
Vangardas históricasVangardas históricasgg

CaracterísticasCaracterísticas

• A expresión “vangardas históricas” aplícase aos movementos artísticos que se 
inician a comezos do século XX, desenvolvéndose ata o final da SGM. O 
movemento de vangardas continua ata a actualidade pero sen o cualificativo de 
“históricas”, chamadas “nova vangarda”.

• O concepto de vangarda aplícase en Francia a arte, antes da PGM, para designar 
determinados movementos plásticos e literarios que loitaban contra as normas 
académicas e que constituían a avanzada dunha nova sensibilidade

• Termo que fai referencia á arte de pequenos grupos de artistas que se enfrontan á 
tradición ofrecendo novas vías á creación artística.

• Relacionados con correntes filosóficas, fanse coñecer por medio de manifestos
públicos no que expoñen o seu programa

• Proposta de ruptura moi radical

• Rompen coas normas e, realizan unha investigación permanente de novos 
materiais e técnicasmateriais e técnicas

• Arte que resulta cada vez máis inintelixible e hermética para o público

• Teñen conciencia de grupo

• Brevidade, corta duración. Cada artista experimenta con diversas vangardas 

Contexto histórico
• Crise dos sistemas políticos do séc. XIX (Absolutismo, Liberalismo) e desaparición dos grandes imperios 

continentais (austro‐húngaro e ruso), cun desenvolvemento do movemento obreiro e do 
internacionalismo.

• Rivalidade entre as grandes potencias europeas que favorece o estoupido da PGM, un difícil período de 
entreguerras e a SGM. Novas potencias económicas e políticas: EEUU e Xapón

• O século XX chegou acompañado dun gran número de inventos no ámbito técnico e industrial así como
de novos coñecementos decisivos nas ciencias humanísticas e naturais. A teoría da relatividade de
Einstein, a psicanálise de Freud, o descubrimento dos raios X ou ben a primeira fisión nuclear, obrigaron
ao home a pensar dunha forma diferente, máis abstracta. Os novos coñecementos puxeron de
manifesto que detrás da realidade escóndese moito máis do que pode percibirse mediante o sentido damanifesto que detrás da realidade escóndese moito máis do que pode percibirse mediante o sentido da
vista (unha clara ruptura cos preceptos impresionistas)

• Esta situación acentuouse por mor dos cambios que se produciron na propia percepción dos sentidos,
posto que a invención do automóbil, do telégrafo, do avión e de moitas outras cousas, deron á rapidez e
ao tempo unha nova dimensión que requiría de percepcións moito máis aceleradas.

• Con todo, todos estes cambios non foron aceptados con tanta euforia pola nova xeración de artistas
como no seu día o fixeron os impresionistas. A cara oculta da modernización (alienación, illamento e

ifi ió ) d l d i t b t d t ó l O ti t ú f ió dmasificación) quedou ao alcance da vista, sobre todo nas metrópoles. Os artistas, na súa función de
apaixonados reformadores do mundo que desexaban derrocar a orde establecida, buscaban "unha arte
nova para un mundo novo". Cadros cargados de emoción debían captar os sentimentos máis íntimos do
ser humano...

FAUVISMO (fauve=fera)FAUVISMO (fauve fera)

• C id d i i t tí ti l i i d• Considerado o primeiro movemento artístico revolucionario do 
século XX. Aglutínase en torno a Matisse

• Influenzas de Van Gogh e Gauguin
• Paixón pola cor. Cores puras, planas, vivas, rechamantes, sen 

mestura que as contamine. Cores violentas, apaixonadas, sen 
mesturas nin matices, con independencia do modelo

• Debuxo, importancia da liña. Os volumes perfílanse con pinceladas 
fortes. 

• Profundidade: desaparece, utilízanse os planos únicos de Gauguin. p , p g
A cor é plana, o espazo  é plano no cadro, de maneira que a 
perspectiva vai perderse en mans da cor, a profundidade deixa case 
de existir e ademais non existen focos de luz que organicen a 

f ósuperficie pictórica
• Interese decorativo: non ten contido de denuncia social
• Temas: agradables , líricos como paisaxes, retratos, interiores..Temas: agradables , líricos  como paisaxes, retratos, interiores..



