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Grandes Nomes

A série Grandes Nomes surgiu com o objetivo de difundir a colagem como expressão artís-
tica e mostrar como ela está presente em diversas culturas e épocas; a pesquisa feita pelo 
colagista Mauricio Planel durante o ano de 2020 contou com uma base de dados coletadas 
em inúmeros sites, livros e vídeos para catalogar informações relevantes.
 
Trazer à tona colagistas reconhecidos ou não pelo grande público, foi um dos objetivos deste 
projeto.
 
Foram selecionados 30 grandes nomes que marcaram a história da colagem com criativida-
de, estilo e atitude. Também reforçamos a importância das mulheres neste meio e mostramos 
as diversas escolas, narrativas, técnicas e materiais utilizados.
  
A publicação conta ainda com os três colagistas ganhadores do Concurso Grandes Nomes, 
organizado pela Sociedade Brasileira de Colagem.
 
De um cartaz rasgado à mão ao uso do computador, apresentamos de forma clara e objetiva 
uma trajetória que permite você conhecer um pouco mais sobre os caminhos que a colagem 
seguiu.
 
Collage, assemblage, técnicas mistas, tipografia e a redefinição do papel e da fotografia es-
tão nas obras criadas por esses artistas que você vai apreciar na publicação.
 
Boa viagem!
 
Mauricio Planel
 

Richard Hamilton
Adonis in Y fronts
1963



Somos um coletivo nacional de colagistas interessados em  
trocar experiências, disseminar o conhecimento teórico e as 
aplicações práticas desta linguagem. A colagem é conhecida  
por ser um meio de expressão democrático, e nossa missão  
é trabalhar como uma rede de conhecimento, conectando  

quem quer ensinar a quem está disposto a aprender.

Tide Hellmeister
A linha e o Árbitro

1978



A iniciativa nasceu de maneira casual, em fevereiro de 2018, com uma troca de mensa-

gens e uma ideia de conectar colagistas brasileiros: Sacha Senger, Fabiana Lopes e 

Paulo Victor Tavares foram os três fundadores do coletivo, mais tarde, Leonardo Daru-

ma passou a integrar o time. Em março, a conta no Instagram foi criada e passou a pos-

tar colagens de diferentes artistas. O grupo cresceu rapidamente, bem como o número 

de colagistas engajados. 

Nossa plataforma no Instagram é a @sociedadebrdecolagem, e o público é sempre 

convidado a participar – basta postar colagens e marcar a nossa hashtag #sociedade-

brdecolagem para ter sua arte submetida à curadoria – os melhores trabalhos são pu-

blicados no nosso feed. Também publicamos conteúdos sobre colagem e mantemos um 

grupo de WhatsApp para debates mais pontuais e relacionados ao dia-a-dia do colagista.

Um dos principais eventos presenciais promovidos pela Sociedade Brasileira de Cola-

gem acontece no World Collage Day, quando organizamos eventos simultâneos em 

cidades como Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Na edição de 2019, 

realizamos oficinas, encontros livres e a Batalha de Colagem, na qual colagistas expe-

rientes participaram de uma disputa com tempo determinado.



Desde a sua fundação, a Sociedade Brasileira de Colagem promoveu encontros, feiras, 

exposições e experiências realizadas com o apoio de espaços como o Centro Cultural 

de São Paulo (CCSP), a Galeria Recorte, a Sala de Artes e o Centro de Arte Maria 

Tereza Vieira. Também esteve presente na Red Bull Station, como um dos coletivos 

selecionados para a Ocupação nº5, tradicional residência artística da marca.

Foto: Felipe Gabriel



https://www.instagram.com/sociedadebrdecolagem/


Anna Janot é artista visual e designer gráfi-

ca. Desde 2015, faz colagens analógicas de 

temáticas diversas e brinca com o universo 

surreal que essa linguagem promove. 

Explora formas, encaixes e situações ines-

peradas que surgem e se conectam duran-

te o seu processo de criação, criando con-

trastes visuais e conceituais. 

Além disso, desde 2017, um de seus focos 

é o artivismo feminista. A artista passa 

mensagens políticas, se utilizando de iro-

nias, erotismo e símbolos de resistência.

Anna Janot
1º Lugar



Como a colagem entrou na sua vida?
 
   A colagem sempre permeou minha vida de forma indireta. Foi em 2013, durante a faculdade de design 
gráfico, que mergulhei na teoria dos movimentos artísticos de vanguarda e me encantei pela linguagem grá-
fica e os significados que a colagem promovia. Comecei produzindo de forma digital, porém neste mesmo 
ano participei da minha primeira oficina de colagem analógica. Foi o resgate do fazer manual que havia 
ficado de lado desde a infância, mas com um olhar gráfico e poético mais maduro. Os tempos seguintes 
foram de mais oficinas e experimentações, tanto em projetos de design, quanto de forma autoral, colocando 
para fora o mundo múltiplo que existe aqui dentro da cachola.

O que é a colagem? Por que a colagem?
 
   Mais que uma técnica, colagem é linguagem, é processo e identificação. Ela tem a potência de criar diálo-
gos com quem a cria e com quem a observa; seja através de um ou vários elementos. Ela registra e relaciona 
a História, conta o tempo das coisas, representa e mescla a cultura dos povos. Ela diz e contradiz o próprio 
nome, pois não é preciso de cola para fazer uma colagem. Arrisco-me dizer que o mundo é uma colagem.

 
Você planeja a colagem ou ela se revela para você?
 
   Na maioria das vezes ela se revela para mim. Por mais que eu comece planejando a temática ou uma 
mensagem específica, a busca e seleção de elementos, por si só, dá o tom de voz como um todo, pede ou re-
cusa mais elementos.

Como você seleciona as suas imagens?

    Em um primeiro momento, busco imagens diversas que tenham a ver, em diferentes níveis, com a temáti-
ca que estou procurando. Que sejam assertivas ou que provoquem certo tom de ironia ou questionamento. 
O que me salta aos olhos nos garimpos de materiais são elementos impactantes, que tenham uma forte pre-
sença formal na composição (formato, cor, textura, direção/movimento). É um aspecto que levo bastante 
em conta no resultado final, principalmente quando os componentes se assemelham ou se complementam 
formalmente.

O estado emocional afeta sua obra?

   Constantemente. Até ao ponto de não conseguir criá-la.

Anna Janot



Onde você “garimpa” seus elementos?
 
   Mantenho minha busca e acumulações no universo do papel. Me utilizo principalmente de publicações de 
diferentes épocas e assuntos; de enciclopédias científicas a revistas eróticas. Também recolho postais e pa-
péis diversos que possivelmente iriam para o lixo, como retalhos de recortes, adesivos, notas fiscais, etique-
tas... e por aí vai! Idas ao sebo e doações de amigues são duas coisas que eu gosto bastante. Sempre que ad-
quiro alguma publicação, faço um garimpo para coletar aquelas imagens que são “conexão à primeira vista”.

Você se vê refletida nas suas colagens?
 
   Sim. Acredito que tudo o que criamos, carrega um pouco de nós. Então, de alguma forma meu olhar 
aparece, seja no tom de voz da mensagem ou na poética visual. Passear por diferentes linguagens visuais 
dentro da colagem também reflete a pluralidade de interesses e expressões que desejo abordar em determi-
nados momentos.

A colagem é subjetiva ou objetiva para você?
 
    Um pouco dos dois. Mesmo numa composição com uma mensagem bem objetiva, os elementos visuais 
sempre promovem interpretações subjetivas... e para mim a graça está aí.

A colagem é uma forma de transgressão?

   Sim. Retirar imagens de seus contextos originais e nos apropriarmos para dar um novo caráter à elas, ao 
meu ver é uma forma de transgressão. A colagem é audaciosa ao permitir colocar lado a lado símbolos que 
talvez nunca conversassem juntos. O universo imagético nos dá voz quando não podemos/conseguimos falar.

Qual é o futuro da colagem?

   Penso que a colagem continuará cada vez mais presente nas artes visuais e nas mídias. Ela reflete a so-
ciedade contemporânea, mas também a considero atemporal. O que vemos hoje, muitas vezes se asseme-
lha com o que existia no início do século XX, seja em termos visuais ou em suas finalidades e abordagens 
temáticas. Sobre a criação analógica, não vejo um fim, afinal, colagem é também processo. Já no meio 
digital, noto seu uso crescente no audiovisual através de animações, bem como explorações em ambientes 
e realidades virtuais.



Movimentos Paralelos

https://www.instagram.com/annarcolagem/
https://www.instagram.com/annarcolagem/


Patricia Figueiredo é carioca, arquiteta e artista 
visual. Por meio das junções de vários elemen-
tos, cores e formas que permitem a criação de 
novos contextos, descobriu a colagem em 2013, 
após ter experimentado várias técnicas, como 
óleo, acrílico e frottage. 

Em 2019, após o curso Imersões Poéticas, no-
vas possibilidades e caminhos foram descober-
tos onde pôde incorporar palavras escritas ao 
seu trabalho atual. 

