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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objetos do conhecimento: Processos de criação. 

 

O azul de Yves Klein 

 

Yves Klein foi um artista francês, e um dos grandes nomes 

da arte europeia. Filho de pintores, Klein estudou na Escola 

Nacional da Marinha Mercante e na Escola Nacional de 

Línguas Orientais. Nesta época, ele tornou-se amigo de 

Arman Fernandez e Claude Pascal e começou a pintar. 

Suas pinturas monocromáticas foram exibidas na Galeria 

Colette Allendy e na Galeria Iris Clert em Paris, no ano de 

1956. 

O trabalho de Klein reporta-se intensamente a um contexto teórico e de história da arte. A paixão 

pelo azul que moveu artistas a criar pigmentos nos tempos mais antigos chegou até a arte 

contemporânea e o artista francês Yves Klein (1928-1962), criou diversas obras utilizando o tom, 

como podemos observar logo abaixo. Este tom de azul ficou tão famoso que foi usado por estilistas 

e designers em roupas e objetos. O azul egípcio, azul chinês, Klein Blue, esses tons de azul ainda 

continuam por aí, não apenas em roupas e objetos, como também em espetáculos e obras de arte. 

Veja algumas das obras do artista: 

    

Fonte:democrart.com.br e wikiart.org/pt/yves-klein Acesso em 27/07/2020 

 

Compreendendo os significados 

Monocromático: Que tem ou é pintado com uma só cor; em um único tom ou vários tons.  

Fonte: Michaelis.uol.com.br Acesso em 30/07/2020. 
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1- Aprecie as imagens das obras de Yves Klein, escolha uma delas e tente descrever do que se 

trata. 

  

  

  

 

2- Converse com seus familiares a respeito das cores que cada um prefere e os motivos dessa 

preferência. Registre no quadro abaixo, finalizando com a sua cor preferida e o motivo: 

Familiar Cor preferida Motivo 

   

   

   

   

 

Relembrando... 

Você se recorda que o azul, vermelho e amarelo são as chamadas cores primárias que dão 

origem a outras cores? 

 

Fonte: vivadecora.com.br Acesso em 27/07/2020 

E assim como diversas cores podem ser criadas a partir das cores primárias, há também os tons 

das cores que são variações, segundo a luminosidade de uma mesma cor. O uso de diversos 

tons de uma mesma cor gera a monocromia. Veja abaixo um círculo cromático e as cores em 

diversos tons 

 

Fonte: politintas.com.br Acesso em 27/07/2020 

https://politintas.com.br/
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3- Agora que sabemos que existem vários tons da mesma cor, vamos observar tudo ao nosso 

redor. 

 

a) Procure objetos, móveis, roupas em sua casa que possuam tons de azul e registre o item 

que contém a cor, de acordo com o tom a matriz de tons azuis, a seguir: 

 

Fonte: dicasdecor.com Acesso em 30/07/2020 

 

b) Para cada tom diferente marque um ponto. 

 

c) Ao final, registre qual dos tons de azul você mais encontrou em sua casa?  
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4- Vamos realizar uma pintura utilizando a monocronomia? Pinte a mandala, a seguir utilizando 

os tons de azul que você tiver. 

Observação: Se não possuir vários tons de azul trabalhe com o peso de sua mão deixando a 

cor mais clara com a mão mais leve, um azul médio pesando um pouco mais a mão e um azul 

mais escuro pesando ainda mais a mão. Ao final, exponha sua mandala monocromática para 

os seus familiares. 

 


