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Objetivos 

A sequencia didática aqui apresentada tem por finalidade introduzir aos alunos 

do último ano do ensino médio, algumas vanguardas artísticas do século XX, em 

conjunto com sua inserção e o contexto histórico no qual fizeram parte. Tem como 

objetivo final o estudo de um tempo histórico bem específico, três primeiras décadas do 

século 20 e seu contexto de muitas mudanças sociais, econômicas e políticas na Europa 

(e que acabaram influenciando o resto do mundo), o professor vai utilizar como meios, 

o estudo da arte como interessante forma de compreensão dessas mudanças e dos 

anseios de uma sociedade em constante transformação. 

Estudaremos três desses movimentos artísticos mais a fundo, sendo eles: 

Dadaísmo, Construtivismo e Bauhaus, através de alguns estudos de casos de obras e um 

manifesto que deu origem a uma das vanguardas (Construtivismo). Como forma de 

fixação e explicação, a ideia é que o professor responsável por aplicar os exercícios 

propostos, possa complementar as informações mostrando que a arte e suas 

características, além, de estarem inserida em um contexto histórico, podem ir muito 

além do momento para o qual foram propostos. Outros artistas, como músicos, 

designers ou diretores/cineastas se apropriam de certos conteúdos e inserem em sua arte 

visual ou até mesmo no som, elementos característicos de algumas dessas vanguardas, 

disseminando como forma de homenagem, ou da própria identificação visual da banda, 

até os dias atuais muitas das características e elementos dessas vanguardas do início do 

século XX. 

A ideia é que o professor apresente uma introdução sobre as vanguardas 

artísticas históricas, pois trata-se de um tema denso, mostre os contextos históricos, 

políticos e sociais no qual se inserem, e que depois sejam realizados os exercícios 

propostos como forma de auxilio didático no ensino da História em sala de aula. Para 

esse auxilio e maior e dinâmica e compreensão dos alunos na sala, o professor vai 

utilizar um documento histórico (Manifesto Realista), diversas obras de arte visuais 

Construtivistas e como diferencial compará-las com formas de utilização mais modernas 

para essas vanguardas, aproximando, portanto o tema ao cotidiano dos alunos (capas de 

álbuns de bandas de rock como Kraftwerk, White Stripes e Franz Ferdinand servirão de 

exemplos). Por fim dois videoclipes, de 2004, da banda escocesa Franz Ferdinand, serão 

analisados em aula com os alunos, como forma de fixação e compreensão das principais 

características dos movimentos de vanguardas estudados.  

Sobre o motivo da escolha do uso das imagens visuais, em particular da banda 

de rock Franz Ferdinand: da mesma forma que a banda abraçou as características 

essenciais do construtivismo em seu som e éticas - direta, ousada, clara, não elitista - 

eles aplicaram os mesmos princípios em suas artes de capa. Alex, vocalista, disse: "Os 

Construtivistas se deram cores limitadas para trabalhar e tudo tem um resultado muito 

ousado. Há uma clareza de pensamento, uma simplicidade que torna as ideias mais 

fortes". Assim, ao projetar as capas de seus álbuns, o Franz Ferdinand se limitou 

também a uma paleta limitada para trabalhar, usando as cores preto, marrom, laranja e 

creme para o primeiro álbum e preto, vermelho e verde para o segundo. Inicialmente, 

eles estavam ansiosos para ter nada além de imagens abstratas e geométricas em todos 



os projetos das capas, descartando a ideia de incorporar uma fotografia da banda por ser 

algo irrelevante: "As pessoas sabem como você se parece. Eles não precisam olhar para 

capa de seu CD ou LP para descobrir". 

 

Introdução 
 

O que foram as vanguardas artísticas históricas? Em que contexto se inseriram? 

 

 

As vanguardas históricas foram manifestações artísticas e literárias surgidas 

na Europa, nas duas primeiras décadas do Século XX, que vieram provocar uma ruptura 

da arte moderna com a tradição cultural do século anterior. Com o advento da 

tecnologia, as consequências da Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e a 

atmosfera política que resultou destes grandes acontecimentos, surgiu um sentimento 

nacionalista, um progresso espantoso das grandes potências mundiais, e uma disputa 

pelo poder. Várias correntes ideológicas foram criadas, como o nazismo, o fascismo e 

o comunismo, e também com a mesma terminação “ismo” surgiram os movimentos 

artísticos que chamamos de vanguardas. Todos pautavam-se no mesmo objetivo, que 

era o questionamento, a quebra dos padrões, o protesto contra a arte conservadora, a 

criação de novos padrões estéticos, que fossem mais coerentes com a realidade histórica 

e social do século que surgia. 

Estas manifestações se destacaram por sua radicalidade que acabaram  

proporcionando uma influência dessa nova forma de arte em todo o mundo. Entre as 

vanguardas históricas mais importantes, encontramos: Cubismo, Futurismo, 
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Expressionismo, Dadaísmo, Surrealismo, e as vanguardas Russas com as seguintes 

vertentes: Raionismo, Suprematismo, Construtivismo e Não-Objetivismo. 

 

Os movimentos:  
 
 Dadaísmo: 

 
            - Contexto histórico: 
 

Em 1916, em plena 1ª Guerra Mundial, quando tudo fazia supor uma vitória 

alemã, um grupo de refugiados em Zurique, na Suíça, inicia o mais radical movimento 

da vanguarda européia: o Dadaísmo. A própria palavra dadá, escolhida ao acaso para 

batizar o movimento, não significa nada. Negando o passado, o presente e o futuro, o 

Dadaísmo é a total falta de perspectiva diante da guerra; daí ser contra as teorias e as 

ordenações lógicas. Aliás, também é contra os manifestos, como afirma um de seus 

iniciadores, Tristan Tzara (1896/1963), em seu Manifesto Dadá 1918. Importante era 

criar palavras pela sonoridade, quebrando as barreiras do significado, importante era o 

grito, o urro contra o capitalismo burguês e o mundo em guerra. 

O Dadaísmo foi o mais radical de todos os movimentos de vanguarda surgidos 

no começo do século XX. O Cubismo, o Futurismo e o Expressionismo se negaram à 

estética ou aos estilos anteriores a eles, propuseram uma nova estética ou um novo 

estilo. O Dadaísmo não: ele nega toda a arte do passado - inclusive a moderna - e nada 

propõe. Ou, melhor, propõe a morte da arte. Nega não apenas a arte, mas também a 

moral, a política e a religião. Nega até a si mesmo "Ser dadá é ser antidadá", afirma em 

um de seus manifestos. É mais um reflexo das emoções causadas pela Guerra, tais como 

revolta, agressividade e indignação. Sua duração foi relativamente curta, iniciado em 

1912, teve seu fim em 1922, na Bauhausfest, em Weimar, Alemanha. 