Catalogación: 
Autor: Henri Matisse
Título: A raia verde
Cronoloxía:1905
Material: Óleo sobre lenzo.
Medidas: 40.6 x 32.4 cm.
Estilo: Fauvismo
Museo: Statens Museum Fur Kunst. 
Copenhagen

Análise e comentario
Contido
ComposiciónComposición
Elementos plásticos

ZONA EN SOMBRAZONA ILUMINADA

LILA, ROSAVERDE, AMARELO

+CLARO
+OSCURO
‐LUZ

+LUZ

TERMOS CROMÁTICOS:
TERMOS CROMÁTICOS:
LADO +CÁLIDO

LADO + FRESCO
LADO +CÁLIDO

ExpresionismoExpresionismo
• É unha das máis importantes vangardas pictóricas do s. XX. Comezou en

Alemaña cara a 1905, da man do grupo Die Brücke (A Ponte). Uns anos
despois, en 1912, e en torno á figura do ruso Wasily Kandinsky xordedespois, en 1912, e en torno á figura do ruso Wasily Kandinsky xorde
outro grupo expresionista, Der Blaue Reiter (O xinete azul).

• Para entón a corrente expresionista consolidouse e as desgrazas dos anos
da Primeira Guerra Mundial déronlle aínda novos bríos. Parecía que o
expresionismo era a vía máis adecuada para manifestar a angustia ante un
mundo que se desafacía nas trincheiras dos campos de batalla e nas
desgrazas da posguerra europea.

C t í tiCaracterísticas:
• Alteración das formas das figuras.
• Convencemento de que a pintura ten que servir para dar unha vía de

ió á ió b d á ái iexpresión ás emocións, sobre todo ás máis arrepiantes e ameazantes
• Interese por representar os problemas da existencia
• A pintura como vía de expresión das emocións
• Uso de cores intensas, nas que o negro ocupa un destacado papel

Autor: Edvard Munch
Título:O berro

Cronoloxía: 1893C o o o a 893
Técnica e material: Óleo, temple 

e pastel sobre cartón
Estilo:  Expresionismop
Medidas: 89 × 73,5 cm.

Localización: Galería Nacional 
de Oslo



Dadaísmo
• En 1916, en Zúrich, un grupo de artistas reúnense no "Cabaret

Voltaire" e é alí onde Dadá naceu; a orixe do nome é motivo 
de discusións, dise que Tristan Tzara atopou esta palabra, ao 
abrir ao azar un dicionario nunha das reunións que o grupo 
l b b b V lt icelebraba no cabaret Voltaire. 

• Dadá foi fundado en 1916 por Tzara, Hugo Ball (un escritor 
alemán) e outros intelectuais que vivían en Zúrich (Suíza) aoalemán) e outros intelectuais que vivían en Zúrich (Suíza), ao 
mesmo tempo que se producía en Nova York unha revolución 
contra a arte convencional liderada por Man Ray, Marcelp y,
Duchamp e Francis Picabia. 

• Azar é a palabra crave do Dadaísmo, converténdose no seu 
método artístico. 

Marcel DuchampMarcel Duchamp
• Cando analizamos a obra de Marcel Duchamp (1887‐1968) queda sempre a dúbida

de en que "apartado artístico" deberiamos clasificalo. Trátase dun pintor fauvista,
cubista ou abstracto? É, talvez, un escultor cinético ou un autor que emprega
obxectos da vida cotiá e convérteos en arte? Pertenceu ao dadaísmo? Anticipou o
surrealismo? Ou é, simplemente, o irreverente, o provocador, o que engana ao
espectador e se burla del? Pois nada diso... e todo á vez. Unha das personalidades
máis creativas do panorama artístico do século XX. Orixinal, tremendamente
orixinal, desde logo.

