral de um anarquista

A CAÇA 
1914



CARLO CARRÁ
AINDA VIVO com sifão 
e soda
1914



Um carro de corrida é mais belo que a 
Vitória de Samotrácia...

• Apologia da máquina, da velocidade, 
da luz, da própria sensação de 
velocidade, exaltando a 
“simultaneidade dos estados da alma 
na obra de arte”

decomposição geométrica das formas, 
exploraram a simultaneidade, inter
penetração e compenetração dos 
planos para efeitos de formas e sua 
movimentação no tempo, 4ªD, como 
sequências fílmicas e crono fotografias. 
Usaram linhas angulosas de cor pura, 
ortogonais ou espiraladas