Hoje, seu trabalho se desdobra entre a ocu-
pação de superfícies planas, instalações e es-
culturas que passam a ocupar o espaço físico, 
espaço esse que faz parte das suas referências 
em função da arquitetura. 

Seu trabalho final “Transbordar” apresentado 
na exposição “A utopia do não” reflete a junção 
das palavras e a colagem no espaço.

Patricia Figueiredo

https://www.instagram.com/art_of_patfigueiredo/
https://www.instagram.com/art_of_patfigueiredo/


Patricia Figueiredo
Alexandre SOMA é designer editorial, professor de 
diagramação, artista visual e músico eletrônico/digi-
tal autoditada. 

Natural do Rio de Janeiro, está em São Paulo desde 
2007 quando foi convidado para assumir a Zupi De-
sign e realizar projetos gráficos para a Zupi Editora, 
como o livro do grafiteiro Honesto, o livro Estética 
Marginal #01 e a Revista de Arquitetura e Interiores 
“Voxel”. Foi vencedor, em 2008, dos concursos de arte 
visual “Levi’s Be Original” e “Motomix”. Em 2011, 
participou da mostra coletiva internacional “Troyart” 
(Museu da Casa Brasileira), do Live Painting do pro-
jeto “IBM Smart Camp Brazil”. 

Em 2014, realizou um mural de street art e tipografia 
na galeria Ornitorrinco para a expo coletiva “Futu-
ro” (Pixelshow). Em 2016, participou da ação Rayban 
“Unboxing” com seu trabalho de colagem manual. 

SOMA também é professor de diagramação modular 
criativa no projeto de sua autoria, o “Diagramundo”. 
Ele já viajou 5 cidades em todo Brasil e levou conhe-
cimento para mais de 600 alunos em lugares como o 
Sesc Pompéia, a Universidade Federal de Brasília e o 
IED Brasil. O Diagramundo completou 7 anos de es-
trada no Pixel Show 2019.

Alexandre SOMA

https://www.instagram.com/alexandresoma/




Para que esta publicação e a criação do Concurso Grandes Colagistas fosse realizada, nos reu-
nimos e trabalhamos em conjunto:

Leonardo Daruma, Mauricio Planel, Paulo Victor Tavares e Sacha Senger.

Agradecemos às diversas pessoas que colaboraram neste projeto com sugestões, críticas, ideias, 
correções de informações e todo apoio. Com certeza, este trabalho ficou mais completo e colabora-
tivo graças a vocês
 
Esta publicação tem um caráter didático. Utilizamos como referência canais como Wikipédia, Youtube 
e sites de museus, galerias e fundações.

 
“As obras apresentadas neste projeto pertencem aos seus criadores. Esta publicação está sob a 
licença Creative Commons”.
 
 
 
Rio de Janeiro - São Paulo, 2020

Créditos

John Stezaker
Pair Iv
2009
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Rodchenko
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Photomontage





Rodchenko foi um dos artistas 
mais versáteis do Construtivismo 
a emergir após a Revolução 
Bolchevique. Trabalhou como 
artista plástico e designer gráfico 
antes de se voltar para a fotografia 
e a montagem fotográfica. 

Sua fotografia era socialmente 
engajada, inovadora, e oposta 
ao retrato estético da época. 
Ciente da necessidade de 
uma série documental de 
fotografia analítica, fotografou 
frequentemente seus assuntos 
em ângulos ímpares - geralmente 
muito de cima ou de baixo - 
para chocar o espectador.



Desistiu de pintar a fim de concentrar-se na produção 
gráfica para cartazes, livros e filmes. Influenciado 

pelas ideias e pela prática do cineasta Dziga Vertov,  
com quem trabalhou intensamente em 1922.

Perplexo pelas fotomontagens dos Dadaístas 
alemães, começou suas experiências empregando 
imagens encontradas casualmente em 1923 e, em 

1924, começou a produzir suas fotografias. Sua 
primeira publicação em fotomontagem ilustrava o 

poema de Vladimir Mayakovsky About this.

vídeo
DICA



De 1923 a 1928, Rodchenko colaborou com 

Mayakovsky de forma bastante próxima 

(de quem fez diversos retratos) no design 

e layout dos jornais LEF e de Novy LEF, as 

publicações de artistas do Construtivismo. 

Muitas de suas fotografias apareceram 

nestes jornais. Suas imagens eliminaram 

o detalhe desnecessário, enfatizaram 

a composição diagonal dinâmica, 

e foram concebidas com o posicionamento 

e o movimento dos objetos no espaço.





O construtivismo russo 
foi um movimento 

estético-político iniciado na 
Rússia a partir de 1913, 

como parte do contexto 
dos movimentos de 

vanguarda no país, de forte 
influência na arquitetura 

e na arte ocidental.



Movimento artístico

Cons
truti
vismo

R
u

ss
o



Eisenstein e o Construtivismo Russo  
Coleção Cinema, Teatro e Modernidade

 
Francois Albera

Editora Cosac Naify

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=O8tWX1vPw7U&t=5s&ab_channel=karamolegos35
https://www.youtube.com/watch?v=O8tWX1vPw7U&t=5s&ab_channel=karamolegos35
https://www.moma.org/artists/4975


Athos

Bulcão
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Muralista



Athos Bulcão
 1918 - 2008   
 Rio de Janeiro, Brasil

Carioca do Catete, desistiu do 
curso de medicina, em 1939, 

para se dedicar às artes visuais. 
Sua primeira exposição individual  

foi em 1944, na inauguração da sede 
do Instituto dos Arquitetos do Brasil.

Trabalhou como assistente de 
Cândido Portinari no painel de 

São Francisco de Assis da Igreja 
da Pampulha, em Belo Horizonte.

Em seguida, mudou-se para 
  Paris, onde viveu até 1949.









Realizou, durante a década de 1950, 
fotomontagens que extrapolavam 

o âmbito das relações formais puras.
 

O método de Athos Bulcão consistia 
em procurar e recortar imagens 

ao acaso de revistas, como 
Time Magazine e The Weekend Post, 

colando-as em um fundo neutro e 
refotografando a collage criada. 



vídeo
DICA

Essas imagens são consideradas, paralelamente às 
de Jorge de Lima e Alberto da Veiga Guignard, como 
precursoras da técnica no modernismo brasileiro. 

As collages de Athos demonstram que o artista 
concebia o peso da carga semântica das imagens 
vindas de revistas, jornais e livros, assim como 
os movimentos precursores da fotomontagem.



So
br

erre
ali

smo

Mário de Andrade descreve, em 1927, 
o surrealismo, que ele identificava 
como sobrerrealismo,  como uma 
arte fora da conjunção da arte nacional. 

Naquele momento, a arte brasileira 
carecia de ter sua identidade afirmada, 
socializadora e não individualista, 
como o movimento surrealista.



Athos desenha
  
Bené Fonteles

LGE Editora

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=KV5Vp_TBopw&t=3s&ab_channel=tvbrasil
https://fundathos.org.br/


Barbara

Kruger
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Conceptual



Barbara Kruger
1945

Newark, Nova Jérsei     



Ela se formou na The Parson Design School em 1965 e tra-
balhou como diretora de arte em diferentes revistas. 

A principal marca de Kruger na história da arte são suas 
emblemáticas obras que unem fotografia e design.



“Eu sempre digo que eu tento 

fazer o meu trabalho sobre 

como estamos um com o outro.”

Sua influência na arte é notável 
não somente pela mensagem 
mas  também pela técnica. 

As reflexões proporcionadas pela obra 
de Barbara Kruger são impulsionadas 
pela construção gráfica da união 
entre colagem e fotografia.





vídeo
DICA

Sua obra atua como um 
constante questionamento 
crítico dirigido ao público. 

Usando um você ou nós 
acusador, ela convida a 
identificação do espectador e 
depois nos reúne resistência. 



Concep
tu
al

19
60



Concep
tu
al

19
60

A arte conceptual ou arte conceitual 
iniciou na década de 1960 e adentrou nos anos setenta. 

Este movimento artístico abriu mão do formalismo 
e dos objetos para se concentrar 

em ideias e conceitos.



Remote Control – Power, Cultures 
& the World of Appearances
 
Barbara Kruger & Roger Conover

The MIT Press

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=8xi9qQb2SHU&ab_channel=NationalGalleryofArt
http://www.barbarakruger.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8xi9qQb2SHU&t=&ab_channel=NationalGalleryofArt
http://www.barbarakruger.com/




















https://www.theartstory.org/artist/cahun-claude/
https://www.youtube.com/watch?v=nq5LKTiEWxY&ab_channel=HannahYoshinaga
https://www.theartstory.org/artist/cahun-claude/
https://www.youtube.com/watch?v=nq5LKTiEWxY&ab_channel=HannahYoshinaga


Eileen

Agar
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Eileen Agar
1899 - 1991
Reino Unido



Eileen Forrester Agar foi uma artista 
britânica associada ao movimento 
surrealista. Nasceu na Argentina, 

filha de um cidadão escocês e uma 
estadunidense. A família se 

mudou para Londres em 1911. 

