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TÍTULO: Das artes de doutrina à arte de estéticas 

 

 

I – OBJETIVO 

 

 Este curso visa à exposição das modificações do paradigma vigente até 

os fins do século XVIII nas artes da Europa ocidental. O estudo das obras dos 

artistas do século XIX e XX põe em evidência a erosão das artes precedentes. 

O cotejo com alguns escritos de artes precedentes evidencia a mudança dos 

reerenciais anteriormente dominantes. 

 

II – CONTEÚDO 

 

1.As instituições de artes como preceptivas distintas das escolares: desenho 

interno e desenho externo. 

2.A erosão das instituições como subversão dos gêneros: Géricualt, Courbet. 

3.A autonomização do registro em caderno: dos exercícios e repertórios de 

exemplos como estudos e empregos, à emancipação artística das anotações – 

Constable, Turner e sucessores. 
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4.A irrupção da alteridade: distinção entre orientalismo e japonismo, Delacroix 

e o exotismo contra a figuração europeia abalada pelo sino-japonismo, a partir 

da abertura do Japão. 

5.A introdução do elemento extra-pictórico na arte: o cubismo e os recortes de 

jornal. 

6.A dimensão do primitivo: a criança, o selvagem, o louco na arte, Rousseau e 

os Fauves; sua extensão aos cubistas e expressionistas. 

7.O surgimento dos primitivos na França, Uhde. Gauguin na Bretanha e 

Polinésia. 

8.As vanguardas e sua academização centenária na estilização dadaísta. 

9.O enfrentamento dessa estilização: Grosz, Dix, Beckmann, Carrè, Derain. 

 

III – MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 Aulas expositivas 

 

IV – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

 Trabalho. 

 Época e critério de recuperação: trabalho. Data a combinar. 
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