
Atividade de leitura de Obra de Arte 

Modelo adaptado do roteiro de Apreciação Estética segundo o método Image Watching.  

Grupo Participante: 

A partir da obra apresentada, desenvolver o roteiro abaixo: 

1. Ficha Técnica  
Título:  

Autor da obra:  

Local e Data:  

Dimensão:  

Técnica:  

 

2. Descrevendo  

O que você vê nesta imagem?  (descrever de forma objetiva) 

 

3.  Analisando (aspectos formais/estruturais da obra de arte): 
3.1 Linhas: 

  
3.2 Formas:  

 

3.3 Cores:  

 

3.4 Luz/Sombra:  

 

3.5 Texturas:  

 

3.6 Planos:  

 

3.7 Composição: 

 

Simetria/assimetria (dos elementos compositivos): 

 

Movimento/estaticidade (dos elementos compositivos): 

 

 

3.8 Temática:  

 

3.9 Tendência artística (De qual período você acha que ela é?):  



 

A obra se parece com quê? 

Sobre o que você acha que ela trata? 

Qual a mensagem que o artista passa através dessa obra? 

Se parece com objetos artísticos que você já viu? 

Como você acha que foi a reação das pessoas ao ver esta obra?    

4. Interpretando (sensações, emoções, lembranças e significados pessoais): 

O que você sente ao ver esta obra? 

Você gosta ou não? Por quê? 

Você enquadraria a obra como Arte? 

5. Fundamentando (breve biografia do autor destacando as características e a 
importância de sua produção no panorama artístico nacional e ou internacional): 
 

6. Revelando (produção, criação e interpretação artística): 

6.1 Faça um desenho de releitura da forma a partir da repetição, projeção ou justaposição 

do elemento compositivo escolhido. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Campbell’s Condensed Tomato Soup - 1962 
Óleo sobre tela 
30 x 23 cm 
Kunstmuseum St.Gallen, Switzerland 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Andy Warhol 

 
Andy Warhol foi ilustrador de importantes 
revistas como Vogue, Harper’s Bazar e The 
New Yorker. Em seguida começou a fazer 
importantes exposições em galerias de arte em 
Nova Iorque. 

Warhol ficou conhecido mundialmente por 
transformar ícones da cultura pop em arte. Ele 
reproduziu, por diversas vezes, imagens das 
mais variadas personalidades da década de 60, 
como a atriz Marylin Monroe, Elizabeth 
Taylor, Jackie Kennedy, Mao Tse Tung, e até 
mesmo do  famoso camundongo Mickey 
Mouse. 
 
A reprodução das latas de sopa Campbell’s foi 
um dos trabalhos mais simbólicos d e Andy 
Warhol. A marca foi imortalizada e virou cult. 
Esse é um caso em que o design de embalagem 
se destaca em relação ao produto em si. Até 
hoje as  pessoas associam a marca ao 
movimento da Pop Art, caracterizando assim, a 
proposta de Warhol em popularizar a arte por 
meio da reprodução em massa. 
 
Biografia 
Andy Warhol nasceu em Pittsburgh, 
Pensilvânia. Era o quarto filho de Ondrej 
Warhola e Ulja, cujo primeiro filho nasceu na 
sua terra natal e morreu antes de sua migração 
para os Estados Unidos. Seus pais eram 
imigrantes da classe operária originários de 
Mikó (hoje chamada Miková), no nordeste da 
Eslováquia, então parte do Império Austro-
Húngaro. O pai de Warhol emigrou para os 
E.U. em 1914 e sua mãe se juntou a ele em 
1921, após a morte dos avós de Andy Warhol. 
Seu pai trabalhou em uma mina de carvão. A 
família vivia na Rua Beelen 55, e mais tarde na 
Rua Dawson 3252, em Oakland, um bairro de 
Pittsburgh. A família era católica bizantina e 
frequentava a igreja bizantina de São João 
Crisóstomo em Pittsburgh. Andy Warhol tinha 
dois irmãos mais velhos, Ján e Pavol, que 
nasceram na atual Eslováquia. O filho de 
Pavol, James Warhola, tornou-se um bem 
sucedido ilustrador de livros para crianças. 
 
Nos primeiros anos de estudo, Warhol teve 
coreia, uma doença do sistema nervoso que 
provoca movimentos involuntários das 
extremidades, que se acredita ser uma 
complicação da escarlatina e causa manchas de 
pigmentação na pele. Ele tornou-se um 
hipocondríaco, desenvolvendo um medo de 
hospitais e médicos. Muitas vezes de cama 
quando criança, tornou-se um excluído entre os 
seus colegas de escola, ligando-se fortemente 
com sua mãe. Às vezes quando estava 
confinado à cama, desenhava, ouvia rádio e 
colecionava imagens de estrelas de cinema ao 
redor de sua cama. Warhol depois descreveu 

esse período como muito importante no 
desenvolvimento da sua personalidade, do 
conjunto de suas habilidades e de suas 
preferências. 
 