Foi a co-fundadora do Grupo 
Surrealista Britânico, em 1939.





Agar assinou o manifesto do 
Grupo Surrealista Britânico no mesmo 

ano, quando seu trabalho ganhou 
estatura internacional, aparecendo em 

exposições surrealistas em 
Nova York, Tóquio, Paris e Amsterdã, 

onde era respeitada mundialmente por 
sua linguagem lírica e misteriosa.





O tachismo (francês, derivado da 
palavra francesa tache, lit. 'mancha') 

era um estilo de pintura abstrata 
francesa desenvolvida nas 

décadas de 1940 e 1950. 
É frequentemente considerado 

o equivalente europeu 
do expressionismo abstrato.

Após a Segunda Guerra Mundial, Agar iniciou uma 
nova fase produtiva de sua vida, realizando 15 exposições 
individuais entre 1946 e 1985. Na década de 1960, 
ela produzia pinturas tachistas com elementos surreais.

Agar tem pinturas na coleção de várias instituições 
britânicas, incluindo a Tate, a Derby Art Gallery, 
Bradford e a Coleção do Governo do Reino Unido.



vídeo
DICA

Ta
chis
mo

O tachismo (francês, derivado da 
palavra francesa tache, lit. 'mancha') 

era um estilo de pintura abstrata 
francesa desenvolvida nas 

décadas de 1940 e 1950. 
É frequentemente considerado 

o equivalente europeu 
do expressionismo abstrato.





Eileen Agar: an Eye for Collage
  
Andrew Lambirth

AVA Publishing 

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=O4obs4eldnc&t=&ab_channel=Tate
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/artists/eileen-agar


Eunice

 Parsons
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Typography



Eunice Parsons
1916
Colorado, Estados Unidos  

Nascida no Colorado, Eunice Parsons cresceu em 
Chicago e mudou-se para Portland em 1938. 
Pintora, gravadora e produtora de azulejos, 

é co-fundadora da 12×16 Gallery em Portland 
e lecionou na Museum Art School, hoje Pacific 

Northwest College of Art de 1957 a 1979. 
Suas primeiras collages foram estudos de pinturas 

e gravuras, mas ela logo percebeu que esses 
estudos eram frequentemente declarações visuais 

completas por direito próprio - com a collage se 
tornando seu meio favorito e, eventualmente, exclusivo.







Considerada a mestre americana da collage, Eunice Parsons 
usa papel rasgado e cortado, palavras e frases 

para criar trabalhos impressionantes.
Suas obras estão em coleções permanentes no Ford Museum 

Hallie of Art, Jordan Schnltzer Museu de Arte na 
Universidade de Oregon e Museu de Arte de Portland.





vídeo
DICA

Ela exibiu novos trabalhos de collage, 
Eunice Parsons, La Centenaire, na Roll-Up 
Photo Studio Gallery em Portland para 
comemorar seu centenário em 2016. 
Com 100 anos em 2017, ela era a única 
artista viva remanescente da exposição 
coletiva de 2004, Matriarcas do Noroeste 
do Modernismo na exposição Art Gym 
da Universidade Marylhurst.



 Do trabalho, Eunice diz: 
Isso me satisfaz. 

Tenho certeza de que 
existem centenas de 
outras maneiras de 

se expressar, mas 
a collage é minha. 

É a minha razão de ser.



Eunice Parsons: Carpe Diem
  

Barbara Gibbs

Catálogo da Exposição

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=cNvnberrCAI&ab_channel=PortlandCommunityCollege
https://kolajmagazine.com/content/content/articles/the-amazing-eunice-parsons/


Fatimah

Tuggar

G RANDES  NOMES



 Representação



Fatimah Tuggar
1967

 Kaduna, Nigéria



A artista multimídia Fatimah 
Tuggar nasceu na Nigéria, 

 foi criada lá e no Reino Unido. 
Ela estuda, vive e trabalha nos
EUA desde o final dos anos 80. 
Seu trabalho usa a tecnologia

como meio e sujeito para 
servir de metáfora para a 

dinâmica do poder. Ela combina 
objetos, imagens e sons de 

diversas culturas, geografias 
e histórias para comentar sobre 

como a mídia e a tecnologia 
impactam diversamente 

as realidades locais e 
globais nos dias atuais.









vídeo
DICA



Afro
pert

en
ci

men
to

O africano não é uma identidade 
homogênea - é afetada 
por fatores: ambientais, 
tecnológicos, socioeconômicos. 
Imagens coladas de mulheres 
muçulmanas negras vestindo 
trajes tradicionais cobrem as 
de mulheres brancas da classe 
média; destacando as 
distinções dentro do gênero.



Fatimah Tuggar: Home's Horizons
  
Amanda Gilvin

Hirmer Publishers

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=MK-uNjdKhGU&t=29s&ab_channel=ArtistChronicle
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/about/feminist_art_base/fatimah-tuggar


Gino

Bidart

GR AN DES  NOMESLorem ipsum



Gino Bidart
 1952

Rivera, UruguayDiseñador 



Gino Bidart
 1952

Rivera, Uruguai

 

 Em 1979, o Instituto Nacional de Belas Artes 
do México concedeu uma bolsa de estudos 

ao Workshop Nacional de Tapeçaria. 

Nasceu em Rivera, ao norte do Uruguai, onde 
Osmar Santos e Ruben Kepfert eram seus 

professores de desenho e pintura. Desde 1973, 
é aluno do professor Ernesto Aroztegui

em arte têxtil e plástica.



Em 1980, viajou para a Europa e fez contato
direto com a pintura de diversos países, 
além de realizar uma exposição de 
desenhos em Madri, Espanha.







Bidart começou a expor individual e 
coletivamente a partir de 1975. 
Seus trabalhos estão expostos 

em coleções particulares no Brasil, 
México, Porto Rico, Inglaterra, 

Estados Unidos, Argentina, Canadá, 
Espanha e Uruguai.

Lorem ipsum





vídeo
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Dica de 
LINK

https://www.instagram.com/ginobidart/

https://www.instagram.com/ginobidart/
https://www.youtube.com/watch?v=odSZ9Ki8vzE&ab_channel=DianaSaravia


Grete

Stern

G R AN D E S  NOMES





Grete Stern
 1904 - 1999   

Wuppertal, Alemanha

 Começou sua formação gráfica em 1923, com 19 anos, 
na escola de arte Kunstgewerbeschule am Weißenhof 

de Stuttgart. Na década de 1930, trabalhou 
com a fotógrafa Ellen Rosenberg. 

Mais tarde, com a ascenção do hitlerismo, 
saiu da Alemanha devido suas origens 
judaicas e sua ideologia de esquerda.

Grete vai para Londres com o companheiro 
Horacio Coppola e, em 1936, exila-se em 

Buenos Aires, onde viveu e se naturalizou em 1958.



As obras, ironizam o conteúdo 
da coluna, por considerar uma obra 

de perspectiva feminista em 
contradição com a linha 

editorial da própria revista.

A série "Sueños", inclui 150 
collages realizadas entre 1948 
e 1952, que ilustram uma coluna 
da revista feminina Idilio. 





 

Grete foi a primeira fotógrafa latino-americana 
em abordar os problemas da mulher usando 
a fotografia e, mais precisamente, a collage.

Também são de grande sensibilidade, as imagens 
documentais, os relatos urbanos sobre 
Buenos Aires e os últimos indígenas argentinos.





vídeo
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Grete foi professora de fotografia na 
Universidad Nacional del Nordeste, UNNE 

na cidade de Resistencia, Argentina, em 
1959, e continuou a ensinar até 1985.

Os trabalhos de Grete Stern estão 
expostos nos seguintes museus:

Jewish Museum, MoMA, Metropolitan, 
Getty Museum, Lasar Segall, Museo 
Nacional de Bellas Artes e o Malba.  





From Bauhaus to Buenos Aires: Grete Stern and Horacio Coppola
  

Roxana Marcoci, Sarah Hermanson Meister

Editado por The Museum of Modern Art

Dica de 
LIVRO

https://www.deutschland.de/pt-br/topic/cultura/100-anos-da-bauhaus-grete-stern-pioneira-da-fotografia
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1441


Hannah 

Höch

GR AN DES  NOMES



Collage



Hannah Höch, nascida Johanna Höch, (Gota, Alemanha, 1 de Novembro de 1889,  

Berlim, Alemanha, 31 de Maio de 1978) foi uma das mais importantes 

representantes do movimento dadaísta e precursora da fotomontagem.

De 1912 a 1914, estudou no Colégio das Artes em Berlim, sob a orientação de 

Harold Bergen. Estudou desenho em vidro e artes gráficas. Em 1915, Hannah 

começou uma influente relação com Raoul Hausmann, membro do movimento.



Dadá de Berlim, e já em 1919 estava totalmente envolvida com o Dadaísmo, 

colaborando com suas publicações e tornando-se pioneira na arte da fotomontagem. 