A influência do dadaísmo nas artes gráficas teve duas importantes contribuições: 

reforçou a ideia cubista do uso da letra como experiência visual, onde separavam as 

palavras do seu contexto de linguagem para ser puramente uma estrutura visual, e 

despertou os designers para o fato de que o chocante e o surpreendente podem despertar 

a atenção do receptor e ser um elemento importante para a superação da apatia visual. 

 

- Os principais artistas do Dadaísmo foram: 

 
 Tristan Tzara, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, Hans Arp, Hans 

Richter, Kurt Shwitters. 

 

- As principais características do Dadaísmo foram: 

 

 Não significou um movimento artístico no sentido tradicional, mas uma rebelião, 

um novo modo de pensar, um novo sentir, um novo saber, uma arte nova em meio a 

uma liberdade nova; 



 Forma de expressão de modo positivo enquanto possibilitou total liberdade de 

criação, que nos foi deixada como legado; 

 Forma de expressão de modo negativo quando invocava a destruição da arte, a 

antiarte, negando até mesmo, a própria revolução Dadá; 

 Não propunha nenhum estilo; 

 Utilização da fotomontagem (descoberta pelos dadaístas) como meio para o 

sarcasmo; 

 Rompimento com o fazer artístico causado pela utilização e apropriação do que já 

estava feito (chamados ready mades). 

 

 Construtivismo: 
 
- Contexto histórico: 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), onde a Rússia teve um papel 

preponderante, e a Revolução Russa (1917), que pôs fim ao regime czarista, com a 

abdicação do Czar Nicolau II, ambientaram o momento em que o Construtivismo 

despontava para aliar-se à nova configuração da sociedade socialista e pós Revolução 

Industrial. Nesse contexto da industrialização, ocorre a substituição dos homens (ou das 

ferramentas) pelas máquinas, e, sobretudo do modo de produção artesanal (doméstico) 

para a produção industrial (fabril), a produção em massa. 

De tal modo, a arte construtivista, inspirada nas novas conquistas da revolução 

operária bolchevique, liderados por Lenin (1870-1924) e Trotsky (1879-1940), tornou-

se um instrumento de transformação social buscando assim, satisfazer as necessidades 

humanas. Lênin, líder da nova Rússia soviética, declarou que a arte deveria ter um 

objetivo, servindo às necessidades das pessoas e do regime. Portanto, a tarefa dos 

artistas era criar uma identidade visual para o comunismo. Promoveu uma faceta 

cultural durante a Revolução, no entanto, o próprio regime soviético, que sustentou e 

fomentou essa tendência durante anos, suprime a arte e seus movimentos quando Stálin 

chega ao poder. Ao lado do Suprematismo, o Construtivismo representou um dos mais 

importantes movimentos revolucionários de vanguarda russa. 

A vanguarda (avant-garde) floresceu na Rússia no início do século XX, em 

virtude dessa reorganização política e social, inspirado no cubismo de Picasso, 

evoluindo para o radicalismo abstrato suprematista, no qual o artista tinha maior 

autonomia para desvincular-se das obras “de elite” democratizando e popularizando a 

arte, tornando-a funcional. O ambiente artístico da Rússia nos anos anteriores à 

Revolução de 1917 já era de uma efervescência impressionante. A cada dia surgia um 

novo movimento de vanguarda, um novo manifesto era lido nos bares de Moscou, 

frequentados por jovens artistas brilhantes. A Revolução Russa conseguiu, em larga 

medida, elaborar um vocabulário visual que poderia substituir o idioma e falar mais 

diretamente às pessoas. O construtivismo celebrou o herói anônimo do novo estado 

comunista. A combinação de seus elementos geométricos simples (sem precedentes), 

com cores minimalistas (paleta de cores pré-definida) definiram as fundações do visual 

moderno que viria a ser o Construtivismo. A estética era mais abstrata e mais codificada 



do que qualquer coisa que tinha acontecido antes - uma aparente impossibilidade que, 

no caso, causou dificuldade ao público soviético. Vermelho e preto, círculos e 

triângulos, aço e vidro trabalharam então e eles funcionam agora. Sua geometria pura 

parece evitar qualquer referência à natureza e ainda tem o poder de seduzir-nos. 

Até o surgimento do construtivismo, nenhum movimento na evolução da arte 

moderna tinha sido uma expressão tão inserida numa realidade revolucionária concreta, 

ou tinha colocado tão explicitamente a função social da arte como uma questão política. 

O construtivismo foi uma expressão artística com forte influência do marxismo e estava 

intimamente ligado ao processo revolucionário iniciado na URSS e na Alemanha 

O Construtivismo surgiu para dar um novo sentido de ordem no design que 

estava tomado pelo caos imposto pelos dadaístas e surrealistas. Combinava palavras e 

imagens numa experiência simultânea, composição que estava destinada a influenciar o 

futuro da comunicação de ideias. Queriam acabar com a divisão da arte e trabalho, 

portanto o uso de fotografia como produção mecânica de imagens fazia parte de sua 

ideologia. Deve-se, assim, ao Construtivismo a utilização de técnicas como a 

fotomontagem, os fotogramas, a superposição, a justaposição, colagem e uso da 

tipografia livre nas artes aplicadas. A proposta do Construtivismo abriu uma nova 

concepção à comunicação visual que teria seu fechamento nos movimentos De Stijl e 

Bauhaus.  

 

Obs.: Capa do ábum chamado De Stijil, de 2000, 

da banda White Stripes 
O legado do De Stijl se faz presente até em áreas 

insuspeitas e improváveis como na música pop dos 

anos 2000. O duo americano de blues-rock White 

Stripes lançou um álbum denominado De Stijl, cuja 

capa é composta por uma foto dos integrantes em um 

ambiente diretamente inspirado pelo movimento 

holandês: blocos lisos vermelhos e brancos e hastes 

pretas.  

 

Os principais artistas do Construtivismo russo foram: 
 

 Vladimir Evgrafovič Tatlin (1885-1953): artista plástico, escultor, arquiteto e 

cenógrafo ucraniano, Aleksandr Mikhailovich Rodchenko (1891-1956): artista 

plástico, escultor, designer e fotógrafo russo. Inicialmente abraçou um estilo 

completamente abstrato, altamente geométrico usando uma régua e um compasso, 

mais depois voltou sua atenção mais para a fotomontagem, o que guiou seu trabalho 

como fotógrafo posteriormente. Ele também foi um excelente designer de cartazes, 

livros e conjuntos de figurinos para teatro e cinema, Lazar Markovich Lissitzky, 

“El Lissitzky” (1890-1941): arquiteto, designer e fotógrafo russo, foi uma das 

figuras mais importantes da vanguarda russa e desenhou inúmeros displays para 

exposições e trabalhos de propaganda para a ex-União Soviética. Seu trabalho 

pretendia ser um catalisador para incentivar o amplo objetivo de formar uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
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sociedade sem classes. Ele influenciou o estilo do Suprematismo - da cor pura e da 

forma, cuja geometria tinha a linha como a forma suprema, revelando a ascendência 

do homem sobre o caos da natureza, e o quadrado - inexistente na natureza - era o 

elemento suprematista básico. O suprematismo começou na Rússia em 1913 assim 

como o movimento Bauhaus na Alemanha. “Uma arte construtiva que não decora, mas 

organiza a vida” – El Lissitzky, 1922, Naum Neemia Pevsner, “Naum Gabo” (1890-

1977): pintor, escultor e cenógrafo russo. Responsável junto com seu irmão Antonie 

Pevsner, por escrever o Manifesto Realista, dirigido a artistas, escultores, pintores, 

músicos e todos os outros que tinham como forma de expressão a arte, com o 

sentimento de que viviam em uma época de profundas transformações na sociedade 

e se perguntando o que influenciaria a arte nessa nova era. 

