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01  a) A proposta de Cildo Meireles é a negação da � gura de 
genialidade do artista e da supervalorização da obra de 
arte. Por meio de seus projetos, qualquer pessoa pode-
ria realizar o trabalho de forma idêntica ao realizado 
pelo artista, inserindo-se no processo, sem ser consi-
derado plágio, pois não há distinção entre o original do 
artista e o realizado por outra pessoa qualquer.

b) A proposta de Cildo tem relação direta com o 
Dadaísmo, pois este também propunha a negação da 
grandiosidade da obra e do artista.

02  A obra Torso/Ritmo apresenta as características do movi-
mento futurista relacionadas à impressão do movimento 
e da valorização da força do homem. A � gura é composta 
em uma diagonal, com curvas e distorções que fazem a 
musculatura parecer saltar do papel.

03  O movimento de arte cubista começou em Paris, por volta 
de 1907. Liderados por Pablo Picasso e Georges Braque, 
os cubistas romperam com séculos de tradição em sua pin-
tura, ao rejeitar o ponto de vista único. Em vez disso, eles 
usaram um sistema de análise em que os sujeitos tridimen-
sionais foram fragmentados e rede� nidos em vários pontos 
de vista diferentes e simultâneos. O movimento costuma 
ser dividido em duas fases: a fase analítica (1907-1912) e a 
fase sintética (1913-1920). A primeira fase tentou mostrar 
objetos que exigiam mais da imaginação do que da visão 
para sua observação. Já na fase sintética, as obras foram 
compostas por formas mais simples e em cores mais vivas.

04  a) O � lme apresenta características do Expressionismo 
alemão, com a presença de contrastes violentos, cenas 
escuras e distorção da imagem.

b) O Expressionismo representa uma fusão entre o pessi-
mismo e o cenário desolador nos quais se encontrava a 
Alemanha no pós-guerra (1914-1918), que, com a der-
rota, foi humilhada assinando tratados internacionais 
que rebaixavam a honra do seu povo.
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Quebra de paradigmas

 Atividade em grupo.
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