Sua primeira exposição importante foi organizada em conjunto com outros 

artistas dadaístas alemães, em Berlim. No ano de 1920 mudou-se para Roma e 

depois para Praga, onde participou das manifestações dadaístas. 



Dadá de Berlim, e já em 1919 estava totalmente envolvida com o Dadaísmo, 

colaborando com suas publicações e tornando-se pioneira na arte da fotomontagem. 

Sua primeira exposição importante foi organizada em conjunto com outros 

artistas dadaístas alemães, em Berlim. No ano de 1920 mudou-se para Roma e 

depois para Praga, onde participou das manifestações dadaístas. 

Mais tarde, em Paris, fez amizade com Mondrian. Hannah passou os anos do 

Terceiro Reich na Alemanha, tentando permanecer quieta e no plano de fundo. 

O nacional-socialismo incluiu-a na lista dos artistas degenerados, 

e só em 1946 pôde expor novamente em seu país.



Hannah refletiu em suas obras a 
justaposição entre a 
mulher alemã moderna e a 
mulher alemã colonial. 

Ao fazê-lo desafiou as 
representações culturais das 
mulheres, levantando questões 
relativas à sexualidade 
das mulheres e aos seus papéis 
de gênero na nova sociedade. 

Com as suas imagens, Höch 
abordou os medos, possibilidades e 
as novas esperanças para as 
mulheres na Alemanha moderna.

vídeo
DICA





O dadaísmo, ou movimento dadá, 

foi um movimento artístico 

da chamada vanguarda 

artística moderna iniciado em 

Zurique, em 1916, durante a 

Primeira Guerra Mundial, no 

chamado Cabaret Voltaire. Movimento artístico

Dada
ís
mo



Movimento artístico



Dica de 
LIVRO

Hannah Höch: Picture Book
Hannah Höch
Editora The Green Box

Henri

Matisse

GRAN DE S  N OME S

http://www.mnemocine.com.br/index.php/2017-03-19-18-18-02/historia-da-fotografia/237-fabiola-b-n
https://www.youtube.com/watch?v=f7gdqwtA3jM&t


Henri

Matisse

GRANDES  NO M ES



Cut outs



Henri Matisse
1869 -  1954

Le Cateau-Cambrésis, França  

 

Henri-Émile-Benoît Matisse foi um artista francês,
conhecido por seu uso da cor e sua

arte de desenhar fluida e original. Era
desenhista, gravurista e escultor, mas ficou

conhecido, principalmente, por suas pinturas.
Matisse é considerado, juntamente com

Picasso e Marcel Duchamp, um dos
artistas mais influentes do século XX.



Cut-
outs 

Diagnosticado com câncer
abdominal, em 1941, Matisse

passou por uma cirurgia que 
prejudicou sua mobilidade, 

não permitindo mais que 
pudesse pintar ou esculpir.
Em vez disso, cortou papéis

coloridos que organizou como
collages que ficaram

conhecidas como cut-outs.







Em 2012, uma coleção com, aproximadamente, mil recortes 
e collages inacabadas do artista foram doadas por sua 
família para dois museus na França.

A coleção foi dividida entre os dois museus dedicados ao artista: 
um em Cateau-Cambrésis, onde ele nasceu, e outro em Nice. 
Patrice Deparpe, curador do primeiro museu, afirmou que 
o trabalho é único e que nunca foi visto antes.



vídeo
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Matisse, cut-outs
  

Gilles Néret

Editora Taschen

Dica de 
LIVRO

https://www.anothermag.com/art-photography/3562/matisse-and-his-collages
https://www.youtube.com/watch?v=Od5JYdsvBgk&ab_channel=CBSSundayMorning


Jean

Dubuffet

G R AN D E S  NOMES



Assemblage



Jean Dubuffet
1901 - 1985

Le Havre, França  

Oriundo de uma família de produtores 
de vinho, começou muito novo 
a demonstrar seu interesse pela arte. 

Sabe-se que aos oito anos de 
idade já pintava. Aos quinze anos 
de idade foi inscrito na Escola da Belas 
Artes de sua cidade natal, ao mesmo 
tempo em que cursava o liceu local.



É baseada no princípio que 
todo e qualquer material 

pode ser incorporado a uma 
obra de arte, criando um novo 

conjunto sem que esta perca o 
seu sentido original. 

Assemblage é um termo 
francês que foi trazido à 
arte por Dubuffet em 1953. 
É usado para definir 
colagens com objetos e 
materiais tridimensionais. 



Mais que síntese, trata-se 
de justaposição de elementos, 

em que é possível identificar 
cada peça no interior do 

conjunto mais amplo. 
A referência de Dubuffet 

às colagens não é casual. 



Marcel Duchamp
Bicycle Wheel
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Man Ray
Indestructible Object

Pablo Picasso
Guitar



vídeo
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Robert Rauschenberg 
Untitled 

Man with the white shoes



Surr
ealis

tas
Inspirados pelos escritos do psicólogo 

Sigmund Freud sobre o inconsciente e os sonhos, 
os artistas surrealistas geralmente 

criavam combinações improváveis   de 
objetos encontrados para criar esculturas 

surpreendentes e perturbadoras.



Collage, Assemblage, and Altered Art: 
Creating Unique Images and Objects 
  
Diane V. Maurer-Mathison

Watson-Guptill Publications

Dica de 
LIVRO

https://www.tate.org.uk/art/artists/jean-dubuffet-1035
https://www.youtube.com/watch?v=s8hOE1MyXDc&ab_channel=Sotheby%27s


Jirí

Kolár
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Rollage



Jiří Kolář
Protivín, 1914 –Praga, 2002

 República Tcheca

Kolář nasceu em Protivín em 29 de setembro de 
1914 em um ambiente de classe trabalhadora.

 
Seu pai era um padeiro e sua mãe uma 

costureira, e ele mesmo foi treinado 
no início da vida como um marceneiro 

(ofício que lhe custou um dedo).



O artista começou a se dedicar à collage nos anos 
1930, quando fez uma exposição com trabalhos 
atrelados à corrente surrealista. 



Os anos de 1940 foram decisivos 
para o artista, momento em 

que passou a colecionar 
materiais que representavam 

sua relação com a cidade, com 
a história e com as descober-
tas na ciência e na tecnologia. 





Suas collages foram destinados a influenciar as 
perspectivas do espectador sobre a vida; 
a técnica de usar fragmentos de texto e 

imagens de várias fontes diferentes era bem 
adequado para alcançar o efeito que Kolář 

queria, mostrando a destruição e 
fragmentação que o mundo habitava.



vídeo
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Cri
a

dor

de
 

es
tilos

 Confrontage 

Froissage 

Rollage

Prollage

Cubomania 

Chiasmage



Jiří Kolář (1914-2002): Collagen 
  

Agnes Tieze

Editora Wienand Verlag & Medien 

Dica de 
LIVRO

https://www.institutotomieohtake.org.br/exposicoes/interna/jiri-kolar
https://www.youtube.com/watch?v=Di_IzYL3eQU&ab_channel=GalerieLeMinotaure


John

Heartfield

GRANDES  N O M ES



Justaposição



John Heartfield
1891 -1968
Berlim, Alemanha  

John Heartfield é o nome artístico 
do pintor alemão Helmut Herzfeld. 

Escolheu chamar-se Heartfield em 1916, 
para criticar o nacionalismo irracional 

e antibritânico, predominante 
na Alemanha durante 

a Primeira Guerra Mundial.



Iniciou seus estudos de pintura 
com Herman Bouffier e, em 
1912, ingressou na Escola de 
Artes e Ofícios de Munique, em 1913 
na Escola de Arte e Ofícios de 
Berlim – Charlottenburg.





Heartfield conheceu Bertolt 
Brecht em 1924 e tornou-se 

membro de um círculo de 
artistas alemães que incluía 

Brecht, Erwin Piscator, Hannah 
Höch e muitos outros.



É apontado como um dos 
líderes mais ativos do grupo 
Dadá em Berlim. 

Fotógrafo, designer gráfico, 
cenógrafo e promotor cultural, 
é considerado o fundador 
da fotomontagem política. 

Profundamente engajado na 
realidade social,  determinante 
das vanguardas históricas, 
influenciado por Goya e 
Daumier e pelas propostas 
das collages cubistas de 
Picasso e Braque.



vídeo
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Mil
ita

nte
Trabalhou para duas publicações 
comunistas: o diário Die Rote 
Fahne e o semanário 
Arbeier-Illustri erte-Zeitung (Aiz), 
no qual publicou a sua obra.



John Heartfield
  

Peter Pachnicke, Klaus Honnef

Editora H.N. Abrams

Dica de 
LIVRO

http://www.mls.gov.br/exposicoes/temporarias/mls_421/
https://www.youtube.com/watch?v=ZbtCXWFFqxk&ab_channel=JoeLee


John

Stezaker

G R AN D E S  NOMES



Fetiche gráfico



John Stezaker
1949

Worcester, England

John Stezaker freqüentou a Slade School of Art 
em Londres no início da adolescência, 

se formou em Belas Artes em 1973. 
No início dos anos 70, ele estava entre a 

primeira onda de artistas conceituais 
britânicos a reagir contra o que era então 

a predominância da arte pop. 