 

As principais características do movimento construtiva foram: 

 
 Rompimento com a arte clássica, tradicional e acadêmica; 

 Utilização de outros suportes, colagens e objetos (pré-fabricados e de uso comum: 

madeira, plástico, ferro, vidro, arame, etc.); 

 Arte Geométrica, abstrata e tridimensional; 

 Anti-arte e experimentações artísticas; 

 Influência do futurismo, marxismo e racionalismo científico; 

 Contrário ao naturalismo e expressionismo; 

 Temas de cunho político e sociais. 
 

Por que um movimento de design tão fortemente identificado com uma nação e 

um momento na história tão distante e aparentemente irrelevante para a maioria de 

nossas vidas nos fala tão claramente? É apenas uma questão de cortar o estilo e 

abandonar a política? Porque ele ainda é tão homenageado por outros artistas até hoje? 

 

 Bauhaus: 
 

A Bauhaus foi fundada por Walter Gropius em 1919, em Weimar na Alemanha, 

e é considerada a mais influente e mais famosa escola de arte do século XX. Ela 

desenvolveu ideologias e tendências inovadoras para o estudo do design. A escola 

propunha restabelecer o contato entre a arte e a produção industrial, unindo artesãos, 

engenheiros, designers, arquitetos, pintores e artistas, pesquisando e construindo juntos 

protótipos a serem produzidos em escala industrial. Os projetos eram direcionados para 

o princípio da racionalidade, da simplificação e da unidade entre forma e função, a fim 

de facilitar à produção industrial, atendendo as necessidades da sociedade alemã. 

No design gráfico, teve como maior influência o construtivista húngaro Lásló 

Mohly-Nagy que contribuiu com uma importante declaração sobre a tipografia, 

descrevendo ela como uma ferramenta de comunicação que tem que comunicar de sua 

forma mais intensa. Sua importância está na absoluta clareza. Legibilidade a 

comunicação nunca deve ser prejudicada em função de uma priorização da estética. 

Letras nunca devem ser forçadas a uma estrutura pré-concebida. No seu design ele 

https://pt.wikipedia.org/wiki/El_Lissitzky


administrava o ilimitado uso de todas as direções lineares. Nós usamos todos os tipos de 

fontes, todos tamanhos, formas geométricas, cores, etc. Nós queremos criar uma nova 

linguagem da tipografia cuja elasticidade, variação e renovação da composição 

tipográfica é ditada pela expressão interior e pelo efeito óptico. 

          A paixão de Moholy-Nagy por tipografia e por fotografia inspiraram um interesse 

da Bauhaus na comunicação visual que levou a importantes experimentos na unificação 

dessas duas artes. Os fios se tornaram objeto marcante no estilo Bauhaus, eram 

utilizadas em diferentes tamanhos e espessuras para marcar, organizar ou enfatizar a 

informação, juntamente, com a Tipografia Bauhaus que seguia um padrão marcante 

com tipos sem serifa e numerais grandes. Outro importante recurso explorado pelos 

mestres da Bauhaus foi a fotomontagem. Com o surgimento desse novo veículo de 

comunicação, eles cortavam e juntavam as fotos, a fim de compor uma narrativa mais 

dramática as páginas. 

Os nazistas opuseram-se à Bauhaus durante a década de 1920, bem como  

qualquer outro grupo que não seguisse sua orientação política. A escola foi considerada 

uma frente comunista, especialmente porque muitos artistas russos trabalhavam ou 

estudavam ali. Em 1933 a Bauhaus foi fechada pelos Nazistas. Sua contribuição por ter 

colocado em práticas várias ideias e concepções novas, acabou tornando a Bauhaus um 

movimento.  

 
 

Atividades: 

Após uma breve introdução sobre o movimento construtivista, suas principais 

características e artistas, a era em que está inserido/contexto histórico, o professor deve 

propor algumas atividades a serem trabalhadas em sala com os alunos. Em nossas 

análises serão usados em sala pelo professor algumas das obras de “El Lissitzky” de 

Aleksandr Rodchenko, além do manifesto realista de “Naum Gabo” e outras referências 

que surgirão de forma mais abrangente nas obras e documentos estudados. 

 

1) O professor lerá trechos do Manifesto Realista, manifesto esse que deu início ao 

movimento construtivista. A intenção aqui é que se utilizando de um documento 

histórico, os alunos consigam entender as bases do movimento construtivista, a 

intenção por trás dos autores do manifesto e algumas das principais características 

da vanguarda. Com a leitura e a ajuda do professor, a intenção é de que ao mostrar 

algumas das obras escolhidas, o aluno consiga identificar tais características 

sozinhos, com o professor apenas realizando perguntas direcionais que ajudem os 

alunos;  

2) Ao mostrar algumas das obras escolhidas, o professor vai utilizar alguns quadros e 

capas de álbuns de música em sala e tentar mostrar através deles como essas ideias e 

pensamentos de quebra com a arte e de movimentos políticos funcionavam quando 

aplicadas em uma obra artística da época, assim como pretende mostrar também aos 

alunos que mesmo fora do contexto artístico em que foram inseridos, essas 

vanguardas servem até hoje de inspiração para outros artistas, no pensamento e 

produção de suas obras das mais variadas vertentes, sejam elas visuais, dentro do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia


design gráfico, ou na construção e composições sonoras. Serão usadas capas de 

álbum das bandas Franz Ferdinand, Kraftwerk e White Stripes de exemplo, como 

complemento nos estudos de casos; 

3) A terceira e última atividade pede para que os alunos assistam a dois videoclipes da 

banda Franz Ferdinand e a partir deles analisem e tentem encontrar os elementos 

que remetem a arte Construtivista, Dadaísta e o movimento da Bauhaus. Após a 

análise de algumas obras e suas características pretende-se que os alunos consigam 

identificar certos traços característicos já estudados e que assistindo imagens que 

tenham mais a ver com sua realidade, consigam fixar melhor o estudo da arte das 

vanguardas. 

