
SURREALISMO



CONTEXTO HISTÓRICO:

Fim da Primeira Guerra Mundial; a Europa vive um período de
instabilidade política, social e ideológica.

 Revolução Russa, levou a classe operária pela primeira vez ao
poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse ameaçado.

 Os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente
questionados, o que, no meio artístico, levou à busca de novas
formas de analisar e representar a realidade.

 Manifestações artísticas surgem como novas alternativas dentro
de um mundo angustiado com a guerra, que foi de muitas batalhas e
mortes.



CONTEXTO HISTÓRICO:

 O marco de início do surrealismo foi a publicação do Manifesto
Surrealista, feito pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, em
1924. Neste manifesto, foram declarados os principais princípios do
movimento surrealista: ausência da lógica, adoção de uma
realidade "maravilhosa" (superior), exaltação da liberdade de
criação, entre outros.

 Os artistas ligados ao surrealismo, além de rejeitarem os valores
ditados pela burguesia, vão criar obras repletas de humor, sonhos,
utopias e qualquer informação contrária a lógica.



CONTEXTO HISTÓRICO:

 Num ambiente totalmente
fragilizado, aparece o
Surrealismo.
Desestabilizador e
desestruturador de toda a
ideia de cultura existente até
então, propõe a junção de
imagens bizarras com o
intuito de escandalizar e
chocar a sociedade. A
deformação da realidade é
Intencional.

O Navio - Dali



O QUE É SURREALISMO

 O surrealismo foi um
movimento artístico
fundado na França, pelo
poeta André Breton, na
década de 1920.

Propunha o automatismo
puramente físico, através
do qual se pretendia
expressar, verbalmente,
por escrito, ou de outra
forma, a verdadeira função
do pensamento. A persistência da memória - Dali



O QUE É SURREALISMO

DEFINIÇÃO:

O termo “surrealismo” foi
tomado da obra de
Apollinaire, e significava
uma “arte que
ultrapassava as
aparências, desobrigada
da fidelidade para com o
real” ou simplesmente
um termo que
representasse o “além
do real”.





ARTES PLÁSTICAS 
Foi através da pintura que as
ideias do surrealismo foram
melhor expressadas. Através
da tela e das tintas, os
artistas plásticos colocam
suas emoções, seu
inconsciente e
representavam o mundo
concreto.

A porta para a liberdade

(René Magritte)



SALVADOR DALÍ

A persistência da memória

(1931)



SURREALISMO NO BRASIL

Influências na Semana de Arte 
Moderna de 1922.

Período que marca o lançamento da 
obra de Sérgio Buarque de Holanda, 
Raízes do Brasil, livro de História que 
propunha um encontro do brasileiro 
com suas origens.

Progressos nas comunicações 
internacionais facilitam o elo artístico 
entre o Brasil e a Europa das 
Vanguardas.



SURREALISMO NO BRASIL



SURREALISMO NO BRASIL



ARQUITETURA - MUSEU SALVADOR DALÍ, EM ST. PETERSBURG, NA FLÓRIDA



ARQUITETURA - TEATRO MUSEU DALÍ – BARCELONA - ESPANHA.



ARQUITETURA - TEATRO MUSEU DALÍ – BARCELONA - ESPANHA.



ARQUITETURA – ALGUMAS IDEIAS
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ARQUITETURA – ALGUMAS IDEIAS



CONCLUSÃO

O movimento surrealista foi caracterizado por dois fatores marcantes:

Estabeleceu uma maneira de pensar a arte nunca vista antes
(principalmente no que se refere ao fazer arte). Através das ideias
compartilhadas pelos pertencentes ao movimento, foram pensados e criados
métodos inovadores de produção e reflexão acerca da arte.

No entanto, a própria proposta surrealista de ser algo que fugisse de
qualquer padrão ou de qualquer tipo de lógica racional foi que acabou
por dar fim ao movimento. O estilo surrealista (que pretendia ser
permanentemente inovador) fez com que o movimento se inserisse dentro
daquilo que os surrealistas mais repudiavam: a lógica (mesmo que fosse
uma lógica surrealista).