Lo

Nas  apropriações de John Stezaker 
se encontraram imagens de fotos 
clássicas de filmes, cartões postais 
vintage e ilustrações de livros e 
as justapõem para criar collages 
fotográficas. Ao unir imagens, 
ele manipula seu significado 
e ressonância e examina a 
noção da verdade fotográfica.



O interesse do artista em 
Dadá e Surrealismo está 
refletido na natureza 
híbrida de suas collages.Lorem ipsum

"Estou usando um arquivo para criar outro 
arquivo", ele elabora. “Meu ideal é fazer 

muito pouco com as imagens, talvez 
apenas um corte: a menor mudança 

ou a mínima mutilação. 
O que faço é destrutivo, mas também 
um ato de passividade deliberada. ”



Com grande surpresa 
recebeu a indicação para 
o Deutsche Borse 
Photography Prize 2012, 
que, embora ele não seja 
um fotógrafo, venceu.



vídeo
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“Eu sou obviamente um fetichista da imagem, e o desejo 
no fetichismo da imagem depende de ver a imagem 

como um todo, bem como de ver nela e através dela.”



John Stezaker: Love
  

Michael Bracewell, Craig Burnett 

Editora Ridinghouse

Dica de 
LIVRO

https://www.saatchigallery.com/artists/john_stezaker.htm
https://vimeo.com/82096614


Kurt

Schwitters
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Bauhaus



Kurt Schwitters
1887 - 1948

Hannover, Alemanha  

Foi um artista plástico, poeta, pintor e escultor 
alemão, além de ter se aventurado por outras artes. 

Conhecido do grande público, principalmente, por 
suas collages, foi, no entanto, um multi-artista que 

inventou a arte de instalações artísticas e precursor 
da chamada Nova Tipografia. Suas inovações iriam,

definitivamente, conduzir muito da arte do século 
XX e início do XXI e, através de sua influência 

na Bauhaus, definir novos rumos para o design.



Tendo estudado artes aplicadas 
em Hannover e Dresden, forma-se 
em pintura e artes plásticas na 
Academia de Arte de Dresden.
Kurt Schwitters foi próximo 
do Movimento Dadaísta, embora 
não sendo um dadaísta e não 
sendo aceito pelos dadaístas 
como tal, visto que sua arte ia 
além do niilismo, atingindo uma 
faceta construtivista. Neste 
aspecto construtivista, ou positivo, 
foi declaradamente influenciado 
pelo construtivismo russo e pelo 
neoplasticismo holandês, 
principalmente por Theo Van 
Doesburg e El Lissitzky, que se 
tornaram seus amigos em 1923.



Em seus últimos anos, na Inglaterra, utiliza revistas 
americanas, quadrinhos, anúncios publicitários 
e obras de grandes mestres para composição 

de suas pinturas, antecipando a Pop Art, embora 
tenha ainda praticado a pintura no estilo mais 

convencional dos primórdios da sua obra, 
demonstrando que jamais fora por inabilidade

 que rompera com cânones da arte tradicional 
e que não era o seu desejo "jogar no lixo" 

todo o legado histórico da arte.



Em 1923, produziu o seu primeiro 
grande trabalho de ocupação 
espacial, que posteriormente 
chamou de "Merzbau" (Casa Merz), 
considerada a primeira instalação 
artística, que ocupava toda a 
residência do artista em Hannover. 



Consistia em um apartamento 
com decoração nada 
convencional, tal como malas 
com roupas presas através 
de arames na parede.
Esta obra foi destruída, 
durante um ataque aéreo 
aliado em 1943 ou pela 
Gestapo após a fuga do 
artista da Alemanha.



Mer
z

vídeo
DICA

Schwitters fundou uma agência de 
publicidade e desenho industrial, 

chamada "Merz Werbe", trabalhando 
para empresas como Pelikan e Philips, 
nos anos de 1920. Desta forma, através 

da mútua influência nesta década 
com a Bauhaus e do trabalho com 

publicidade e design, tornou-se uma 
importante referência para 

publicitários e designers atuais.



Mer
z

Merz surgiu como mais um movimento 
de vanguarda que preconizava uma ruptura 

com valores estéticos, sociais e políticos 
vigentes. Era, de certa forma, uma extensão 

do dadaísmo, do qual Schwitters, porém, 
fazia questão de se distanciar teoricamente. 

Merz nasceu da necessidade do próprio 
Schwitters de dar um nome para o tipo de 

quadro que ele fazia, e que não se encaixava 
nas denominações. Merz, que não significa 

nada, foi tirado de um quadro seu, uma 
collage na qual a palavra Merz aparecia ao 

acaso, recorte de um anúncio do 
Banco do Comércio (Kommerzbank).



Kurt Schwitters: A Journey Through Art 
  
Gwendolen Webster

Editora Hatje Cantz 
Dica de 
LIVRO

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2013/02/1225653-o-exilio-de-kurt-schwitters-um-mestre-modernista.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=5WnmSou-KAk&ab_channel=MrZiizie


Lenore

Tawney

G R AN D E S  NOMES



Found objects



Lenore Tawney 
1907 - 2007
Ohio, Estados Unidos

A introdução de Tawney aos princípios da escola alemã Bauhaus e da vanguarda artística começou em 1946, quando ela frequentou o Chicago Institute of Design de László Moholy-Nagy. Lá ela estudou com o escultor cubista Alexander Archipenko e o pintor expressionista abstrato Emerson Woel�er

De uma família numerosa de 
origem irlandesa, saiu de casa 
aos 20 anos e trabalhou em 
Chicago como revisora,   
enquanto fazia cursos noturnos 
no Art Institute of Chicago.
Tawney conheceu os princípios 
da escola alemã Bauhaus e da 
vanguarda artística em 1946, 
quando frequentou o 
Chicago Institute of Design 
de László Moholy-Nagy. 



A introdução de Tawney aos princípios da escola alemã Bauhaus e da vanguarda artística começou em 1946, quando ela frequentou o Chicago Institute of Design de László Moholy-Nagy. Lá ela estudou com o escultor cubista Alexander Archipenko e o pintor expressionista abstrato Emerson Woel�er

Ela estudou com o 
escultor cubista 
Alexander Archipenko 
e o pintor expressionista  
Emerson Woelffer.





Em conjunto com sua série de desenhos, Tawney 
começou uma série de trabalhos de collage. A artista 
utilizou páginas de livros antigos, envelopes e cartões 
postais como uma superfície de trabalho à qual 
aplicou imagens, texto e desenho. Essas obras 
continham uma variedade de mensagens, algumas 
secretas, outras mensagens humorísticas. 
A artista enviou collages para amigos e acabou 
criando uma série de livros autorais e colaborativos.



Em 1964, Tawney começou a criar assemblages de mídia 
mista de pequenos objetos encontrados, incluindo penas, 
galhos, seixos, cordas, ossos, madeira e páginas de livros 

raros. Essas peças delicadas e poéticas eram 
frequentemente de natureza espiritual, contendo 

mensagens elusivas sobre como encontrar a 
paz interior e a fragilidade da vida. 



vídeo
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Ela continuou a coletar e montar essas 
peças até sua morte em 2007, aos 100 anos.  

Sua assemblage Crow Woman de 1993, 
está na coleção do Museu de Arte 
de Honolulu, demonstra a delicada 

abordagem espiritual da artista.



Uma Fundação foi criada   
em 1989 pela artista para fins 

educacionais e de caridade. 
Seu objetivo geral é aumentar 

o acesso do público e o 
conhecimento sobre as artes visuais e 

auxiliar as oportunidades de 
aprendizagem para artistas emergentes.

Fun
da
ção



Lenore Tawney: 
A Retrospective: American Craft Museum 

  
Kathleen Mangan  

Editora American Craft Museum

Dica de 
LIVRO
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https://lenoretawney.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Dxv6ZXvp6LM&ab_channel=JohnMichaelKohlerArtsCenter








Em sua prática artística, faz uso de distintas 
linguagens como a escultura, o desenho, 

a caligrafia, a colagem, a assemblage, 
a instalação e o vídeo. 

Este conjunto heterogêneo de práticas 
integra temas que revelam tanto seu caráter 

de pesquisador e ativista como a investigação 
estética da linguagem, o questionamento 

do mundo Ocidental e o poder.









vídeo
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Igrej
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Considerado o maior artista 
plástico da Argentina, Ferrari 
foi um crítico ferrenho da 
Igreja Católica e da ditadura 
militar na Argentina, o que 

é evidente em grande 
parte da sua produção. 
Chegou a ser chamado de blasfemo 
pelo atual papa Francisco, 
à época em que este era o 
Arcebispo de Buenos Aires.