• Duchamp, nace en Francia. Moi novo vaise a París, para estudar arte, aínda que
non conclúe os seus estudos, realizando unha viaxe estilístico polas diversas
correntes pictóricas da época. O seu paso por cada unha delas é verdadeiramente
fugaz: sempre vangardista, podería afirmarse que a súa inquietude por buscar un
camiño propio impídelle percorrer de todo aqueles que outros artistas abriron
antes. Tan é así que cara a 1913 practicamente abandona a pintura e serán moi
poucos os cadros que realice.

• Inicia entón Duchamp a súa traxectoria como escultor, concretada na realización do seup ,
primeiro "obxecto atopado", a Roda de bicicleta denominado pola crítica como ready‐
made (listo e feito), unha verdadeira innovación escultórica. Con iso pasa a converter
obxectos cotiáns, que non posúen ningún valor específico e aos que el engade unha
mínima transformación, en obras de arte, sacándoas do seu contexto habitual. Hai poismínima transformación, en obras de arte, sacándoas do seu contexto habitual. Hai pois
aquí unha posición moi próxima ás formulacións dadaístas, en canto supón unha forte
crítica ao propio sentido da arte e á súa consideración na sociedade contemporánea.

• A partir dese momento a produción artística de Duchamp faise escasa, en parte debido
á súa permanente inquietude e ás súas diversas afeccións entre elas o xadrezá súa permanente inquietude e ás súas diversas afeccións, entre elas, o xadrez.

• Non importa, aínda dedica oito anos a realizar a súa obra máis coñecida: "o Gran
Vidro", que non podemos considerar unicamente como pintura, é máis ben unha
máquina virtual disparatada e xenial. Pero sen entender esta obra non poderiamos

ácomprender os camiños que agora, nestes momentos, está a percorrer a arte.
• Foi pioneiro en dúas das principais rupturas do séc. XX: a arte cinética e o ready‐made,

que introducía unha forte crítica á institucionalización e ao culto as obras de arte.
• Moi afeccionado aos xogos de palabras• Moi afeccionado aos xogos de palabras
• Exerceu gran influencia no desenvolvemento do Surrealismo, Dadá e Pop Art.

Ready‐made:  obxectos manufacturados que 
descontextualiza do seu entorno habitual e aos 
que lles outorga unha nova identidade,que lles outorga unha nova identidade, 
situándoos nun ámbito artístico

Autor: Marcel Duchamp
Título: A fonte 

C l í 1917Cronoloxía: 1917
Técnica e material: 
Estilo:  dadaísmo

MedidasMedidas
Localización: 

A fonte, 1917: ensalza a beleza industrial dun 
urinario cunha carga de dadaísmo. Ademais fai 
referencia cun só obxecto á posición feminina 
(útero) e á sexualidade. Firmado co 
pseudónimo R. Mutt.



Autor: Marcel Duchamp ( 1887‐1968)
Título: L.H.O.O.Q.
Cronoloxía: 1919
Técnica e material: lapis sobre unha reprodución 
da Mona Lisa de Leonardo da Vinci
T ñ 19 7 12 4Tamaño: 19.7 x 12.4 cm.
Colección privada

SurrealismoSurrealismo

• Movemento fundado polo poeta André Breton en
1924, que pronto pasará ás artes plásticas. Herdeiroq p p p
do dadaísmo, do que conserva o gusto pola
provocaciónprovocación.

• Expresa a dimensión inconsciente, que se manifesta
bno mundo dous soños e no subconsciente, o que o

vincula coa psicanálise de Sigmund Freud. A arte
permite o encontro do real e do imaxinario.

