
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Wassily Kandinsky 
 
Wassily Kandinsky (1866-1944) foi um artista plástico e professor russo, um dos principais 
líderes da pintura abstracionista.  
Wassily Kandinsky nasceu em Moscou, Rússia, no dia 16 de dezembro de 1866. Estudou 
desenho e música. Cursou Direito na Universidade de Moscou. Participou de uma expedição 
etnográfica ao norte da Rússia, onde ficou fascinado com o colorido das casas dos 
camponeses. Em uma mostra de pintores franceses foi despertado pelas formas e cores das 
telas de Monet.  
Em 1893, tornou-se professor assistente na Universidade de Moscou, mas em 1896 mudou-se 
para Munique para se dedicar ao estudo da pintura. Estudou na Academia de Arte De Munique. 
Influenciado pelas obras de Monet, começou a experimentar um estilo que fundia cor e forma, 
buscando expressar sentimentos mais do que representar um objeto, trazendo à luz o 
abstracionismo.  
Os seus primeiros quadros expostos na Associação dos artistas de Moscou mostravam uma 
nítida influência impressionista, exibia figuras humanas e objetos naturais. Kandinsky era um 
homem religioso e místico, era fascinado pela tradição da cultura popular russa e pela música, 
que foram fontes de inspiração para sua arte, que aos poucos foi apresentada contornos 
imprecisos, os rostos perderam definições e as formas foram se tornando vagas referências de 
algo existente no mundo real, estilo que desafiou a tradição artística da época.  
Em 1910, escreve “A Espiritualidade da Arte”, que teve três edições sucessivas e foi um dos 
livros mais lidos entre 1911 e 1912. Em 1917, com a eclosão da revolução bolchevique tem 
suas obras banidas dos museus soviéticos. Muda-se para Alemanha, mas novamente enfrenta 
a ira dos nazistas ao ser declarado “artista degenerado”. Toda sua produção entre 1926 e 1933 
desaparece. Wassily Kandinsky muda-se para a França, onde faleceu em 15 de dezembro de 
1944.  
Agora que aprendemos um pouco sobre quem era Kandinsky acesse o link a baixo para 
assistirem ao vídeo “Wassily Kandinsky” que apresenta as obras do artista.  
https://youtu.be/unCQeWyCHWo  
 
Nesta semana trabalharemos Obras de Arte inspiradas nas criações do artista Kandinsky.  
Releitura de Kandinsky – “Sobre pontos”  
Material: Retalhos de papéis coloridos ou retalhos de EVA coloridos, Cola, régua e tesoura.  
Modo de fazer: Inspirando-se na obra “Sobre pontos” de Kandinsky, desenhe com os papéis 
coloridos ou EVA várias formas geométricas. Cole-as sobre um retângulo de folha sulfite e 
espere secar. Faça pontos e linhas sobre as formas utilizando cola. 
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