
LINGUA. RESPOSTAS. KANDINSKY 

Kandinsky naceu en Moscú, capital de Rusia. O pai era comerciante de té. 
Sendo pequeno, os seus pais separáronse e foi vivir cunha tía, irmá da 
nai. Esta líalle polas noites historias sobre lendas do seu país, que foron 
despertando nel a súa imaxinación e o seu amor polo arte. A súa historia 
favorita era: “San Xurxo e o seu cabalo”, un xinete moi valente que vivía 
aventuras. 

Kandinsky tropezaba moito e a súa tía comproulle uns lentes. Empezou a 
admirar as cores de todo canto vía. Debuxaba nun caderno xinetes, 
dragóns, cabalos e paisaxes. 

Súa nai levouno á ópera de Wagner e empezou a percibir os sons con 
cores. Con súa tía foi á casa do pintor Monet e ó ver as manchas de cor 
nas súas obras decidiu que quería pintar así. 

Unha noite soñando aprendeu o significado das cores: o amarelo 
proxecta  enerxía como o sol, o azul significa calma e o vermello dá vida e 
forza. Formou cos seus amigos tres grupos de pintores e chamoulles 
Impresións a aqueles nenos que lles interesaban a Natureza e as cores; 
Improvisacións a aquel grupo dos que querían expresar os seus 
sentimentos e Composicións era o grupo dos máis avanzados que 
querían coñecer elementos novos que el descubrira na pintura. Fixeron 
unha exposición e a xente riase del.  

Kandinsky empezou a pintar figuras xeométricas con cor no seu caderno 
de mundo interior e escribiu o libro Punto e liña sobre o plano. Empezou a 
ensinar a pintar con puntos que dan orixe a liñas que se moven no plano. 
E descubriu que estes tres elementos permiten crear unha obra de arte. 
Esa forma de pintar é arte abstracta.  

A pesar de tódolos atrancos que tivo e que se riran del, Kandinsky seguiu 
crendo nel mesmo e converteuse nun dos artistas máis famosos do 
mundo.  

Comprensión lectora 

 1.- Contesta as preguntas: 

- Onde naceu Kandinsky? 

En Moscú, capital de Rusia. 

- Con quen foi vivir despois da separación de seus pais? 

Con súa tía. 

- Que lle lía súa tía polas noites? 

Historias sobre lendas do seu país. 



 

- Como se chamaba a súa historia favorita? 

San Xurxo e o seu cabalo. 

- Que lle ocorreu cando foi á ópera de Wagner? 

Empezou a percibir os sons con cores. 

 

- Foi con súa tía á casa dun famoso pintor impresionista, como se 
chamaba? 

Monet. 

- Que significaban para el as cores amarela, azul e vermella? 

Amarela.- Proxecta a enerxía do sol. 
Azul.- Significa calma. 
Vermello.- Dá vida e forza. 

- Cita o nome dos tres grupos de amigos que ensinaba a pintar. 

Impresións, Improvisacións e Composicións. 

- Cal é o título do libro no que escribiu a partir do seu caderno de mundo 
interior. 

Punto e liña sobre o plano. 

 - Que nome recibe a súa forma de pintar con puntos e liñas no plano? 

Arte abstracta. 

 

Se queres saber máis sobre a vida e obra de Kandinsky pincha  nos 
enlaces: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=764GziXmG6g&list=PLyzF7vk0TRoSrc8ey_Oh7lwAdWcH
NxQUw 

 
https://www.youtube.com/watch?v=3hLMs3kPFIg&list=PLyzF7vk0TRoSrc8ey_Oh7lwAdWcHN
xQUw&index=2 
 
Agora podes debuxar ou pintar imitando algunha das súas obras en 
Plástica. 
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