
DIE BRUCKE = A PONTE
“ponte que leva do visível para o invisível”

EXPRESSÃO - VONTADE de COMUNICAR 

IDEIAS e SENTIMENTOS

Delírio e a desordem

“REALISMO MÁGICO”

“Nova Objetividade” (1905 a 1908)

ERICH HECKEL/ KARL SCHMIDT-ROTTLUFF/ 

OTTO MULLER/ MAX PECHSTEIN liderado por

ERNST LUDWIG KIRCHNER

ESJR - uma escola presente a pensar no futuro! 
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expressavam:

“Sentimentos e traumas da alma humana 

com vigor, dramatismo, coragem, 

angústia, violência, numa atitude de 

denúncia, de crítica e de contestação 

política e social”

DRESDEN –– 1905 Representa realidades 

INVISÍVEIS “de dentro para fora”

Arte do ESPÍRITO

Reflexo dos tempos conturbados que antecederam e 

acompanharam a 1ª Guerra Mundial 1914-18 e da 

RENOVAÇÃO cultural das mentalidades.
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OTTO DIX / GEORGE GROSZ / MAX BECKMANN / RICH SCHLICHTER



(fig. 23) RUDE E GROSSEIRA,
quer pelo desenho quer pela cor
GROTESCO E LASCIVO,
pela deformação do corpo e do rosto

“susana e os 

velhos”

1912/3

EMIL NOLDE
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“…idêntico”



“Busto de mulher” 

1911 KIRCHNER 

COR FRIA E SÓBRIA

(fig.24)

DUREZA formas 

esquematizadas

CORTORNADAS

a NEGRO
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“nus vermelhos” 

1912 KIRCHNER 

LINHA E MANCHA

(fig.25)

desenho agressivo

e rude

ressaltado pelas

cores

VIBRANTES e

CONTRASTADAS
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… como



“CIGANAS” 

1911

OTTO MULLER 

EXOTISMO

(fig.26)

modelos

simplificação

esquemática

das formas
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“A MÁSCARA” 1883

JAMES ENSOR

“ESCANDALISADA”

do macabro e insólito

(fig.26)

FISIONOMIAS

DEFORMADAS

máscara cores vibrantes e

matéria SENTIDO DO 

SATÍRICO E GROTESCO
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“RAPARIGA NA 

PONTE” 1901

Edward

MUNCH

como no GRITO

(fig.27)

PERSPETIVA

FORMAS

SIMPLIFICADAS

ENIGMÁTICO

INTRIGANTE

INQUIETANTE
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“A NOITE” 

1919

max

BECKMANN

“na minha noite

(fig.28)

não podemos 

esquecer

O METAFÍSICO

face ao

Concreto

dar aos homens

imagem do seu 

destino



O CAVALEIRO AZUL
“unidade existencial entre o Homem e a natureza”

UNIR sob o mesmo IDEAL artístico 

VANGUARDA EUROPEIA

diferentes expressões

ultrapassar barreiras

“NOVA ASSOCIAÇÃO”

“de artistas de MUNIQUE” (1909)

PAUL KLEE/ Franz MARC/

Auguste MACKE/

liderado por

WASSILYKANDINSKY
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Construir as obras de arte a partir de 

experiências pessoais, sentimentos subjetivos, 

sensações de cada um ATRIBUINDO  

“SENTIDO GLOBAL”…

“uma ALEGORIA de construção MÍSTICO-

INTIMISTA do MUNDO” Franz Marc

Temas NATURALISTAS, sentido algo irreal e 

alegórico, cenas sociais e da vida ANIMAL.

DEPURAÇÃO / SIMPLIFICAÇÃO dos meios 

utilizados, tendência a ABSTRAÇÃO dos motivos.



“faz falar o próprio mundo, em vez 

da alma emocionada pela imagem 

do mundo”

Linguagem espiritual, pelo modo como 

o pintor constrói as formas e usa a cor
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“NO JARDIM DE 

OBERHOFEN”

1912

August Macke

(fig.29)

…como



KANDINSKY COMPOSIÇÃO IV 1911

(fig.30) harmonia pelas cores primárias, diluindo 

ou difundindo as formas 13
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Franz MARC GRANDES CAVALOS AZUIS
1911 (fig.31) acreditava que os animais expressavam 

perfeita HARMONIA com a NATUREZA

As formas através de pincelada larga, firme e rítmica. 

Libertando-se da dependência do mundo real.
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KANDINSKY PARAÍSO 1909

(fig.32) Abstração dos motivos. Só as cores e os 

traços a negro, marcam a expressividade.



PAUL KLEE

“VENTO QUENTE no jardim de Mac” 1915 (fig.33)

“a obra de arte é GÉNESE, nunca sentida como 

produto” os artistas deviam “seguir pelo caminho da 

criação… ser como a NATUREZA” e criar como ela 16
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Som antigo 1925
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Renovação da linguagem plástica 

“não é a questão da forma que 

interessa, … mas o conteúdo,

… o tom interior”
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Influências  de Cézanne, na busca de 

autonomia, em relação à Natureza; e de 

Matisse, pelo tratamento arbitrário da cor

Após 1918, irá continuar na BAUHAUS, 

Escola de Artes e Ofícios, onde 

Kandinsky e Klee foram professores