León Ferrari 
Retrospectiva Obras 1954-2006
  
Andrea Giunta 

Editora Cosac & Naify

Dica de 
LIVRO

https://leonferrari.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=zNtru9mdUjA&ab_channel=MuseoNacionaldeBellasArtesArgentina


Martha

Rosler
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Activist artists



Martha Rosler 
1943

Nova York, Estados Unidos

Trabalha em fotografia 
e texto, vídeo, instalação, 

escultura e performance, 
além de escrever 

sobre arte e cultura.

O trabalho de Rosler 
é centrado na vida cotidiana 

e na esfera pública, 
muitas vezes de olho na 

experiência das mulheres.



Algumas das obras mais conhecidas de 
Rosler são coletados sob o título House Beautiful: 

Trazendo  o Início da Guerra (1967-1972). 

Esta é uma série de fotomontagens que 
justapõem cenas de casas 

de classe média, principalmente seus 
interiores, com fotografias documentais 

da Guerra do Vietnã. 



Estas collages foram fotocopiadas 
e distribuídas principalmente em folhetos  
durante marchas anti-guerra e, 
ocasionalmente, nos jornais underground.



Muitas dessas obras estão preocupadas com 
a geopolítica de direitos humanos e a 
desapropriação de casas.



Seus trabalhos, habitualmente ,
abordam planejamento urbano 
e a arquitetura, denunciando  
a situação dos sem-teto,
que dormiam em lugares 
públicos sofrendo com o frio.



Ati
vis
mo
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juntar seus outros trabalhos 
que abordam planejamento urbano 
e arquitetura, de habitação para 
os sem-abrigo e do ambiente 
construído, e lugares de 
passagem e transporte.



"Para ser um ativista você provavelmente tem que estar 

trabalhando intensivamente com uma 

comunidade específica e uma questão específica 

ou conjunto de questões, resultados específicos”

Grá
fi

co



The Art of Cooking 
  
Martha Rosler 

Editora e-flux classics

Dica de 
LIVRO

http://www.martharosler.net/
https://www.youtube.com/watch?v=m0HqdXnFgpI&t=17s&ab_channel=DominikaB


Max

Ernst

GR A NDES  NOMES



AquisSubmersus



Max Ernst

1891 – 1976

Brühl, Alemanha

Filho de Philipp Ernst, professor de artes 

e de Luise Kopp, Ernst aprendeu 

a pintar sozinho enquanto estudava 

Filosofia e Psiquiatria na Universidade de 

Bonn entre 1909 a 1914, chegando 

a exibir uma de suas pinturas em 1913. 

Ernst Fez uma exibição em 1920, em 

Colonia, mas foi fechada pela polícia, 

alegando que a exposição era obscena 

demais. Ernst acabou se mudando 

para Paris em 1922, se tornando 

amigo de Gala e Paul Éluard, 

André Breton e Tristan Tzara.





Em 1929, Ernst publicou sua novela A Mulher sem Cabeça 

e Uma Semana de Bondade de 1934, quando alterou 

gravuras do século XIX, criando algumas de suas 

contribuições mais originais para a arte.  

Durante a década de 1930, as obras de Ernst representavam 

monstros ameaçadores, um reflexo da situação política na Europa.





Trabalhou com decalque e, em 1925, 

desenvolveu a técnica do frottage: uma 

folha de papel, colocada sobre madeira 

ou tecido, é raspada com grafite; 

das marcas resultantes desse processo 

surgem paisagens e animais estranhos. 

Suas primeiras experiências com essa 

técnica foram publicadas em 1926, 

com o título de Histoire Naturelle.



vídeo
DICA



Grat
ta
ge

Grattage é uma técnica de pintura 

surrealista na qual, uma vez seca, a pintura 

se desprende da tela mediante rupturas, 

criando um efeito de relevo, gerando textura 

e aparência tridimensional forte. 

Em tradução literal do francês, 

Grattage significa Raspagem.



Max Ernst Collages: 
The Invention of the Surrealist Universe

Werner Spies 

Editora Harry N Abrams Dica de 
LIVRO

https://www.metmuseum.org/pt/art/collection/search/490182
https://www.youtube.com/watch?v=AbmgxwZNCVo&ab_channel=LearnFromMasters


Mimmo

Rotella

G R AN D E S  NOMES



Décollage



Nos anos 50, o artista e poeta italiano 
Mimmo Rotella percorria as ruas
 de Roma e recolhia os pedaços 
dos cartazes dos filmes colados 

nas paredes e nos muros, que 
levava para o seu atelier, para 

os transformar em obras de arte 
através da aplicação 

da técnica da décollage.

Suas primeiras décollages 
foram exibidas na capital 

italiana em 1955. Conhecido pelos 
críticos como o rasga cartazes, 

ele ganhou notoriedade mundial. 



Mimmo Rotella
1918 - 2006

 Catanzaro, Itália



Foi convidado pelo Museu Guggenheim, em 1994, 
para a exposição Metamorphosis italiano, em seguida,  

no Centro Pompidou, em 1996, em Face à l'Histoire, o 
Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles em Halls of Mirrors, 

exposição posteriormente mostrada em diversos museus. 





Décollage (literalmente "descolar" 
em francês) designa a técnica 

artística oposta à collage; 
em vez de construir uma 

obra com a soma de outras 
imagens, consiste em 

construir um novo trabalho 
rasgando ou rasgando partes 

do original, vendo parte 
da imagem por trás.

Rotella estava ligado ao movimento Nouveau Réalistes 
francês, por refletir a cultura do consumo com 
seus excessos e absurdos em suas obras de arte.



vídeo
DICA

Dé
col
lag
e

Décollage (literalmente "descolar" 
em francês) designa a técnica 

artística oposta à collage; 
em vez de construir uma 

obra com a soma de outras 
imagens, consiste em 

construir um novo trabalho 
rasgando ou rasgando partes 

do original, vendo parte 
da imagem por trás.





Mimmo Rotella. Décollages e retro d'affiches
  
Germano Celant

Skira editore Italia

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=2Zg8A5oQaKI&ab_channel=Okinaros
https://www.tate.org.uk/art/artists/mimmo-rotella-11023


Raoul

Hausmann

G R AN D E S  NOMES



Raoul Hausmann 
1886 - 1971

Áustria

Dadá Club



Raoul Hausmann 
1886 - 1971

Áustria



Sendo um seguidor fervoroso 
do expressionismo, até 
então, aproxima-se do 

Dadaísmo em 1917. 

Em 1918, ano em que se 
publicou o primeiro 

Manifesto Dadaísta, foi um 
dos fundadores do Clube Dadá 

de Berlim, participando dos 
primeiros saraus 

Dadá na Alemanha.



Sua obra mais conhecida é Der Geist 
Unserer Zeit - Mechanischer Kopf 

A cabeça mecânica: o espírito de nosso 
tempo, de 1920. Uma assemblage, 

feita a partir de uma cabeça de 
manequim, na qual o artista acoplou 
aparelhos de medição, uma máquina 

de escrever e uma carteira 
de couro de crocodilo.





A fotomontagem tornou-se a 
técnica mais associada a 

Dadá Berlim, amplamente utilizado 
por Hausmann, Höch, Heartfield, 

Baader e Grosz, e iria provar
uma influência crucial em 

Kurt Schwitters, El Lissitzky 
e no construtivismo russo. 



vídeo
DICA

fm
sbw

tö
zäu

Em 1918, recitou publicamente 
um poema cujo tema era a palavra 
inventada e sem significação,
provavelmente um poema fonético.

Hausmann desejava fazer um poema 
de aspectos sonoros visualizáveis 
em um impresso, através de recursos 
tipográficos, tendo criado o poema 
chamado de ótico-fonético.





Raoul Hausmann: Photographs 1927-1936
  
Cécile Bargues

Koenig Books
Dica de 
LIVRO

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/265584
https://www.youtube.com/watch?v=8YrRdcW3wvQ&ab_channel=Smarthistory


Richard

Hamilton

G RANDES  NOMES



Pop Art



Richard  Hamilton
1922 - 2011

Londres, Reino Unido



Depois de abandonar a escola 
sem se formar, foi trabalhar 

em uma agência de 
publicidade na cidade, 

enquanto frequentava aulas 
noturnas na Saint Martin's 

School of Art e no Westminster 
Technical College. 

Aos dezesseis anos, 
ingressou na Royal 

Academy of Art para 
estudar pintura, onde 

permaneceu por dois anos.



Nos anos 50, sua obra, influenciada por Cézanne, cubismo, 
futurismo, preocupava-se com o movimento e a perspectiva. 1952 

seria um ano chave em sua carreira artística. 
Naquele ano, ele começou a dar aulas de tipografia e 

design industrial na Central School of Art and Design de Londres. 

Ao mesmo tempo, fundou com
 Eduardo Paolozzi, Lawrence 

Alloway, Alison e Peter Smithson e 
Nigel Henderson o Grupo 

Independente do Instituto de 
Arte Contemporânea 

de Londres (ICA).