 

 
 1ª Atividade 

 
Uso de documento em sala de aula 

 

O MANIFESTO REALISTA* (ver texto completo em espanhol anexado ao final do trabalho) 

 

 
 

O Manifesto Realista foi escrito pelos irmãos Naum Gabo e Antonie  Pevsner, 

dirigido a artistas, escultores, pintores, músicos e todos os outros que tinham como 

forma de expressão a arte, com o sentimento de que viviam em uma época de profundas 

transformações na sociedade e se perguntando no que influenciaria a arte nessa nova 

era. Através desse manifesto podemos observar a diferença entre a essência do 

Construtivismo e a sua interpretação política. Considerado o primeiro manifesto 



construtivista, o “Manifesto Realista” foi afixado nos muros de Moscou durante o 

primeiro levante de revolução política em meio à guerra civil e teve, portanto, grande 

repercussão. A partir dele, muitos manifestos de correntes antagonistas, distintas, 

porém, que buscavam também essa questão social, foram anunciados.  

Escrevem, em meio a tantas outras coisas (ver texto completo que será lido em 

aula na parte de adendos):  

 

“Não avaliamos o nosso trabalho segundo o critério da beleza, não o pesamos com o 

peso da ternura e dos sentimentos. Com o fio de prumo na mão, com os olhos infalíveis 

dos dominadores, com um espírito exato como um compasso, edificamos a nossa época 

como o universo edifica a sua, como o engenheiro constrói as pontes e o matemático 

elabora as fórmulas das órbitas. Sabemos que tudo tem uma imagem essencial própria: 

a cadeira, a mesa, a lâmpada, o telefone, o livro, a casa, o homem. São todos eles 

mundos completos, com os seus ritmos e as suas órbitas”. 

 

No livro Construtivismo, de George Rickey, chama atenção o trecho sobre o 

contexto da publicação do manifesto: 

 

“Esse manifesto foi um grande evento em Moscou. Para 

entendermos a situação, devemos nos imaginar em Moscou em 

1920. A guerra civil assolava o país. Havia uma guerra contra a 

Polônia em nossas fronteiras. E havia fome na cidade, que, aliás, 

se encontrava sob lei marcial. De repente, na manhã de 5 de 

agosto, nos espaços reservados nas ruas para ordens e decretos 

governamentais, apareceram cartazes intitulados O manifesto 

realista. É importante notar que nos anos anteriores o povo se 

acostumara à palavra ‘manifesto’ para designar um anúncio 

oficial, por parte do czar, de uma proclamação em favor do povo. 

Naturalmente, o povo de Moscou apressou-se em ler o manifesto, 

entendendo se tratar de um decreto governamental. Largas 

multidões se reuniram em cada esquina onde o manifesto fora 

afixado, e, em alguns lugares, organizaram-se até mesmo 

assembleias... Os círculos intelectuais de Moscou leram, 

entenderam e debateram-no. Notícias de que os artistas tinham 

também organizado uma exposição na avenida Tverskoy ao ar 

livre atraíram a multidão, e somente com o cair da noite é que ela 

finalmente se dispersou. Debates sobre o conteúdo do manifesto 

tinham ganho as ruas, e depois prosseguiram no interior das 

residências estudantis e nas salas de palestras das Vkhutemas. 

Todos sabiam que Gabo era o autor do manifesto, e ele, sozinho, 

naquele momento, tinha de rebater os ataques críticos e elucidar 

o conteúdo do texto para os interessados (RICHEY, 2002, p. 

49).” 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moscou
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil


  

 2ª Atividade 
 
Estudos de obras construtivistas, seus contextos históricos X exemplos de 

trabalhos contemporâneos de influências construtivistas 

 

 

Beat The Whites With The Red Wedge, El Lissitzky, 1919 

(Bata nos brancos com a cunha vermelha, 1919) 

 

O cartaz, feito por El Lissitzky, fala sobre a Revolução Russa em apoio à 

causa bolchevique e tem o nome de “Bata nos brancos com a cunha vermelha (1919)”. 

Extremamente simbólico e representacional, feito dois anos após a Revolução, mostra 

os bolcheviques (vermelhos) que expulsam o regime imperial (branco). O cartaz foi 

uma das primeiras obras com temática política a utilizar elementos construtivistas. A 

obra também foi uma das principais inspirações para os demais artistas construtivistas, 

pois unia de forma única a abstração da arte com a objetividade do Design Gráfico.  

Ao analisar o cartaz, pode-se afirmar que seus elementos geométricos. 

representavam de forma minimalista a metáfora dos acontecimentos ligados ao período 

pós-revolução. A cunha vermelha representa o partido e os revolucionários comunistas, 

que atingem o centro do círculo branco, que representa o partido menchevique (o qual 

detinha o poder político no período pós-revolução). Considerando-se que a cunha 



vermelha ataca o centro do círculo branco, percebesse a adoção de uma estratégia 

agressiva, pois o “movimento socialista” é soberano e capaz de confrontar aqueles que 

não o seguem. O espaço retangular é cromaticamente dividido em clara referência a 

divisão política, os fragmentos oriundos do movimento da cunha demonstram a 

transformação e a agitação social da revolução. Apesar de conter quase todos os 

elementos que viriam a definir a estética do Movimento Construtivista, essa peça de El 

Lissinzky em parte contém influências do Movimento Suprematista Russo, que 

expressava a arte abstrata utilizando formas geométricas básicas, principalmente 

quadrados e círculos.  

A tipografia empregada possui traços simples que favorecem a legibilidade, 

enquanto que sua disposição e alinhamento dinâmico contribuem para o destaque e para 

reforçar e captar a atenção do observador quanto à mensagem transmitida no cartaz. As 

formas geométricas em contraste baseiam-se na autoreferencialidade, tornando-se um 

signo em si mesmo, no qual formas não repetem/reproduzem conceitos, elas são o 

conceito. Nessa análise, ao observarmos a paleta de cores utilizadas na peça podemos 

identificar as três principais cores presentes nas obras construtivistas: vermelho, 

presente na forma geométrica triangular (possui uma posição de destaque sendo o ponto 

focal principal da peça) representa diretamente o partido comunista, justificando assim o 

peso e a importância de sua aplicação na obra; branco, utilizado na forma circular (tem 

como significado simbólico representar o partido menchevique); e a cor preta, que tem 

como objetivo garantir um bom contraste e equilíbrio da composição, garantindo assim 

uma boa visibilidade e destaque da peça quando aplicada no meio urbano. O modo 

minimalista das formas e as poucas cores facilitavam o processo de reprodução da peça.  

O processo de impressão litográfico permitiu que grandes quantidades do cartaz 

fossem produzidas (de forma rápida, fácil e barata) permitindo assim seu uso como um 

meio de difusão da ideologia Bolchevique. O impacto da obra de Lissinzky chamou a 

atenção do partido Bolchevique para a eficácia dos cartazes como uma ferramenta de 

comunicação e doutrinação das massas, por esse motivo “Bata nos brancos com a cunha 

vermelha” foi uma das obras que difundiu as diretrizes da estética construtivista, tendo 

uma forte influência no modo como as lideranças comunistas passaram utilizar arte 

associada ao design para fixar e doutrinar sua ideologia perante as grandes massas.  