O surrealismo figurativo de Salvador Dalí
CaracterísticasCaracterísticas 

• Pintura con aparencia de realidade case fotográfica
• Execución técnica minuciosaExecución técnica minuciosa
• Colorido brillante
• Obxectos e persoas en asociacións insólitasObxectos e persoas en asociacións insólitas
• Paisaxes de grandes espazos de atmosfera onírica
• Somete os obxectos a contínuas metamorfoses
• O seu proceso creador chamado por el mesmo como “crítico‐

paranoico”, está baseado en pintar as súas propias visións
h ió d i ó i d d ñ dnunha sucesión de imaxes próximas ao mundo dos soños, de

imaxinación e fantasía desbordante. “Método espontáneo de
coñecemento irracional baseado na obxectivación sistemática
de asociacións e interpretacións delirantes...".

A persistencia da memoria, coñecido tamén como Os reloxos brandos.
Autor: Salvador Dalí. Cronoloxía: 1931. Técnica de óleo sobre lenzo. Estilo: Surrealimo. Medidas: 
24 x 33 cm. Consérvase no MoMA (Museum of Modern Art) de Nova York. Nunha revisión 
posterior creou A desintegración da persistencia da memoria (1952‐54)



Contido: a paisaxe é simple, inspirada na baía rochosa de Port Lligat. O mar, ao fondo,
e un cantil á dereita. Nunha extensa chaira hai xustapostos diferentes elementos que producen
asombro no espectador pola súa variedade, estraño aspecto e falta de relación lóxica entre eles.p p , p
1. Retrato‐caricatura do pintor, unha cara con longas pestanas inspirada nunha rocha do cabo

de Creus que ocupa o centro do cadro e semella un caracol arrastrándose polo chan, o corpo
confúndese coa area escura, deixando nela unha pegada de cor. A cara aparece tamén
noutros cadros do autor como O gran masturbador e O enigma do desexo.

2. Reloxos: tres reloxos brandos e deformados de ouro e prata. Un colga en equilibrio da rama
dunha árbore sen follas. Outro se axusta a xeito de montura sobre a cara‐caracol. O terceiro
está, quizais, a piques de deslizarse por unha parede, sobre este reloxo hai unha mosca. Hai
un carto reloxo, de peto e vermello, que conserva a súa forma, que parece estar devorado
por multitude de formigas. Son reloxos perfectamente verosímiles que seguen marcando a
h ( d d d d )hora (ao redor das seis da tarde).

3. Formas xeométricas: cubo e estreito rectángulo que completan a composición pola
esquerda e enlazan co ceo e a terra por forma e colorido.

C i ió é d f t á di id d d l t té l hComposición: é un cadro que fronte á diversidade de elementos que contén logra unha gran
sensación de unidade, a esa sensación axuda o tratamentotratamento espacialespacial que lle imprime e que
será un elemento habitual na súa obra. Fondos inmensos, cunha liña do horizonte alta, pero
sempre dous espazos que non se dividen de forma cortante senón que son unhasempre dous espazos que non se dividen de forma cortante senón que son unha
prolongación de ceo e terra cara a unha contorna profunda, cara a un horizonte de gran
profundidade sen por iso ocultar a planitude do cadro. Os diversos elementos colócanse en
función dun horizonte que divide o espazo en dúas metades desiguais Na parte superior unfunción dun horizonte que divide o espazo en dúas metades desiguais Na parte superior, un
ceo azul e branco, e na inferior, un terreo árido, escuro que ás veces se converte nunha
praia.

Na atmosfera onírica da pintura están recollidos elementos constantes na obra do autor:
•O seu autorretrato, mestura de cabeza humana e rochas da costa Brava dos arredores
de Cadaqués, que repetirá en moitos outros cadros. Corpo semipétreo, case sen vida,
extenuado. Estilizado pero recoñecible, caracterízase pola súa cor gris‐azulada, o seu
gran nariz apoiado no chan e a súa cara alongada. As pestanas longas, boca aberta e
lingua saínte en amarelos, representan a contraposición entre o soño físico e o soño de
que os seus desexos podan cumprirse.
•As formigas que simbolizan a morte, a destrución do corpo, o podrecemento.
•Os reloxos: o paso do tempo, que se nos escapa, non se pode reter.

