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RESUMO 
 
O artigo em questão propõe trazer a tona a influência que o movimento artístico              
surrealista têm sobre a colagem contemporânea. Dessa forma, o trabalho apresenta           
um estudo sobre o Surrealismo e Colagem, aplicando-os em análises de obras            
contemporâneas, sendo elas, Chaos, de João Bertolotti e Men's Health, de Marek            
Haiduk. Tendo isto em vista, o objetivo principal do artigo é explorar estes conceitos              
acerca desta temática. 
 
Palavras-chave: Arte. Irracional. Métodos. 
 

THE INFLUENCE OF SURREALISM MOVEMENT IN 
CONTEMPORARY COLLAGE  

 
ABSTRACT 

 
The purpose of the present article is bring the influence of artistic movement             
surrealist have upon contemporary collage. In that way, the job presents an study             
about Surrealism and Collage, applying them in art analysis, being them the Chaos,             
from João Bertolotti and Man's Health, from Marek Haiduk. Then the main objective             
of this article is explore the concepts about this theme. 

 
Keywords: Art. Irrational. Methods. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Surrealismo foi um movimento artístico modernista, possuindo fortes         

influências do movimento Dadaísta. Segundo Fiona Bradley, na obra Surrealismo de           

1999, Breton colocou o automatismo como a prática surrealista mais importante, o            

principal caminho de acesso ao maravilhoso. Bradley (1999), ainda relata a           

incessante busca dos artistas em aplicar o automatismo na pintura, para que dessa             

forma conseguissem captar a imagem no irracional.  

A arte surrealista seria o automatismo do qual se expressa de alguma forma,             

a verdadeira função do pensamento. Pensamento sem qualquer controle         

manifestado pela razão e fora de qualquer preocupação estética ou moral. Diante            

das tentativas de se construir a pintura automática, Max Ernst desenvolveu o método             

de colagem. Ele dizia que com a ajuda da colagem, o irracional tinha encontrado o               

seu caminho para a nossa vida pública (LEROY, 2016).  

Além disso, Ernst também desenvolveu as ditas “pinturas de colagens”, que           

combinavam diversos objetos em um cenário inexplicavelmente bizarro e com          

claridade de formas. Ainda na busca do imaginário, os artistas começaram a usar             

concepções psicológicas de Freud, temos como exemplo o artista Salvador Dalí, que            

por meio da sua forma de pintar, impulsionou o movimento surrealista, visto que as              

imagens dos seus sonhos eram escolhidas conscientemente, como fotografias da          

irracionalidade concreta (BRADLEY, 1999). 

Pensando no movimento surrealista e o seu envolvimento com a colagem,           

surge a questão norteadora do trabalho: De que maneira o surrealismo influencia            

a colagem contemporânea? Dado isto, o presente artigo pretende analisar de           

forma explicativa, duas colagens contemporâneas, sendo elas, Chaos, de João          

Bertolotti e Men’s Health, de Marek Haiduk, abordando princípios estudados do           

movimento artístico surrealista. 

De acordo com Fiona Bradley (1999), após a morte de Breton, adquiriu novas             

influências e ainda é praticado. A autora ainda destaca que a colagem é a forma               

mais viável de fazer a arte. Com o objetivo de questionar estes conteúdos, nosso              

embasamento teórico se dá por meio de pesquisas bibliográficas em dissertações,           
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artigos científicos e capítulos de livros disponíveis online e na biblioteca do Centro             

Universitário de Maringá. 

De acordo com Edgar Morin (1990, p.83), "é preciso ver a complexidade             

onde ela apareça em geral ausente”, desta forma, vemos complexidade em cada            

signo que compõe as obras em análises, as quais antes passavam-se banalizadas,            

transformando então, o que era de local comum em assunto científico.  

Levando em conta essas considerações, a análise busca mostrar que a           

colagem é ainda um meio de obter as imagens do irracional, destacando também             

que as concepções surrealistas se mantêm presentes nos dias atuais.  

 

2 SURREALISMO E COLAGEM 

 

O movimento surrealista teve início a partir do Manifesto do surrealismo, em            

1924, escrito por André Breton e seu amigo Philippe Soupault. Ambos usaram a             

palavra surrealismo para descrever os trabalhos que eles e seus amigos faziam na             

literatura. O termo era usado apenas para denominar atividades literárias de           

escritores a partir de 1919 e era definido como uma busca pelo irracional, orientado              

pelo inconsciente (BRADLEY, 1999, p.06). 

O surrealismo também vem em oposição ao racionalismo da sociedade pós           

Primeira Guerra Mundial. Os artistas estavam descontentes com tamanha         

materialização da burguesia, um estilo de vida superficial e pautado na           

supervalorização da tecnologia e descobertas científicas. Na busca dessa         

irracionalidade, os escritores começaram a adotar a escrita automática. Segundo          

Fiona Bradley, no livro “Surrealismo”, publicado em 1999, a escrita automática libera            

as palavras do seu uso convencional, ela era feita num estado de transe em que               

procurava dar formas escritas ou pictóricas a impulsos que vinham no inconsciente.  

