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INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
«Eu podia ter feito isto!» é um chavão que ecoa em galerias de arte  «Eu podia ter feito isto!» é um chavão que ecoa em galerias de arte  

por todo o mundo. Até nós próprios podemos já tê-lo dito. por todo o mundo. Até nós próprios podemos já tê-lo dito. 
E é verdade que muitas obras-primas famosas parecem ter exigido  E é verdade que muitas obras-primas famosas parecem ter exigido  

pouco talento, tempo ou cuidado com o pormenor. Então, porque é  pouco talento, tempo ou cuidado com o pormenor. Então, porque é  
que as PENDURAM nas paredes das galerias?que as PENDURAM nas paredes das galerias?

Para começar, porque temos muito a aprender, mesmo com as obras  Para começar, porque temos muito a aprender, mesmo com as obras  
mais simples. Por exemplo, que cada uma delas oferece muito mais  mais simples. Por exemplo, que cada uma delas oferece muito mais  
do que o simples produto final. A arte apresentada neste livro é  do que o simples produto final. A arte apresentada neste livro é  

importante não só pelo que mostra, mas também pelo que representa.  importante não só pelo que mostra, mas também pelo que representa.  
Nalguns casos, os artistas poderão ter trabalhado uma variedade  Nalguns casos, os artistas poderão ter trabalhado uma variedade  
de estilos ao longo das suas carreiras, como resposta a múltiplas  de estilos ao longo das suas carreiras, como resposta a múltiplas  

influências e pontos de referência.influências e pontos de referência.

Neste livro, encontrarás informação sobre cada artista,  Neste livro, encontrarás informação sobre cada artista,  
o seu estilo e as suas intenções. Além disso, há uma breve  o seu estilo e as suas intenções. Além disso, há uma breve  

cronologia no fim do livro, para situar os artistas  cronologia no fim do livro, para situar os artistas  
nos seus contextos.nos seus contextos.

Mas, não é só; é altura de pores de lado os receios e pegares  Mas, não é só; é altura de pores de lado os receios e pegares  
em canetas e lápis para experimentares um vasto leque de estilos  em canetas e lápis para experimentares um vasto leque de estilos  

diferentes. Em apenas alguns passos simples, descobre como é fácil  diferentes. Em apenas alguns passos simples, descobre como é fácil  
(ou difícil!) criar algo com o estilo do teu artista moderno preferido.  (ou difícil!) criar algo com o estilo do teu artista moderno preferido.  

Pode ser até que encontres a tua própria inspiração artística!Pode ser até que encontres a tua própria inspiração artística!
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Wassily Kandinsky foi o mestre dos círculos, dos arabescos e das 

manchas. A sua técnica pode parecer fácil à primeira vista, mas isso 

faz parte do seu génio. Ele disse uma vez: «De todas as artes, a pintura 

abstrata é a mais difícil. Exige que se saiba desenhar bem, que se 

tenha uma profunda sensibilidade para a composição e cor e que 

se seja um verdadeiro poeta».

Considerado por muitos um precursor do Expressionismo Abstrato, 

o intensamente espiritual Kandinsky via as suas pinturas como mundos 

sem fronteiras, criadas para cativar o olhar, o som e a emoção. 

O EXCÊNTRICO
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3. Dá cor a algumas das secções 
e acrescenta detalhes fi nais 

também em cor. 

Usa estas dicas e formas básicas como ponto de partida para criares Usa estas dicas e formas básicas como ponto de partida para criares 
a tua obra ao estilo de Kandinsky nas páginas seguintes.a tua obra ao estilo de Kandinsky nas páginas seguintes.

Método

Kandinsky usava uma variedade de formas e linhas 
abstratas para construir as suas composições.

LINHAS FLUÍDASLINHAS FLUÍDAS

FORMAS FORMAS 
GEOMÉTRICASGEOMÉTRICAS

LINHAS LINHAS 
CRUZADASCRUZADAS

PONTOSPONTOS

Formas

Cores

1. Sobrepõe uma ou duas 
linhas fl uídas a algumas 

formas geométricas.

2. Escolhe e acrescenta algumas 
formas e pormenores ao estilo 

de Kandinsky.