Debuxo: Dalí concédelle gran importancia. Formou parte do grupo de pintores surrealistas
que empregaban unha figuración de corte tradicional, con moito detalle, aínda que nin as
di ió d b i ú ió d idimensións dos obxectos, nin as súas proporcións pretenden ser reais.
Simbolismo: os reloxos, como a memoria, abrándanse polo paso do tempo. Dalí, segundo el
mesmo dixo, inspirouse no queixo Camembert á hora de engadir os reloxos ao cadro,
relacionándoos pola súa calidade de "tenros extravagantes solitarios e paranoico críticos"relacionándoos pola súa calidade de "tenros, extravagantes, solitarios e paranoico‐críticos".

Abstracciónbst acc ó

h d d á d f á l ó d lUnha serie de pintores darán o paso definitivo cara á anulación do elemento
temático ou figurativo dentro da linguaxe pictórica. Trátase de artistas que
como W. Kandinsky, K. Malevich e P. Mondrian buscan unha arte espiritual
e profunda, negando definitivamente a referencia imitativa na arte e
converténdoa nun feito alleo á realidade.

Sinalamos algúns dos seus trazos distintivos:Sinalamos algúns dos seus trazos distintivos:

• Ruptura absoluta coa pintura figurativa

• Expresión mediante a forma e a cor

• Autonomía da obra de arte

• Creación dunha obra baseada nos elementos plásticos: cor, forma

Ob i b d d i d ió• Obxectivo: que a obra de arte provoque determinadas sensacións no
espectador. Segundo Kandinsky, a arte é unha forza útil que serve ao
desenvolvemento e á sensibilización da alma humana.

W. Kandinsky, 1866‐1944
• De nacionalidade rusa, foi o protagonista central do grupo Der Blaue

R i di Mú i h d d d i i

W. Kandinsky, 1866 1944

Reiter, que xurdiu en Múnic como unha segunda onda do expresionismo.
Pertenceu e foi profesor na Bauhaus e evolucionou ata chegar a ser uns
dos creadores da arte abstracta. É un dos máis brillantes teóricos da arte
do século XX, con obras como: Punto e liña sobre o plano e Do espiritual
na arte (1912) .

• Nas súas obras abandona a reprodución da realidade interesándolle só aNas súas obras abandona a reprodución da realidade interesándolle só a
cor, as liñas e as superficies, co que inicia o camiño á abstracción.

• As súas composición chegan a estar baseadas no trazado de puntos, liñas,
á l d d í l l d i lángulos, cadrados e círculos coloreados con pinturas planas.

• Debuxo de formas xeométricas simples e planas.

• Gran colorista. Forma e cor son os seus principais instrumentosGran colorista. Forma e cor son os seus principais instrumentos



W. Kandinsky. Algunhas das súas ideas:

Sobre o punto:
D fi i ió d t t i t l bá i í d l tDefinición de punto: o punto se incrusta no plano básico e aí se queda polo tempo

dos tempos.
No momento en que o punto se despraza do centro do plano básico, faise

tibl bi i ( f i i l)perceptible a bisonancia (referencia musical):
1ª Son absoluto do punto
2ª Son do sitio dado do plano básico
O punto como unidade complexa: tamaño+forma
Sobre as liñas: estas aportan “temperatura” e “movemento vital” á pintura
A recta horizontal é a forma máis escueta da infinita posibilidade fría dop

movemento
A recta vertical: é a forma máis escueta da infinita posibilidade cálida do

movemento
Polo que a maior ou menor inclinación comunicará unha determinada sensación,

“forza visual”, de temperatura e dinamismo.

Autor: WASSILY KANDINSKY
Título:  Pintura con tres manchas 
Cronoloxía: 1914
Técnica e material: Óleo sobre 
lenzo.
Tamaño: 1.21 x 1.11 m. 
Museo Thyssen‐Bornemisza

Pintura con tres manchas foi pintada en Múnic na primeira metade de 1914, antes do seu regreso a Moscova a finais
dese ano, no momento en que as súas experimentacións pictóricas e teóricas levaran ao artista ruso ás portas da
abstracción pura. No proceso de creación xoga un papel preponderante o concepto de improvisación; pero a obra é
elaborada con gran esforzo minuciosamente dando renda solta ás inspiracións momentáneas pero sen deixarse dominarelaborada con gran esforzo, minuciosamente, dando renda solta ás inspiracións momentáneas, pero sen deixarse dominar
por factores de azar.