Para aplicar a escrita automática na pintura, os artistas começaram a           

desenvolver métodos, assim como André Masson que tirava seus desenhos de um            

estado mental de alienação dando vida ao seu subconsciente. Outro modo de fazer             

a pintura automática, feita por Masson, consistia em passar cola na tela, jogar areia,              

e a partir das manchas de areia eram construídos os desenhos irracionais            

(BRADLEY, 1999, p.22). 
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Foram feitos decalques, trabalhos em colaborações, jogos em que se          

originaram frases e desenhos, em que, cada um dos participantes contribuía com            

uma forma. Dessa maneira, os artistas podiam aplicar o automatismo na pintura e             

fazer com que o irracional ganhasse forma. Em 1925, Joan Miró começou a produzir              

obras automáticas utilizando-se de segmentos verbais e visuais, as palavras eram           

usadas considerando seu significado e sua forma, originando em manchas que Miró            

aplicava em suas telas (BRADLEY, 1999, p.24-25). 

Aplicando o automatismo nas artes plásticas, Max Ernst começou a trabalhar           

com a colagem. Ele acreditava que com a colagem conseguiria afastar a            

racionalidade, e a partir dos recortes de catálogos de lojas, diagramas anatômicos e             

gravuras, teria combinações surpreendentes e efeitos alucinatórios. Ernst escreveu         

que “Enquanto que as penas fazem a plumagem, a cola não faz a colagem”,              

acreditava que a colagem conseguiria tornar o irracional parte de todas as áreas             

artísticas. Disse ainda que, dessa forma, a irracionalidade tinha encontrado seu           

caminho para a vida pública e privada (LEROY, 2016, p.339). 
Num dia de chuva, em 1919 [...], fui tomado por uma obsessão            
causada por ter folheado as páginas de um catálogo ilustrado para           
fins de demonstração antropológica, microscópica, psicológica,      
mineralógica e paleontológica. Ali eu encontrara, lado a lado,         
elementos de figuração tão remotos que o absurdo total da coleção           
provocou uma súbita intensificação das minhas faculdades visionárias,        
trazendo à tona uma sucessão ilusória de imagens contraditórias,         
duplas, triplas, múltiplas, amontoando-se umas sobre as outras com a          
persistência e a velocidade que são peculiares às memórias do amor           
e às visões à soleira do sonho (ERNST, 1948, apud BRADLEY, 1999,            
p.27). 

 
Em 1920, muitos artistas começaram a aderir ao Surrealismo. Max Ernst,           

expôs suas colagens na Galerie Au Sans Pareil em 1921. Em 1923, na mesma              

galeria, aconteceu a exposição “A Pintura Surrealista”, foi o primeiro evento a abrigar             

as mais importantes obras surrealistas (LEROY, 2016, p.342). 

Breton comparou a colagem com a metáfora poética, mesmo que a colagem            

tenha começado em uma época em que o dadaísmo prevalecia, ela se aproxima de              

uma definição de surrealismo e da teoria da imagem formulada no manifesto de             

1924. Max ainda adotou a pintura colagem, em que as pinturas pareciam colagens,             
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pois combinam muitos objetos em um tema fora do comum, considerado           

classicamente surrealista (BRADLEY, 1999, p.28). 

Os estudos de Freud também foram muito importantes para o surrealismo.           

Breton serviu na Primeira Guerra Mundial e como métodos de tratamento os            

médicos usavam associações verbais freudianas, os pacientes reagiam às palavras          

que eram faladas. Essa técnica foi aplicada na escrita automática. Outra contribuição            

de Freud foram seus estudos acerca dos sonhos. 

A escrita e a fala automatizadas do surrealismo imitavam os métodos           
que Freud empregava para levar um paciente a lhe contar seus           
sonhos. Ele pedia um retrato falado de um sonho - o “texto de um              
sonho” - em que estaria oculto o significado do sonho diante do estado             
mental do paciente. Freud descreveu estratégias que um analisando         
pode utilizar involuntariamente para esconder, de si próprio e do          
analista, as partes significativas de um sonho. Essas estratégias eram          
conscientemente adotadas pelos surrealistas como um modo de pintar         
o inconsciente nos quadros e assim encontrar o equivalente pictórico          
da poesia automática (BRADLEY, 1999, p.31). 