Nos anos 50, sua obra, influenciada por Cézanne, cubismo, 
futurismo, preocupava-se com o movimento e a perspectiva. 1952 

seria um ano chave em sua carreira artística. 
Naquele ano, ele começou a dar aulas de tipografia e 

design industrial na Central School of Art and Design de Londres. 

Ao mesmo tempo, fundou com
 Eduardo Paolozzi, Lawrence 

Alloway, Alison e Peter Smithson e 
Nigel Henderson o Grupo 

Independente do Instituto de 
Arte Contemporânea 

de Londres (ICA).



Lorem ipsum

Em suas obras, Hamilton frequentemente incorporou 
os materiais da sociedade de consumo. Na obra acima, 
Just what is it that makes today’s homes so different, 
so appealing? (1956) usou revistas americanas, trazidas 
dos Estados Unidos por John McHale e Magda Cordell. 
Hamilton também incorporou pedaços de plástico 
diretamente em suas collages.



vídeo
DICA

pop
art

É um movimento artístico surgido na 
década de 1950 no Reino Unido, mas 
que alcançou maturidade nos anos 

1960 nos Estados Unidos. 
O nome desta escola estético-artística 

coube ao crítico britânico Laurence 
Alloway, sendo uma das primeiras, e 

mais famosas imagens relacionadas 
ao estilo, a collage de Richard Hamilton,  

considerado pai deste movimento.  





Painting By Numbers

Richard Hamilton 

Editora Thames and Hudson

Dica de 
LIVRO

Lorem 
ipsum 
dolor 
sit 
amet, 
conse
c

https://fahrenheitmagazine.com/arte/richard-hamilton-el-pionero-del-arte-pop-britanico-que-diseno-para-beatles
https://www.youtube.com/watch?v=c13GGOb8hoQ&ab_channel=PatriciadeCamargo


Robert

Motherwell

G RANDES  NOMES



Elegías 



Robert Motherwell
1915 – 1991

Aberdeen, Washington  

Robert Motherwell nasceu em 24 de Janeiro 
de 1915, em Washington, e nos anos entre 1932 
e 1937, estudou pintura na 
California School of Fine Arts. 

Tempos depois, em Stanford, Motherwell 
conhece o modernismo através de sua 
leitura extensiva de simbolista e outra 
literatura, especialmente Mallarmé, James 
Joyce, Edgar Allan Poe, e Octavio Paz. 

Esta paixão ficou com Motherwell 
para o resto de sua vida e tornou-se
um tema importante de suas 
pinturas, desenhos e collages.





Em 1940, Motherwell mudou-se para 
Nova York para estudar na Universidade 

de Columbia, onde foi incentivado por 
Meyer Schapiro a se dedicar à pintura. 

Schapiro apresentou o jovem 
artista a um grupo de exilados

 surrealistas parisienses: 
Max Ernst, Duchamp, 

Masson e, posteriormente, 
conseguiu que Motherwell 

estudasse com Kurt Seligmann. 





vídeo
DICA



Algumas exposições individuais:

Museu Morsbroich, Leverkusen

Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

Museo Rufino Tamayo, Cidade do México

Walker Art Center, Minneapolis 

Fundación Juan March, Madrid

Royal Academy of Art, Londres

Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

Museu de Arte Moderna de Nova York  

Museu Guggenheim, New York 



Em 1948, ele começou a 
trabalhar com sua célebre 

Elegy à República Espanhola, 
tema que ele continuou a 

desenvolver ao longo de sua 
vida. Motherwell destina suas 

Elegias à República Espanhola 
como "lamentação ou 
funeral canção" após 

a Guerra Civil Espanhola.



Robert Motherwell: Early Collages
 
Robert Motherwell

Editora Guggenheim Museum

Dica de 
LIVRO

https://www.tate.org.uk/art/artists/robert-motherwell-1673
https://www.youtube.com/watch?v=oxgEr30vSJw


Sergio

Lima

G R AN D E S  NOMES



Soi-disant



Sergio Lima
1939
Pirassununga, Brasil  

 É um poeta, artista plástico e pensador brasileiro, 
nascido na cidade de Pirassununga, São Paulo. 

Participante da subversão e da afirmação do 
surrealismo, participou do Grupo Surrealista de Paris 

a convite de André Breton, permanecendo na 
capital francesa nos anos de 1961 e 1962.

Fundador do Grupo Surrealista de São Paulo 
em sua primeira aparição (1965-1969), e da 

segunda (1991-1999), a terceira aparição foi a 
partir de 2005, passa a reunir-se mensalmente 

com integrantes do grupo deCollage e com 
artistas independentes do surrealismo. 

Desde 2013, o Grupo Surrealista de 
São Paulo está em sua quarta aparição.



Foi editor da Revista surrealista 
Phala, que continua a ser 

publicada hoje em dia.  
Também foi editor da extinta 
Revista Quimera que Passa.   

Como poeta, Sergio Lima 
distingue-se pela ligação direta 

com o surrealismo. Seu primeiro 
livro (Amore) foi mencionado 

pelo periódico francês La 
Brèche - Action Surréaliste, 

dirigido por André Breton, 
em fevereiro de 1965.





É considerado o maior especialista em surrealismo 
no Brasil, tendo escrito diversas obras de referência 
sobre o assunto. Desde os anos 60, mantém ativo o 

soi-disant Grupo Surrealista de São Paulo, formado em 
torno de si, com a participação de diversos nomes 

representativos da literatura e da arte brasileira.



Fizeram parte, em algum momento: Leila Ferraz, Raul Fiker, 
Nelson Guimarães de Paula, Fernando Fuão, Claudio Willer, 
Konrad Zeller, Marcus Salgado, Alex Januário, entre outros. 

Nos anos 70, integrou o importante Grupo Phases, 
liderado por Edouard Jaguer.

A partir de 1984 expõe o seu trabalho fora do Brasil: 
Lisboa, Buenos Aires, Toronto, Praga, Madrid, Santiago 
do Chile, Paris e Santa Cruz de Tenerife.



vídeo
DICA

“A intenção da colagem é fazer lixo, mas não a do 
collage que, no mínimo, para manter a 

terminologia da teoria das comunicações 
empregada por Flusser, seria uma reciclagem, e 

uma reciclagem onde se embrica um “salto 
qualitativo” (Hegel) e uma “nova superfície”, 
aspectos ausentes da colagem convencional.”



“Devido aos precedentes do “papier 
collés” dos cubistas e da maioria das 

experiências pré-cubistas ou 
dadaistas (como Schwitters), onde o 

material aplicado e/ou colado está 
em função de critérios e valores de 

uma “estética pictorica”,
J. B. Brunius sugeriu o termo 

“recontre” (encontros) para designar a 
collage (e a diferenciar da colagem) 

como é entendida no Surrealismo: 
a aproximação de duas realidades 

diversas num plano que  não lhes é 
próprio e cuja faísca de curto-circuito 

lhes dá o dom de provocar um outro 
saber, o saber do desejo!” 

Coll
age

ou

Cola
gem?

Collage em nova superfície: Textos sobre a 

re-utilização dos resíduos 

(impressos) do registro fotográfico 



A Aventura Surrealista
  

Sergio Lima

 Edusp Editora Coll
age

ou

Cola
gem?

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Lima
https://www.youtube.com/watch?v=FnvFg7cWH_k&t=x&ab_channel=Arte%C3%A9Investimento


Tereza 

 D’Amico 

GRANDES  NOMES



Realismo fantástico



Tereza D'Amico Fourpome
1914 - 1965
São  Paulo, Brasil

Escultora, desenhista e pintora,
Tereza estudou na Escola de Belas Artes 

de São Paulo, com o 
professor Nicola Rollo. 

Entre 1941 e 1948, residiu em Nova York, 
onde frequentou a Rockfeller Foundation 

e o International Education Institute.
 

Entre 1957 e 1958, colheu farto 
material na Bahia, buscando 

no folclore a fonte de 
inspiração para o seu trabalho.

Realismo fantástico





Tereza descobriu o valor dos materiais extras 
pictóricos como: sementes, areia, conchas, 
gravetos, cerâmica, penas, ossos para 
materializar suas collages por meio de 
estratégias compositivas como: 
mosaicos, acumulações e substituições.

Suas collages referenciam essencialmente 
ao sagrado; a collage Orixá (1961), por 
exemplo, é a figura humanizada de um 
deus transfigurado em corpocollage.



Exposições Individuais
1957 - Salvador BA - Individual, na Galeria Oxumaré
1958 - São Paulo SP - Individual, na Galeria de Arte das Folhas
1958 - São Paulo SP - Individual, no MAM/SP
1958 - São Paulo SP - Individual, no Masp
1962 - São Paulo SP - Individual, na Casa do Artista Plástico
1964 - Roma (Itália) - Individual, na Galeria Sistina





“Como tão bem compreendeu Tereza d’Amico, 
a collage é mais naturalmente ligada à arte 

mágica do que outras modalidades artísticas 
correntes, porque na collage 

objetos da Natureza e da vida social são 
transformados em elementos de um plano 

ontológico diferente, que é o da Arte”.
 

