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POP ARTE

Surge na Inglaterra no fim da década 
de 50

Os artistas pop ingleses formaram o 
Independent Group

Atinge repercussão mundial na 
década de 60 com os artistas norte-
americanos

Nos EUA, diferentemente da 
Inglaterra, os  artistas trabalhavam 
separadamente 

PÓS-MODERNISMO

Artista: Richard Hamilton

Obra: o que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? 



CONTEXTUALIZAÇÃO 

• O Pop reflete o estilo de vida que se desenvolveu depois da

Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos cresceram e

se tornaram potência industrial, conduzindo a sociedade a um

ritmo desenfreado de consumo, difundindo a noção do sucesso

ligado diretamente aos bens materiais. No seio dessa sociedade

cresce a cultura de massa, matéria-prima da Arte Pop.



• Uma das primeiras imagens relacionadas ao Pop é a colagem de

1956 de Richard Hamilton “O que Exatamente Torna os Lares de

Hoje Tão Diferentes, Tão Atraentes”, feita para a exposição “This

is Tomorrow”, organizada pelo Independent Group, da Inglaterra.

Nela, celebridades e objetos da vida moderna transportam o

American Way of Life para a obra de arte.

• A Pop Art tenta aproximar as chamadas “alta cultura” e “baixa

cultura”, apropriando-se de elementos da cultura de massa com a

intenção de resgatar a função da arte como participante do dia a

dia das pessoas, tentando dar significado à vida da maioria.





• Os integrantes da “pop arte” conseguiram chamar a atenção do

grande público ao se inspirar em elementos que em tese não

eram reconhecidos como arte, ao levar em conta que o consumo

era marca vigente desses tempos. Grandes estrelas do cinema,

revistas em quadrinhos, automóveis modernos, aparelhos

eletrônicos ou produtos enlatados foram desconstruídos para

que as impressões e ideias desses artistas assinalassem o

poder de reprodução e a efemeridade daquilo que é oferecido

pela era industrial.



.: POP ARTE

Maiores influências: surrealismo e 
dadaísmo 

Contestavam a visão de que arte 
não estaria ligada à vida 
cotidiana.

Principais nomes: Andy Warhol, 
Roy Lichtenstein, James Rosenquist, 
Allen Jones, Peter Blake e Richard 
Hamilton 

PÓS-MODERNISMO

Artista: Andy Warhol

Obra: Che Guevara



CARACTERÍSTICAS

• Arte com apelo popular que se comunica diretamente com o público,

representando o retorno de uma arte figurativa, em oposição ao Expressionismo

que dominava a cena estética desde o final da Segunda Guerra. Incorpora signos

e símbolos da cultura de massa suburbana e industrial, como o cinema, a

publicidade, as histórias em quadrinhos, a televisão e o design, recusando-se a

separar arte e vida.

• Utiliza-se de desenhos simplificados e cores saturadas através de técnicas

comerciais de reprodução, como o silkscreen, e de materiais industriais, cujo uso

intenciona afastar os vestígios do gesto artístico clássico.



• Os materiais mais usados pelos artistas da pop arte eram derivados das novas tecnologias que 

surgiram em meados do século XX. Goma, espuma, poliéster e acrílico foram muito usados pelos 

artistas plásticos deste movimento.

PRINCIPAIS NOMES

• Andy Warhol (1928 – 1987);

• Peter Blake (1932);

• Wayne Thiebaud (1920);

• Roy Lichtenstein (1923 – 1997);

• Jasper Johns (1930);

• Claes Oldenburg (1929);

• Tom Wesselmann (1931 – 2004);

• Alex Katz (1927);

• Robert Rauschenberg (1925);

• Wesley Duke Lee (1931 - 2010).
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Artista: Peter Blake

Obra: Loja de brinquedos



.: POP ARTE

Características estéticas :

Serigrafia

Montagens de fotografias feitas a 
partir de recortes de revistas

Anúncios e cartazes publicitários

Uso de pinturas de formas simples, 
sem volume ou luz e sombra.

Cores fortes e chamativas 

Estilo fabril de produção 

Impessoalidade nas obras 

PÓS-MODERNISMO

Artista: Andy Warhol

Obra: Marilyn Monroe
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Os temas das obras  eram 
retirados dos meios de 
comunicação e dos produtos 
consumidos

Quadrinhos, cantores, atores, 
carros, pin- ups eram retratados à 
exaustão.

A pop arte é uma forma de critica 
e ao mesmo tempo de celebração 
à sociedade capitalista.

PÓS-MODERNISMO
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Artista: Roy Lichtenstein

Obra: Whaam!
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Artista: Roy Lichtenstein

Obra: Blam