Aos 17 anos, em 1945, entrou no Instituto de 
Tecnologia de Carnegie, em Pittsburgh, hoje 
Universidade Carnegie Mellon e se graduou em 
design. 
Logo após mudou para Nova York e começou a 
trabalhar como ilustrador de importantes 
revistas, como Vogue, Harper's Bazaar e The 

New Yorker, além de fazer anúncios 
publicitários e displays para vitrines de lojas. 
Começa aí uma carreira de sucesso como 
artista gráfico ganhando diversos prêmios 
como diretor de arte do Art Director's Club e 
do The American Institute of Graphic Arts. 
 
Fez a sua primeira mostra individual em 1952, 
na Hugo Galley onde exibe quinze desenhos 
baseados na obra de Truman Capote. Esta série 
de trabalhos é mostrada em diversos lugares 
durante os anos 50, incluindo o MOMA, 
Museu de Arte Moderna, em 1956. Passa a 
assinar Warhol. 
 
O anos 1960 marcam uma guinada na sua 
carreira de artista plástico e passa a se utilizar 
dos motivos e conceitos da publicidade em suas 
obras, com o uso de cores fortes e brilhantes e 
tintas acrílicas. Reinventa a pop art com a 
reprodução mecânica e seus múltiplos 
serigráficos são temas do cotidiano e artigos de 
consumo, como as reproduções das latas de 
sopas Campbell e a garrafa de Coca-Cola, além 
de rostos de figuras conhecidas como Marilyn 
Monroe, Liz Taylor, Michael Jackson, Elvis 
Presley, Pelé, Che Guevara e símbolos icônicos 
da história da arte, como Mona Lisa. Estes 
temas eram reproduzidos serialmente com 
variações de cores. 
 
Além das serigrafias Warhol também se 
utilizava de outras técnicas, como a colagem e 
o uso de materiais descartáveis, não usuais em 
obras de arte. 
 
Em 1968, Valerie Solanas, fundadora e único 
membro da SCUM (Society for Cutting Up 
Men - Sociedade para eliminar os homens) 
invade o estúdio de Warhol e o fere com três 
tiros, mas o ataque não é fatal e Warhol se 
recupera, depois de se submeter a uma cirurgia 
que durou cinco horas. Este fato é tema do 
filme "I shot Andy Warhol" (Eu atirei em Andy 
Warhol), dirigido por Mary Harron, em 1996. 
 
Em 1987, ele foi operado à vesícula biliar. A 
operação correu bem mas Andy Warhol morreu 
no dia seguinte. Ele era célebre há 35 anos. De 
facto, a sua conhecida frase: In the future 

everyone will be famous for fifteen minutes (No 
futuro todos serão famosos durante quinze 

minutos), só se aplicará no futuro, quando a 
produção cultural for totalmente massificada e 
em que a arte será distribuída por meios de 
produção de massa. 
 
POP ARTE 
 
A Pop Art, abreviatura de Popular Art, foi um 
movimento artístico que se desenvolveu na 
década de 1950, na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. Foi na verdade uma reação artística ao 
movimento do expressionismo abstrato das 
décadas de 1940 e 1950.  
 
Crítica à cultura de massa  
Os artistas deste movimento buscaram 
inspiração na cultura de massas para criar suas 
obras de arte, aproximando-se e, ao mesmo 
tempo, criticando de forma irônica a vida 
cotidiana materialista e consumista. Latas de 
refrigerante, embalagens de alimentos, histórias 
em quadrinhos, bandeiras, panfletos de 
propagandas e outros objetos serviram de base 
para a criação artística deste período. Os 
artistas trabalhavam com cores vivas e 
modificavam o formato destes objetos. A 
técnica de repetir várias vezes um mesmo 
objeto, com cores diferentes e a colagem foram 
muito utilizadas. 
 
Materiais usados 
Os materiais mais usados pelos artistas da pop 
art eram derivados das novas tecnologias que 
surgiram em meados do século XX. 
Gomaespuma, poliéster e acrílico foram muito 
usados pelos artistas plásticos deste 
movimento. 
 
Principais artistas da Pop Art: 
 
- Andy Warhol: maior representante da Pop 
Art. Além de pintor foi também cineasta.  
- Peter Blake: foi o criador da capa do disco 
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos 
Beatles.  
- Wayne Thiebaud: pintor norte-americano 
que se destacou na criação de obras com teor 
humorístico e nostálgico.  
- Roy Lichtenstein: pintor norte-americano 
que trabalhou muito com HQs (histórias em 
quadrinhos), criticando a cultura de massas.  
- Jasper Johns: pintor norte-americano cuja 
obra principal foi Flag (Bandeira) de 1954. 
 
Influências   
A pop art exerceu uma grande influência no 
mundo artístico e cultural das épocas 
posteriores. Influenciou também o grafismo e 
os desenhos relacionados à  moda.  
 
 
 

 

Sites consultados: http://pt.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol  
http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/pop_art.htm 