     

 

    

 

 

 

 

 

 



  

Aqui temos a capa do single This Fire (2004), da banda escocesa Franz 

Ferdinand, usando usa as mesmas formas que o cartaz de El Lissitzky e utilizada em 

outro contexto, e sim visto muito mais como forma de homenagear a vanguarda 

Construtivista. A capa do single troca a paleta de cores para creme, preto e laranja, 

característico de todas as capas associadas ao primeiro álbum da banda, autointitulado 

Franz Ferdinand.  

 
O pôster do filme “A sexta parte do 

mundo”, de Dziga Vertov, feito por 

Rodchenko. O filme foi patrocinado 

pelo governo soviético para mostrar a 

beleza e os recursos da ‘sexta parte 

do mundo’ governada pelo 

comunismo. No seu pôster, 

Rodchenko mostra a foto da testa de 

uma mulher sobre um fundo negro, 

literalmente na obscuridade, 

enquanto no canto superior esquerdo, 

vemos o papel ser  enrolada como um 

pergaminho para revelar a sexta parte 

do mundo, que é vermelha 

(comunista). 

 

    

 

 

 

 



 

Capas frente e verso do single de Take Me Out (2004), da banda escocesa Franz 

Ferdinand. Uma clara referência ao pôster do filme “A sexta parte do mundo”, de Dziga 

Vertov. Com a característica paleta de três cores usada na representação gráfica das 

capas do primeiro álbum, laranja, creme e preto, usa o mesmo design mas agora em 

outro tempo, onde o preto e a cor vermelha que simbolizava o comunismo já não tem 

tanta representatividade histórica. 

 

Fotomontagem de Rodchenko de 1924 para a editora do Estado, chamada Gosizdat, 

em que Lilya Brik, a musa do avant-garde russo e do poeta Vladimir Mayakovsky, 

grita alegremente com uma mão aberta em sua boca "LIVROS". 

 

 
 

O cartaz/manifesto propagandístico construtivista  ‘Books’,  foi desenvolvido 

para promover os programas de disseminação da cultura e educação entre camponeses e 

proletariado. Sua tipografia simples, sem serifa e de forte impacto, expressa a frase 

“Livros para todas as áreas de conhecimento” - valorizando e reforçando a mensagem 

da peça, visava incentivar as grandes massas a participarem dos programas educacionais 

promovidos pelo governo comunista. Os tipos dispostos de forma dinâmica e 

favorecidos por um alto-contraste das cores que compõem o fundo, contribuem para 

destacar as palavras-chave da mensagem, o que facilitava e permitia a interpretação da 

mensagem até mesmo por aqueles com baixo grau de alfabetização, pois o ângulo e o 

posicionamento dos elementos destacava as palavras (remetendo a figura de um 

“megafone”) e a utilização da figura feminina evidenciava que todos os setores 

poderiam ter acesso à educação. 

As cores, os elementos geométricos e a técnica de fotomontagem utilizadas,  



seguem os padrões estéticos característicos dos cartazes construtivistas; o uso de 

imagens em ângulos inovadores (de cima, de baixo, ocupando o enquadramento todo, 

etc) captavam e evidenciavam as mudanças sociais. Em relação às cores que compõe a 

obra, todas são cores primárias, de fácil reprodução gráfica e que destacam os elementos 

geométricos da composição através de um alto grau de contraste; além de manter um 

bom equilíbrio cromático, utilizando tons complementares como vermelho e o verde.  

Analisando as formas, observa-se uma predominância na utilização de padrões 

geométricos angulares que ajudam a compor uma cena dinâmica e chamativa que 

enfatiza uma composição diagonal dinâmica, que tinha por objetivo chamar atenção do 

observador. A interação entre a forma e a imagem criam uma associação simbólica com 

o ato de comunicar-se, ajudando a reforçar (de forma visual) a mensagem expressa nas 

palavras-chave em virtude da grande área de destaque que a imagem da camponesa 

recebe e da profundidade obtida com a eliminação do plano de fundo. Percebe-se uma 

organização entre imagem e o fluxo do texto, ilustrado de forma inusitada e dinâmica.  

A fotomontagem utilizada na composição representa a figura feminina da 

camponesa, muito comum dentre as grandes massas (e um dos principais público alvo 

deste cartaz), que ajuda a criar uma identificação pessoal entre a peça gráfica, a 

mensagem e o observador.  

Inicialmente a editora Gosizdat publicava principalmente literatura agitacional e 

política, entre elas os poemas de poeta Vladimir Mayakovsky que pediam a defesa da 

republica soviética e a luta contra a fome e a ruina econômica.  Em 1920, a editora 

produziu as primeiras edições soviéticas das obras de Marx e Engels e das obras 

recolhidas de Lênin  

 

A identidade visual criada para a capa do 

2ª álbum, You Could Have It So 

Much Better (2005), da banda escocesa 

Franz Ferdinand, é um exemplo de 

trabalho contemporâneo de influências 

construtivistas. A arte aplicada nos 

materiais relacionados ao álbum fazem 

uma releitura da famosa peça “Books!” 

criada por Rodchenko em 1924: tem como 

elementos gráficos a figura de uma mulher 

composta por retículas em preto e branco, 

formas geométricas dispostas de forma 

diagonal e inclinada além de uma 

tipografia forte e legível. A exemplo da 

peça do período soviético, a capa do álbum retrata a moça gritando o nome da banda, 

muito semelhante a obra de Rodchenko não somente na pose e nos elementos mas 

também no conceito e forma de destacar e posicionar a mensagem, inclusive 

reproduzindo de forma semelhante a característica de fotomontagem. A paleta de cores 

dessa vez, escolhida para representar todas as capas relacionadas ao segundo álbum, 

contém as cores preto, vermelho e verde (pistache), criando uma identidade pessoal. 



Alex, o vocalista fala: “queríamos um esquema cromático reconhecível por cada nova 

série de canções (cada álbum), e um pouco mais de humanidade, e é por isso que 

usamos fotos de pessoas’. 

 

Cartaz de 1926 para a revista Novyi Mir 

feito pelos irmãos russos Vladimir e Georgii 

Stenberg, célebres artistas da vanguarda 

Construtivista, mestres em criar pôster de 

filmes das décadas de 20 e 30. Enquanto o 

trabalho era muitas vezes brincalhão, sexy e 

humorístico, os artistas compreendiam 

intrinsecamente a função de um cartaz: 

atrair a atenção para si nos momentos mais 

breves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda alemã Kraftwerk, uma das pioneiras 

da música eletrônica e sempre visualmente 

sábia. Certamente, pode-se dizer que eles 

tiveram bom gosto - os gráficos em suas capas 

eram consistentes com os visuais durante seus 

shows, também caia bem com o firme e 

constante ritmo eletrônico de sua música. 

