
FAUVISMO
Nunca se definiu como “ESCOLA”

mas sim como “MOVIMENTO” 

temporário (1905 a 1908)

MATISSE

DERÁIN

VLAMINCK

MARQUET

MAUGUIN

DUFY

PUY
ESJR - uma escola presente a pensar no futuro! 
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Tratamento ESPAÇO + intuitivo

LIVRE e BIDIMENSIONAL

sem temas sem conotação social, 

apenas pretexto plástico, de 

transmitir…alegria/tristeza

SALÃO DE OUTONO - 1905

“Donatello parmis les fauves” (comentário) à 

exposição de várias obras entre uma 

escultura clássico-renascentista…
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Cores primárias domina este quadro. MATISSE utiliza 
a cor mais como meio de expressão; desrespeitou 
deliberadamente as regras convencionais de desenho 
e perspetiva. Toda a superfície está harmonizada num 
PADRÃO UNIFICADO E VIBRANTE DE COR PURA.
A toalha da mesa funde-se com a parede, as formas 
foram unificadas num mesmo plano, distorcidas e 
simplificadas – inclusive a figura feminina que põe a 
mesa. Isso realça o tom LÍRICO das formas 
ornamentais e das cores contrastantes.

“HARMONIA 

EM 

VERMELHO”

1908 MATISSE
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“RETRATO

RISCA VERDE” 1905 

MATISSE 

EXPRESSÃO

por LINHAS

lisa e fina/

TEXTURADA 

direta/EMOTIVA

FACES

AMARELA/FUNDO 

VERMELHO

ROSADA/SOBRE 

VERDE
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MATISSE

SEM

PROFUNDIDADE

RESPEITANDO

LUMINOSIDADE
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MATISSE

Sala de Jantar
pormenor

1897
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CARÁTER

DECORATIVO

dos objetos

vibrante

aberta

sem modelado

SEM PERSPETIVA
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ANDRÉ DÉRAIN
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BARCOS 1905

Formas construídas pela MANCHA ARBITRÁRIA

ANDRÉ DÉRAIN 9



ANDRÉ DÉRAIN

BAILARINA 1906

“Retrato de Matisse” 

1905

(fig.18) grandes 

superfícies de cor, 

pinceladas fragmentadas 

matéricas e texturadas
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A Ponte de WestMinster 1906

(fig.20) cores arbitrárias, sugerindo as reais. 

Mancha cromática, sugerindo total autonomia 

coma Natureza

ANDRÉ DÉRAIN
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“Jardins de Chatou” 1904 (fig. 21)

cores ANTINATURALISTAS, retorcido e 

ondulante, exagerado, cromatismo gritante

VLA

MINK 

1876-

1958
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VLAMINK 1876-1958
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ALBERT MARQUET 1875-1947

“Nu FAUVE” 1898 (fig. 22)

desenho de nu, em atelier. Plano de fundo com 

técnica quase pontilhista, em contraste com 

silhueta com recorte firme dado à figura do modelo 14



DUFY
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