Mario Schenberg
1982



Esta artista, inclusive, pode ser 

reconhecida como uma das 

precursoras da collage 

surrealista no Brasil. 

Entretanto, procuramos entender

porque ela é esquecida pelos 

historiadores, considerando-se 

que seus contemporâneos, 

Djanira e Carybé, por exemplo, 

constam na nossa história da arte.

Es
que

ci
ment

o  

cul
tural



Tereza D`Amico - trabalhos 1957/1965  

Ivo Mesquita e Marcelo M. Araújo 

Pinacoteca do Estado de São Paulo

Esta artista, inclusive, pode ser 

reconhecida como uma das 

precursoras da collage 

surrealista no Brasil. 

Entretanto, procuramos entender

porque ela é esquecida pelos 

historiadores, considerando-se 

que seus contemporâneos, 

Djanira e Carybé, por exemplo, 

constam na nossa história da arte.

Dica de 
LIVRO

Vídeo não disponível

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22075/teresa-damico


Terry

Gilliam

G R AN D E S  NOMES



Animator



Terry Gilliam 
1940
Estados Unidos

Terrence Vance Gilliam; nascido em 22 de 
novembro de 1940 é um diretor de cinema 

britânico, roteirista, animador, ator, comediante 
e ex-membro do grupo de comédia Monty Python.

O único "Python" que não nasceu na 
Grã-Bretanha, ele se tornou um cidadão britânico 

naturalizado em 1968 e renunciou formalmente 
à cidadania americana em 2006.



Gilliam começou sua carreira 
como animador e cartunista: um  

de seus primeiros trabalhos foi 
para Revista Help! 

Tempos depois, Gilliam foi para a 
Europa, brincando na última edição 

que estava sendo transferido 
para a filial européia da revista, 

que, é claro, não existia. 



Lorem ipsum



Ele começou a desenvolver sua 
técnica, quase por acidente: 
capturando imagens de seus 
contextos originais e criando 
novas artes para as animações. 

A ideia era capturar imagens 
solenes e sérias e transferi-las 
para uma collage o mais bizarra 
possível, em animações como 
Beware of the Elephants, uma  
mostra do estilo Monty Pyton. 

Lorem ipsum



Ele extraiu suas imagens de álbuns 
de família, fotografias antigas, 
revistas, cartões postais, cartões 
comemorativos.

 O formato do recorte lhe permitiu 
simplificar o processo de 
animação em stop motion.



vídeo
DICA

Eu tento bagunçar 
meus visuais, 
e eles são 
dignos de muitas 
visualizações.





Gilliamesque: A Pre-posthumous Memoir
  
Terry Gilliam

Canongate Books

Dica de 
LIVRO

https://www.youtube.com/watch?v=KOqcHCEqO1k&t=&ab_channel=JameHayes
http://www.openculture.com/2014/07/terry-gilliam-reveals-the-secrets-of-monty-python-animations.html


Tide

Hellmeister

GRANDES  NOMES



Brava gente



Tide Hellmeister
 1942 – 2008

São Paulo, Brasil     

Artista plástico e gráfico que 
utilizava múltiplas técnicas 

sendo a collage sua principal 
forma de expressão.



Teve um breve estudo de desenho e pintura  
com o pintor João Suzuki. Iniciou-se 
profissionalmente como auxiliar de 
desenho e cenografia do extinto Canal 9, 
TV Excelsior, como assistente do pintor 
e cenógrafo Cyro Del Nero.

Ilustrou a coleção de Graciliano Ramos 
para a Editora Martins, Cia Nacional 
Brasiliense e Cia Melhoramentos. 
Colaborou com o Centro de Artes Novo 
Mundo, na execução de catálogos 
de arte: Retrospectiva de Guinard; 
O Grupo Santa Helena; 
Retrospectiva de Pennachi; Rebollo. 

Estes trabalhos lhe valeram o prêmio 
de melhor programador visual de 1973, 
categoria de Artes Visuais, conferido pela 
Associação Paulista de Críticos de Arte.



Breve estudo de desenho e pintura com 
o pintor João Suzuki. Iniciou-se 
profissionalmente como auxiliar de 
desenho e cenografia do extinto Canal 9, 
TV Excelsior, como assistente do pintor 
e cenógrafo Cyro Del Nero.

Ilustrou a coleção de Graciliano Ramos 
para a Editora Martins, Cia Nacional 
Brasiliense e Cia Melhoramentos. 
Colaborou com o Centro de Artes Novo 
Mundo, na execução de catálogos 
de arte: Retrospectiva de Guinard; 
O Grupo Santa Helena; 
Retrospectiva de Pennachi; Rebollo. 

Estes trabalhos lhe valeram o prêmio 
de melhor programador visual de 1973, 
categoria de Artes Visuais, conferido pela 
Associação Paulista de Críticos de Arte.

Diretor de arte do Sesc, Serviço Social do Comércio; SENAC, 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; e da Federação 

e Centro do Comércio do Estado de São Paulo. Foi diretor e 
consultor de arte na Editora Abril entre 1978 e 1983, junto às 
revistas Exame, Quatro Rodas, Cláudia, Placar entre outras. 



Autor do projeto visual para o 
Prêmio Abril de Jornalismo em 1983. 
Criou e editou o jornal Arte, Afinal.

Foi parceiro do jornalista Paulo 
Francis durante quase sete anos 
ilustrando o Diário da Corte nos 
jornais O Estado de São Paulo 
e O Globo do Rio de Janeiro.





vídeo
DICA

Em 2000, na Pinacoteca do Estado de São Paulo (Pina), 
apresentou a mostra Colagens: uma aventura tipo-gráfica, 

que foi premiada pela APCA e durante a qual 
lançou o livro Desnudamentos.

 
Em 2001, públicou o livro As Coisas que Não Fiz, e, em 2003, os 

livros Capitular Collage e Times Collage: um Tipo Clássico Revisitado. 

Em 2006, o livro Tide Hellmeister, Inquieta Colagem, 
sobre seu trabalho, foi lançado com um debate no 

Museu da Casa Brasileira (MCB), São Paulo.



“Sinto uma inquietação 
constante sobre o meu 
trabalho e essa minha 
inquietação é sobre o 

universo da impressão, da 
tipografia, das colagens, da 

pintura sobre acrílico”

Arqui
tetu

ra

Grá
fica



Inquieta Colagem
 
Tide Hellmeister

Editora Infolio

Dica de 
LIVRO

https://collages.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=2Qv7xjkM_tw&t=7s&ab_channel=tipocracia


Toshiko

Okanoue

G R AN D E S  NOMES



Abstract  and Illusion



Toshiko Okanoue
1928

Japão
Abstract  and Illusion



Nascida em Kochi e 
criada em Tóquio, 

Okanoue começou 
a fazer collages de 

fotos enquanto estudava 
moda e desenho 
no Bunka Gakuin 

em Tóquio no 
início dos anos 50. 



Em 1952, uma colega de classe da Keisen 
Girls High School apresentou Okanoue ao 

poeta e crítico de arte Shuzo Takiguichi, 
figura de destaque no movimento 

surrealista japonês, que a ajudaria a 



apresentá-la ao mundo artístico 
mais amplo, incluindo o trabalho de 
surrealistas europeus, como o artista 
alemão Max Ernst, que a influenciou muito.



No Japão do pós-guerra, a escassez 
de mercadorias significava que as 

mercadorias estrangeiras enchiam 
o mercado e as revistas de moda 

e estilo de vida, como Vogue, 
Harpers Bazaar e Life, forneciam 

as matérias-primas para 
os trabalhos de Okanoue.

Suas collages de fotos em preto 
e branco misturam imagens 

de lugares, objetos e pessoas, 
geralmente mulheres européias 

da moda, em composições 
dinâmicas e muitas vezes 

perturbadoras, cujos assuntos 
exploravam temas de 
guerra, feminilidade e 

as relações entre os sexos.
Lorem ipsum



vídeo
DICA

ha
ri-e

Técnica de arte tradicional 
japonesa chamada hari-e 
(literalmente, "imagens coladas"), 
na qual as imagens eram criadas 
com pequenos pedaços de papel 
colorido sobre papelão.





Toshiko Okanoue – Photo Collage: The Miracle of Silence
  
Editora Seigensha

Dica de 
LIVRO

Lorem 
ipsum 
dolor 
sit 
amet, 
conse
c

https://surrealismtoday.com/toshiko-okanoue/
https://www.youtube.com/watch?v=paf-1j7JX0g&ab_channel=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%9C%A8%E8%B0%B7%E7%AF%80%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%BE%8E%E8%A1%93%E5%B1%95%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%21%E3%80%8D




















https://www.youtube.com/watch?v=KWd64sQK_yU&ab_channel=LouisianaChannel
https://www.brooklynmuseum.org/exhibitions/wangechi_mutu/
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