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ABSTRACT
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!//?@@?! : !//?@@B! C      6= 3 E   F   6! Gsual Poetics area of concentration.This paper proposed the approach of determinism versus creative
activity in the course of the work of Mondrian which conventionalized the term “The Way of Poetry.”

A permanência da obra de arte através do tempo, faz pressupor a latência na mes                 
modo que, do embricamento dessas duas qualidades, resulta uma entidade (o objeto de
                   
de caráter universal e atemporal.
Debruçando-nos sobre a obra de Mondrian, encontramos na mesma, uma concepção do eu e uma concepção do universo, pelo amalgamento do microcosmo com o macro           !  !  
         " #
Assim, visando melhor revelar as concepções que permeiam a obra de Mondrian,
optamos por aplicar à mesma os procedimentos de leitura interpretação preconizados na
chamada estética da recepção, corrente de pensamento surgida em meados da década de
sessenta.
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da recepção visa estabelecer entre o receptor e a obra de arte, canais de comunicação que
permitam a ação do objeto de arte sobre o universo do receptor, enquanto fonte de in *           #+      
 
outorgar legitimidade ao objeto de arte, através do reconhecimento neste de qualidades
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sobre as condições que os engendraram, opondo-se tanto à visão idealista que preconiza a
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por parte de poucos e iluminados homens geniais, bem como à perspectiva materialista que
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se dá.
Além disso, a estética da recepção confere ênfase especial à perfeita interação na
análise, entre as componentes sincrônicas e diacrônicas a que está submetido todo objeto
artistico, já que seu consumo pressupõe não raro um diálogo entre um sujeito presente e um
discurso passado.
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larmente nas duas primeiras décadas desse século, tendo em vista ser este o período de gestação do
estilo de Mondrian, que se cristalizaria no neoplasticismo. Ainda na primeira parte, sob o subtítulo
“Do aprendizado acadêmico ao neoplasticismo”, traçamos um desenvolvimento cronológico da sua
pintura nesse período, correlacionando fatos e datas com as sucessivas fases que compõem sua obra
)?@L?     "     )        mentalismo tão caro às vanguardas.


5       67"  8    9  
a série de pinturas realizadas sobre o tema das árvores, por condensar características fundamentais para a compreensão da evolução da obra de Mondrian. Na realização dessa análise,
procuramos cotejar a pintura de Mondrian com a concepção de mímesis que, aplicada à
mesma, vê-se atualizada no confronto com a gradual abstração a que Mondrian submete o
tema das árvores.
Na terceira e última parte, intitulada “O neoplasticismo: o plástico como lingua 9: /    7         3  
obras concebidas unicamente com os meios resultantes do rigoroso processo de depuração
formal a que submeteu os temas recorrentes em sua pintura, de cuja articulação resulta a
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da estética da recepção, de atualização da obra de arte e de ação e reação entre a mesma
          
      
  
   
 2      "  :   
neoplasticismo e a linguagem verbal.
Procuramos, portanto, enfocar as condições determinantes em contraposição à
atividade criativa, nas diversas fases da obra de Mondrian, daí a designação “o percurso de
uma poética”.
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