
CUBISMO



CONTEXTO HISTÓRICO:

Este movimento artístico tem seu surgimento no século XX e é
considerado o mais influente deste período. Com suas formas
geométricas representadas, na maioria das vezes, por cubos e
cilindros, a arte cubista rompeu com os padrões estéticos que
primavam pela perfeição das formas na busca da imagem realista da
natureza. A imagem única e fiel à natureza, tão apreciada pelos
europeus desde o Renascimento, deu lugar a esta nova forma de
expressão onde um único objeto pode ser visto por diferentes ângulos
ao mesmo tempo.



DIVISÃO DO MOVIMENTO:

O movimento conhecido como Cubismo pode ser dividido em três partes:

Primeira fase: cubismo cezanniano ou cubismo pré-analítico (1907-1909).

Marcado pelo caráter analítico das formas e planos de cor, que influenciou a análise
de paisagens e objetos.

Segunda fase: cubismo analítico (1910 - 1912).

Surgiu após a junção do trabalho desenvolvido entre Pablo Picasso e Georges
Braque. A forma é analisada num plano, decomposta e montada novamente neste
mesmo plano. O objeto seria de tal forma distorcido que tenderia a abstração.

Terceira fase: cubismo sintético (1913 - 1914).

Reagiu à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura
tornando as figuras novamente reconhecíveis. Esse movimento foi também
conhecido como Colagem, isso porque introduziu letras, palavras, números,
pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos em sua totalidade nas pinturas.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

O marco inicial do Cubismo ocorreu
em Paris, em 1907, com a tela Les
Demoiselles d''Avignon, pintura que
Pablo Picasso levou um ano para
finalizar. Nesta obra, este grande
artista espanhol retratou a nudez
feminina de uma forma inusitada,
onde as formas reais, naturalmente
arredondadas, deram espaço a
figuras geométricas perfeitamente
trabalhadas. Nela ficam evidentes as
referências a máscaras africanas, que
inspiraram a fase inicial do cubismo,
juntamente com a obra de Paul
Cézanne.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

Tanto nas obras de Picasso,
quanto nas pinturas de outros
artistas que seguiam esta nova
tendência, como, por exemplo, o
ex-fauvista francês – Georges
Braque – há uma forte influência
das esculturas africanas e
também pelas últimas pinturas do
pós-impressionista francês Paul
Cézanne, que retratava a
natureza através de formas bem
próximas as geométricas.

O Viaduto de L'Estaque – 1907 - Georges Braque



Mont Sainte-Victoire, 1904-1906 -
Paul Cézanne.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

“As Senhoritas de Avignon”
já traz elementos que seriam
caros a este movimento. Ao
invés de um retrato
naturalista, Picasso realiza
uma interpretação sobre
o assunto. Subvertendo um
tema comum, Picasso cria
uma obra de ruptura com os
padrões estéticos ocidentais.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

A perspectiva: em “As
Senhoritas de
Avignon”, Picasso anula a
ordem dos planos – não há
diferença entre perto e longe,
dentro e fora, tudo está na
superfície pictórica. Além
disso, o artista representa
simultaneamente múltiplos
pontos de vista acerca da
imagem. A figura abaixada,
por exemplo, pode ser vista
de costas e de frente. Em três
das cinco faces, o nariz é
visto de perfil, mas os olhos
são vistos de frente.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

As cabeças ibéricas: as duas
mulheres do centro
da pintura “As Senhoritas de
Avignon”, com os braços
erguidos, são inspiradas nas
esculturas ibéricas do século
IV a.C. encontradas durante
escavações na cidade de
Osuna e expostas no Museu
do Louvre em 1903. Possuem
orelhas de “abano” e olhos
“esbugalhados”, assimétricos
e sem pálpebras.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

A cabeça egípcia: na extrema
esquerda da obra, uma mulher
é enquadrada de perfil, mas
tendo o olho direito de frente.
Este artifício, onde partes do
corpo são rearranjadas, era
especialmente notório na arte
egípcia.



ORIGEM DO MOVIMENTO CUBISTA:

As cabeças africanas: as duas
mulheres da direita no quadro
“As Senhoritas de Avignon” são
inspiradas em máscaras
africanas, estudadas durante
as exposições etnográficas do
Trocadero, em Paris, ou
adquiridas pelos artistas em
lojas e contrabandos. Era
moda, na época de Picasso,
colecionar itens africanos,
geralmente objetos cerimoniais.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CUBISMO:

 geometrização das formas e volumes;

 renúncia à perspectiva;

 o claro-escuro perde sua função;

 representação do volume colorido sobre superfícies planas;

 sensação de pintura escultórica;

 cores austeras, do branco ao negro passando pelo cinza, por um ocre 
(variação do marrom. É uma cor muito utilizada em mapas, para representar 
densidade populacional e mapas demográficos) apagado ou um castanho 
suave.



ARQUITETURA:

 Le Corbusier é o sobrenome profissional de Charles Edouard Jeanneret-
Gris, considerado a figura mais importante da arquitetura moderna. Estudou
artes e ofícios em sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, na Suíça, e depois
estagiou por dois anos no estúdio parisiense de Auguste Perret, na França.
Viajou para a Alemanha onde colaborou com nomes famosos da arquitetura
naquele país, como Peter Behrens.

 Uma de suas preocupações constantes foi a necessidade de uma nova
planificação urbana, mais adequada à vida moderna. Suas ideias tiveram
grande repercussão no urbanismo do século XX. O edifício sede das nações
Unidas (ONU), em Nova York, foi desenhado por Le Corbusier, pelo
brasileiro Oscar Niemeyer e pelo inglês Sir Howard Robertson, em 1947.
Estudou e utilizou a razão áurea em suas construções, uma proporção
matemática harmônica e agradável à visão.



OBRA DE LE CORBUSIER: 

Capela Notre Dame, Ronchamp, 
França -1950.



O edifício sede das 
nações Unidas 

(ONU), em Nova York.

OBRA DE LE CORBUSIER: 



O aprimoramento da linguagem
formal de Le Corbusier também
pode ser relacionado em parte com
seu contato diário com a pintura.
Suas obras apresentavam sempre
um controle preciso dos volumes; na
Casa Maison (também conhecida
por Casa Cook), localizada em um
subúrbio a oeste de Paris podemos
notar as superfícies e os perfis.

OBRA DE LE CORBUSIER: 



Nessa obra, somente a fachada

principal é exposta, sendo necessário

então um bom acabamento a ser

realizado; a fachada é quadrada,

quase igual a planta, sendo assim, a

forma da casa é em cubo; a simetria

presente é notada pela disposição

das janelas em fita que correm de

lado a lado, e pelo único piloti

cilíndrico no eixo central.

OBRA DE LE CORBUSIER: 
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