Analisando o design da capa do álbum "Man 

Machine", de 1978, vemos a paleta de cores 

limitada em preto, branco e vermelho, onde 

preto e branco criam o contraste final e o 

vermelho funciona como o elemento 

dominante. O vermelho também tem 

significados radicalmente diferentes. Por um lado, está associado ao amor, ao calor e à 

energia, por outro - com guerra, violência e sangue. A composição da capa é dinâmica, 

com base em linhas diagonais e escorregões de perspectiva. As letras são sem serif, 

simples. Há também um uso fortemente visível da multiplicação, criando um ritmo 

repetitivo. Todas as características acima podem ser atribuídas aos principais traços 

estilísticos do movimento de vanguarda construtivista russo da década de 1920. A capa 

'Man Machine' é, portanto, um pastiche, uma referência intencional à vanguarda russa 

dos anos 20 e mais especificamente ao cartaz dos irmãos Vladimir e Georgii Stenberg.  

   



  

Também inspirado no cartaz de 1926 para a revista Novyi Mir feito pelos irmãos 

russos Vladimir e Georgii Stenberg, a capa do single The Fallen (2006), da banda Franz 

Ferdinand, trás os mesmos elementos do pôster e da capa do álbum Man Machine, do 

Kraftwerk. Paleta de cores limitada, dentro da proposta do preto, vermelho, verde (e 

agora um tom a mais, creme), composição com linhas dinâmicas com base em linhas 

diagonais e presença da perspectiva, além da letra sem serifa simples, o forte uso da 

multiplicação e do ritmo repetitivo. 

  

 3ª Atividade 
 

Sempre com influências bem marcadas e com amor incondicional por estéticas 

antigas, como vimos acima na análise das capas o Franz Ferdinand reforça também em 

seus vídeos a identidade do som que os levou a patamares mais elevados. O Franz 

Ferdinand permanece até hoje ligado à ideia do uso do videoclipe como um ótimo 

veículo para expressar suas ideias criativas e continua a vê-lo como parte importante da 

identidade visual da banda. 

O objetivo é apresentar dois videoclipes da banda Franz Ferdinand que trazem 

em comum a apropriação e, de certa forma, a homenagem a movimentos artísticos como 

o Dadaísmo, o Construtivismo e Suprematismo Russos, postos aqui para estudos nessa 

sequência didática. Esses videoclipes trazem um “real movimento” para aquele 

movimento que já se mostrava latente nas peças gráficas da época, agora em outra 

época e como forma de entretenimento mesclado a arte. 

 

 

Take Me Out (2004) | Diretor: Jonas Odell 

Acessar em: https://www.youtube.com/watch?v=7-3HO8LoBx  

https://www.youtube.com/watch?v=7-3HO8LoBx


 

 

*** O clipe da música Take Me Out foi dirigido por Jonas Odell, um dos 

fundadores da Filmtecknarna, coletivo de designers e artistas gráfico-moventes atuantes 

na Suécia. Especializou-se em fazer filmes mesclando imagens em live action e 

animações em variadas técnicas. Com seu trabalho com o Franz Ferdinand, recebeu o 

prêmio de Revelação no VMA 2004 e ainda uma indicação ao Grammy.  

O videoclipe de Take Me Out, como citado anteriormente, traz referências do 

Dadaísmo e Construtivismo, além de elementos do futurismo, do neoplasticismo e 

algumas colagens. Alex, vocalista da banda, conta que a banda queria que o vídeo fosse 

como uma fotomontagem dadaísta, onde a perspectiva se distorcesse e formas 

mecânicas fossem reconstruídas simulando corpos, bem como membros humanos 

associados a essas estruturas.  As formas lembram as pinturas de Francis Picabia. Ainda 

como heranças do movimento dadaísta são apresentadas animações tipográficas e 

composições a partir de fragmentos animados. Do Construtivismo Russo, as referências 



estão presentes nos elementos geométricos e na paleta de cores limitada. A ideia básica 

para o vídeo é a combinação de elementos animados 2D com gravação ao vivo da banda 

e cenário 3D - de modo a ser uma mistura de animação plana com material de filme, 

graças ao efeito de colagem. Apesar desta variedade, cada quadro é polido e pode ser 

um gráfico autônomo. 

Em Take Me Out somos bombardeados por vários elementos marcantes dos 

anos 20/30. Segundo Alex o vídeo é pop sem deixar de ter valor artístico. O misto de 

animação vintage sofisticada com live action se tornou o rosto de um dos maiores hits 

da banda. Possui efeito de colagem instável, mas com texturas de metal e cores mais 

escuras para combinar com a música. Podemos reconhecer a estética da colagem 

Dadaísta e típica da liberdade de composição artística de vanguarda. As cores são 

reduzidas a preto, vermelho e branco, então também temos construtivismo russo. Além 

disso, há o efeito de papel amarelado para adicionar um aspecto mais vintage. Nas 

animações, podemos ver inúmeras multiplicações, lineaturas se assemelham a jornais e 

letras cortadas dos jornais que voam ao redor. A tipografia composta espontaneamente, 

as vezes, vem das letras da música, sublinha seu ritmo e, às vezes, é apenas uma única 

palavra aleatória. Apropriar-se do acaso e sublinhar o absurdo, obviamente, uma das 

principais características das criações de Dadas. 

Nas animações do clipe existem muitos desenhos de máquinas, roda dentada, 

gráficos e diagramas. Estes são certamente inspirados pelo futurismo. Os futuristas 

italianos adoravam imagens técnicas, mas também havia alguns amantes da máquina 

entre os dadaístas, como por exemplo, a arte inicial de Francis Picabia e seus fantásticos 

desenhos mecânicos. Em seguida, temos uma luta de box - também um famoso motivo 

do movimento dadaísta. No vídeo, há uma luta de box entre Franz e Anti-Franz, que é 

uma bela metáfora da luta entre arte e anti arte, significado do Dadaísmo. Além disso, as 

divagações se o dadaísmo é arte ou não, continuam ainda hoje, em parte por causa dos 

próprios artistas Dadas, que de forma provocativa falaram sobre a morte da arte. Eles 

não queriam que sua arte fosse colocada galerias de museus, por se tornar ultrapassada. 

Então, o duelo do videoclipe não é tanto entre lutadores e sim entre valores. 

 
O cenário em que os personagens animados se movem faz uso de muitas 

diagonais e encruzamentos de perspectiva, como nas pinturas de Giorgio de Chirico, 

precursor do surrealismo. No vídeo, também podemos ver flashes de montagens orgânicas, ou 

mesmo objetos prontos de Duchamp, como uma roda de bicicleta, além de espirais, 



escudos para atirar e outras composições centradas também estão presentes de vez em 

quando no clipe. Em movimento, eles parecem emitir ondas sonoras - e esse era 

exatamente o ponto, certamente inspirado pelas turbinas de Marcel Duchamp. Pessoas-

robôs feitas de dezenas de moventes engrenagens não são apenas uma homenagem a 

Picabia, mas os anos vinte-vanguardistas. 
 