Contexto e interpretación: este cadro foi realizado días antes do estalido da Primeira Guerra Mundial. Por este feito,
esta obra entendeuse como a tradución plástica, realizada cunha linguaxe completamente abstracta, da tensión e o clima
prebélico que reinaban en Europa Así pois a pugna dos campos de cor que chocan no ángulo superior dereito do lenzoprebélico que reinaban en Europa. Así pois, a pugna dos campos de cor que chocan no ángulo superior dereito do lenzo
percíbese como a metáfora da inminente loita.

Contido: carece de calquera referencia ao mundo exterior dos obxectos, é unha composición de formas abstractas e
manchas de cor completamente libres, chamadas “resonancias cósmicas” polo pintor, cuxa disposición reflicte o principio
de que a arte absoluta (a pintura abstracta) responde a unha necesidade interior do artistade que a arte absoluta (a pintura abstracta) responde a unha necesidade interior do artista.

Espazo: non hai noción de espazo tridimensional, pois o pintor evita todas as normas que rexían a pintura mimética,
aquela que pretendía a representación da realidade visible.

Elementos plásticos: unha serie de formas flutuantes superpostas e de intensas cores ocupan todo o espazo
pictórico. No centro, tres manchas ovoides de diferentes tamaños, compactas, de cores planas azul, verde e vermello, fanpictórico. No centro, tres manchas ovoides de diferentes tamaños, compactas, de cores planas azul, verde e vermello, fan
referencia á simboloxía divina do número tres.Liñas flutuantes, curvadas, verticais, inclinadas, pequenos semicírculos e
oxivas se estenden sobre as manchas e pola superficie do cadro.

O seu código plástico mostra os seguintes elementos:
•Manchas de cor estendidas e transparentes:Manchas de cor estendidas e transparentes:
•manchas de cor fría dan o sentido de profundidade flutuante.
•manchas de cor cálida, materia que se expande e flota no espazo fluído.
•Manchas compactas: o vermello‐amarelo, cálido, que tende a expandirse, e o azul‐verde, frío, que tende a contraerse.
•Signos lineais filiformes son indicacións de posibles movementos, suxiren a dirección e o ritmo das manchas, poñen enSignos lineais filiformes son indicacións de posibles movementos, suxiren a dirección e o ritmo das manchas, poñen en
movemento todo o cadro; son os que dan ás manchas de cor a calidade de forzas e non de formas, e dan o ritmo ao
movemento.
•Cada cor representa unha forza: forzas que poden sumarse ou restarse, limitarse ou impulsarse mutuamente.

Esta obra debe ser interpretada como pintura non‐obxectiva e como símbolo dunha aspiración espiritual. Baixo estaEsta obra debe ser interpretada como pintura non obxectiva e como símbolo dunha aspiración espiritual. Baixo esta
óptica, a combinación de ritmos de cores e de formas abstractas que contemplamos, non é outra cousa que a concreción
plástica do sentimento do seu autor.

Piet MondrianPiet Mondrian
Táboa nº I
Óleo sobre lenzo
Época:Abstracción‐ NeoplasticismoÉpoca:Abstracción Neoplasticismo
1921  
96.5 x 60.5 cm.
Museum Ludwig, Cologne, Germanyg, g , y



NEOPLASTICISMO

A procura da pureza total da pintura obriga á redución básica dos seus 
elementos esenciais. 
A redución pura da cor:A redución pura da cor: 

Cores puras sen mesturas 
Cores Planas 

A redución plena das formas:A redución plena das formas: 
O cadrado e o rectángulo 
A redución plena da liña 
Liñas rectas e xeometricamente perfectas p
Nin unha soa curva 