 
 

“Take Me Out” trouxe a fama internacional ao Franz Ferdinand, e é uma prova de que 

às vezes é possível combinar o bom design com a parte comercial comércial.  
 

 

 

This Fire (2004) | Diretor: Stylewar 

Acessar em: https://www.youtube.com/watch?v=VHUxS8qkO8M  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VHUxS8qkO8M


 

*** Mais uma produção influenciada pelo movimento artístico soviético das 

primeiras décadas do século passado denominado Construtivismo e também inspirações 

no movimento da Bauhaus e na arte totalitária. Há também influências do pop art (Roy 

Lichtenstein), as fileiras multiplicadas dos músicos se parecem com o exército do 

Terceiro Reich dos filmes de Leni Riefenstahl. Sob essa estética somos apresentados a 

um vídeo de dominação global. Realizado pelo coletivo Stylewar, o videoclipe de This 

Fire busca inspiração nos cartazes russos das décadas de 1920 e 1930 com certo espírito 

revolucionário. Visualmente esse clipe retoma o que Take Me Out deixou pra trás 

quando referenciava o estilo geométrico, maciço e esparso dos Construtivistas como 

Lissitzsky. Estão novamente presentes a paleta limitada de cores, a tipografia utilizada 

como imagem e os recursos gráficos de impressão (retículas) transpostos como 

linguagem estética. A ilustração cômica no traço dos quadrinhos da década de 1950 

também surge animada em alternância às imagens em live action. O vídeo retrata os 

membros da banda como revolucionários vilões malvados, planejando conquistar o 

mundo com sua própria marca de "Franz Ferdinandism". 

 

*** Cabe ressaltar que essas são informações exclusivas para uso do professor para 

guiar a discussão com os alunos em sala, após a execução das duas primeiras 

atividades, e de assistirem os videoclipes acima. 
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 ADENDOS 

 
Manifiesto realista -  Gabo y Pevsner, Moscú, 1920 

(Arte=convicción y hechos)  http://obrarealista.blogspot.com.br/ 

En el torbellino de nuestros días activos, más allá de las cenizas y de las ruinas del 

pasado, ante las cancelas de un futuro vacuo, nosotros proclamamos ante vosotros, 

artistas, pintores, escultores, músicos, actores y poetas, ante vosotros, personas para 

las que el Arte no es solo una mera fuente de conversación, sino el manantial mismo de 

una real exaltación, nuestra convicción y los hechos. 

Hay que sacar al Arte del callejón sin salida en que se halla desde hace veinte años 

El progreso del saber humano con su potente penetración en las leyes misteriosas del 

mundo, iniciada a comienzos de este siglo, el florecimiento de una nueva cultura y de 

una nueva civilización, con un excepcional (por primera vez en la historia) movimiento 

de las masas populares hacia la posesión de las riquezas naturales, movimiento que 

abraza al pueblo en estrecha unión, y, por último, pero no menos importante, la guerra 

y la revolución (corrientes purificadoras de una era futura) nos ha llevado a considerar 

las nuevas formas de una vida que ya late y actúa 

¿Como contribuye el Arte a la época actual de la historia del hombre? 

¿Posee los medios necesarios para dar vida a un nuevo Gran Estilo? ¿O supone acaso 

que la nueva época puede acoger una nueva creación sobre los cimientos de la 

antigua? A pesar de las instancias del espíritu renaciente de nuestro tiempo, el Arte se 

alimenta de impresiones, de apariencia exterior, y vaga impotente entre el naturalismo 

y el simbolismo, entre el romanticismo y el misticismo. 

Los intentos realizados por cubistas y por futuristas para sacar a las artes figurativas 

del fango del pasado solo han producido nuevos desencantos 

(Critica al cubismo y futurismo) 

 

El cubismo, que había partido de la simplificación de la técnica representativa, acabo 

por encallar en el análisis. El revuelto mundo de los cubistas, despedazado por la 

anarquía intelectual, no puede satisfacer a quienes, como nosotros, ya hayan realizado 

la Revolución y están construyendo y edificando un mundo nuevo 

Se puede sentir interés por las experiencias de los cubistas, pero no adherirse a su 

movimiento, pues estamos convencidos de que sus experiencias solo arañan la 

superficie del Arte y no la penetran hasta sus raíces, y también nos parece evidente que 

su resultado final no conduce más que a la misma representación superada, al mismo 

volumen superado y, una vez más, a la misma superficie decorativa 

 

En sus tiempos, se hubiera podido exaltar el futurismo por el nuevo aire que aporto su 

anunciada revolución en el Arte, por su critica demoledora del pasado; como único 

modo de asaltar las barricadas artísticas del buen gusto, exigía mucha dinamita; pero 

no se puede construir un sistema artístico sobre una sola frase revolucionaria. 

(Objetos= escencias, sus rítmos y órbitas) 

http://obrarealista.blogspot.com/2012/01/sintesis-constructiivista-en-obra.html
http://obrarealista.blogspot.com.br/


 

Con la plomada en la mano, con los ojos infalibles como dominadores, con un espíritu 

exacto como un compás, edificamos nuestra obra del mismo modo que el universo 

conforma la suya, del mismo modo que el ingeniero construye los puentes y el 

matemático elabora las formulas de las orbitas.Sabemos que todo tiene una imagen 

propia esencial: la silla, la mesa, la lámpara, el teléfono, el libro, la casa, el hombre. 

Son mundos completos con sus ritmos y sus órbitas. Por esto, en la creación de los 

objetos les quitamos las etiquetas del propietario, totalmente accidental y postiza, y 

solo dejamos la realidad del ritmo constante de las fuerzas contenidas en ellos 

 

1) Por ello, en la pintura renunciamos al color como elemento pictórico: el color es la 

superficie óptica idealizada de los objetos; es una impresión exterior y superficial; es 

un accidente que nada tiene en común con la esencia mas intima del objeto. Afirmamos 

que la tonalidad de la sustancia, es decir, su cuerpo material que absorbe la luz, es la 

única realidad pictórica. 

 

2) Renunciamos a la línea como valor descriptivo: en la vida no existen líneas 

descriptivas; la descripción es un signo humano accidental en las cosas, no forma una 

unidad con la vida esencial ni con la estructura constante del cuerpo. Lo descriptivo es 

un elemento de ilustración grafica, es decoración. Afirmamos que la línea solo tiene 

valor como dirección de las fuerzas estáticas y de sus ritmos en los objetos. 

 

3) Renunciamos al volumen como forma espacial pictórica y plástica: no se puede 

medir el espacio con el volumen, como no se puede medir un liquido con un metro. 

Miremos el espacio… ¿Qué es sino una profundidad continuada? Afirmamos el valor 

de la profundidad como única forma espacial pictórica y plástica. 

 

4) Renunciamos a la escultura en cuánto masa entendida como elemento escultural. 

Todo ingeniero sabe que las fuerzas estáticas de un cuerpo sólido y su fuerza material 

no dependen de la cantidad de masas; por ejemplo: una vía de tren, una voluta en 

forma de T, etc. Pero vosotros, escultores de cada sombra y relieve, todavía os aferráis 

al viejo prejuicio según el cual no es posible liberar el volumen de la masa. Aquí, en 

esta exposición, tomamos cuatro planos y obtenemos el mismo volumen que si se 

tratase de cuatro toneladas de masa. Por ello, reintroducimos en la escultura la línea 

como dirección y en esta afirmamos que la profundidad es una forma espacial. 

 

5) Renunciamos al desencanto artístico enraizado desde hace siglos, según el cual los 

ritmos estáticos son los únicos elementos de las artes plásticas. Afirmamos que en estas 

artes esta el nuevo elemento de los ritmos cinéticos en cuanto formas basilares de 

nuestra percepción del tiempo real. Estos son los cinco principios fundamentales de 

nuestro trabajo y de nuestra técnica constructiva. 

 

Hoy proclamamos ante todos vosotros nuestra fe. En las plazas y en las calles 

exponemos nuestras obras, convencidos de que el arte no debe seguir siendo un 



santuario para el ocioso, una consolación para el desesperado ni una justificación para 

el perezoso. El arte debería asistirnos allí donde la vida transcurre y actúa: en el taller, 

en la mesa, en el trabajo, en el descanso, en el juego, en los días laborales y en las 

vacaciones, en casa y en la calle, de modo que la llama de la vida no se extinga en la 

humanidad. 

 

No buscamos consuelo ni en el pasado ni en el futuro. Nadie puede decirnos cual será 

el futuro ni con cuales instrumentos se le puede comer. 

Es imposible no engañarse sobre el futuro y sobre el se pueden decir cuantas mentiras 

se quieran. 

Para nosotros, los gritos sobre el futuro equivalen a las lágrimas sobre el pasado. El 

repetido sueño con los ojos abiertos de los románticos. El delirio simiesco del viejo 

sueño paradisíaco con atuendos contemporáneos. 

 

Quien hoy se ocupe del mañana se ocupa en no hacer nada. 

Y quien mañana no nos de nada de lo que haya hecho hoy no es de ninguna utilidad 

para el futuro. 

 

El hoy pertenece al hecho. 

Lo tendremos en cuenta también mañana. 

 

Dejemos el pasado a nuestras espaldas como una carroña. 

Dejemos el futuro a los profetas. 

Nosotros nos quedaremos con el hoy. 

 

Bien mirado, tras la fachada del futurismo solo había un vacuo charlatán, un tipo hábil 

y equivoco, hinchado de palabras como patriotismo, militarismo, desprecio por la 

mujer y parecidas sentencias provincianas. 

En cuanto a los problemas estrictamente pictóricos, el futurismo no pudo hacer más 

que repetir los esfuerzos, que ya fueron inútiles con los impresionistas, por fijar en el 

lienzo un reflejo puramente óptico. Hoy todos sabemos que el simple registro gráfico de 

una secuencia de movimientos momentáneamente fijados no puede recrear el 

movimiento. Solo recuerda el latido de un cuerpo muerto. 

El pomposo eslogan de la velocidad fue un clarín de guerra para los futuristas. 

Admitimos la sonoridad de tal eslogan y comprendemos muy bien que es superior al 

más potente eslogan provinciano. Pero intentad preguntar a un futurista como se 

imagina la velocidad, e inmediatamente aparecerá todo un arenal de locos automóviles 

y depósitos de chirriantes vagones y alambres intrincados, el estruendo y el ruido de 

calles atestadas de vehículos. ¿Es necesario convencer a los futuristas de que todo ello 

no ocurre por la velocidad y sus ritmos?. 

Mirad un rayo de sol, la más inmóvil de las fuerzas inmóviles. Tiene una velocidad de 

300000 kilómetros por segundo. Observad nuestro firmamento estelar que el rayo 

atraviesa… ¿Que son nuestros depósitos comparados con los del universo? ¿Que son 

nuestros trenes terrestres comparados con los veloces trenes de las galaxias? 



Ciertamente, todo el estruendo de los futuristas acerca de la velocidad es un hecho 

demasiado sabido, pero desde el momento en que el futurismo proclamo que Espacio y 

Tiempo son los muertos de ayer, se hundió en la oscuridad de las abstracciones. 

Ni el futurismo ni el cubismo han ofrecido a nuestro tiempo lo que se esperaba de ellos. 

 

Salvo estas dos escuelas artísticas, nuestro pasado reciente no ha ofrecido nada 

importante ni interesante. 

Pero la vida no espera; las generaciones no cesan de crecer, y nosotros, que sucedemos 

a los que entraron en la historia y poseemos los resultados de sus experiencias, sus 

errores y sus éxitos, después de años de experiencias semejantes a siglos, 

proclamamos: Ningún movimiento artístico podrá afirmar la acción de una nueva 

cultura en desarrollo hasta que los mismos fundamentos del Arte estén construidos 

sobre las verdaderas leyes de la vida, hasta que todos los artistas digan con nosotros: 

Todo es ficción, solo la vida y sus leyes son autenticas, y en la vida solo lo que es activo 

es maravilloso y capaz, fuerte y justo, porque la vida no conoce belleza en cuanto 

medida estética. La más grande belleza es una existencia efectiva. La vida no conoce ni 

el bien ni el mal ni la justicia como medida moral..., la necesidad es la mayor y más 

justa de todas las morales.La vida no conoce verdades racionales abstractas como 

metro de conocimiento: el hecho es la mayor y más segura de las verdades.Estas son 

las leyes de la vida. ｿ Puede el Arte soportar tales leyes si se construye sobre la 

abstracción el espejismo, la ficcion? 

Nosotros decimos: 

Espacio y tiempo han renacido hoy para nosotros. 

Espacio y tiempo son las únicas formas sobre las cuales la vida se construye, y sobre 

ellos, se debe edificar el Arte. 

Perecen los Estados y los sistemas políticos y económicos; las ideas se derrumban bajo 

la fuerza de los siglos, pero la vida es fuerte y crece y el tiempo prosigue en su 

continuidad real. ¿Quien nos mostrara formas mas eficaces que estas? ¿Quien será el 

genio que nos de cimientos más sólidos que estos? 

¿Que genio nos contara una leyenda más maravillosa que la fábula prosaica que se 

llama vida? 

La actuación de nuestras percepciones del mundo en forma de espacio y tiempo es el 

único objetivo de nuestro arte plástico. 

No medimos nuestro trabajo con el metro de la belleza y no lo pesamos con el peso de 

la ternura y de los sentimientos 

 