 

Em 1925, Breton escreveu Surrealismo e Pintura, evidenciando os trabalhos          

de literatura e pintura no surrealismo. Freud analisou obras de Salvador Dalí, que             

teria ido conhecê-lo em 1939, em Londres. Freud chegou à conclusão de que o que               

as tentativas de retratar o inconsciente na verdade seria uma ação consciente, os             

artistas estavam usando métodos da psicanálise para retratar obras com aparência           

do inconsciente. (BRADLEY, 1999, p.32). Os integrantes do grupo surrealista          

começaram a retratar cada vez mais os sonhos o que resultou em “pinturas             

oníricas”, e Dalí foi um dos impulsionadores desse novo estilo. 
Na pintura de sonhos, a imagem era conscientemente escolhida e          
pintada com realismo. A fim de “fotografar” imagens da         
“irracionalidade concreta”, sugestivas de um estado onírico [...]. A         
pintura de sonhos deve muito à colagem e à pintura de colagens. De             
fato algumas pinturas de colagens de Ernst têm muito a ver com o             
sonho e podem ser consideradas precursoras das pinturas de sonhos          
dos anos 30 ou mesmo das pinturas de sonhos propriamente dita           
(BRADLEY, 1999, p.33). 

 
As pinturas de sonhos eram familiares e não familiares, familiares por que é             

possível identificar os elementos da tela, não familiares pois o contexto em que             
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esses elementos estão inseridos é completamente desconhecidos pelo observador.         

A pintura onírica era feita também como um relato de um sonho do artista, como se                

fosse um registro do acontecimento.  
Nos sonhos, com frequência experienciamos a estranha sensação de         
que pessoas e objetos se fundem e trocam de lugar. Nosso gato pode             
ser ao mesmo tempo nossa tia, e o nosso jardim ser a África             
(GOMBRICH, 1999, p.593). 
 

Segundo Sir Ernst Gombrich, no livro “A História da Arte” publicado pela 16º             

vez em 1999, a ideia de Freud, de que os nossos pensamentos em estado frágil               

ficam entorpecidos dando lugar para a criança e o selvagem dominar, fez com que              

os surrealistas assumissem a posição de que a arte nunca pode ser produzida pela              

razão inteiramente desperta. Eles admitiam que a razão pode dar a ciência, mas só              

o irracional pode dar a arte. 

Dalí desenvolveu também o método “paranóico-crítico”, em que ele simulava          

uma paranóia e interpretava todas as ações equivocadamente, tirando disso uma           

base para a pintura, isso fazia com que ele pintasse suas obsessões interiores.             

Dessa forma o real e o imaginário começaram a se tornar duvidosos dando a suas               

obras representações de um espaço onde tudo era possível. Outra teoria de Dalí foi              

do objeto surrealista que seria a projeção no mundo externo, dos pensamentos e             

desejos mais íntimos do artista. Eles eram baseados na composição de peças,            

facilmente elaborados e representavam uma empreitada criativa. (BRADLEY, 1999,         

p.34). 

Na década de 1930 o surrealismo estava sendo trabalhado em dois           

segmentos, um era o engajamento político e o outro era a insistência na exploração              

do inconsciente. Essas diferenças de trabalho causaram uma ruptura crítica e           

pública. O grupo surrealista também tinha um relacionamento difícil com o Partido            

Comunista Francês (BRADLEY, 1999, p.55). 

Em 1932, o movimento surrealista é apresentado para o Estados Unidos e            

Inglaterra, onde Breton foi convidado a escrever a edição da revista This Quarter.             

Edward W. Titus, editor da revista, queria que o “mundo da língua inglesa” julgasse o               

movimento por si só. Ainda no mesmo ano a Julien Levy Galery organizou uma              

exposição surrealista, apresentando o movimento e os artistas ao público. No ano de             



10 

1942, Nova Iorque se torna centro de atividade surrealista, após a França ser             

ocupada pelos Alemães e os artistas fugirem para Europa e América do Norte. Em              

1966 Breton morre, e o surrealismo se dispersou em meio a influências e inspirações              

em diferentes partes do mundo em diferentes gerações (BRADLEY, 1999,p.56). 

Segundo Cathrin Klingsöhr-Leroy, no capítulo “Uma Nova Declaração dos         

Direitos Humanos” do livro Arte Moderna publicado em 2016, os adeptos ao            

surrealismo definiram o movimento como uma forma de vida, uma existência que            

deixa espaço para brincadeira e criatividade, tratava-se de viver para o momento            

com espontaneidade e liberdade intelectual interna, e falta de materialismo. A autora            

Fiona Bradley, no livro Surrealismo, de 1999, diz que o surrealismo influenciou            

diversos artistas ao longo dos anos, focavam na coletividade e na ruptura entre o              

privado e o público, e artista e o observador. O movimento voltou com outras formas               

de fazer arte, porém, o interesse do surrealismo pela colagem manteve essa técnica             

como meio viável de fazer arte.  

O termo colagem tem diversas definições, assim como os trabalhos desse           

modo de se produzir arte. O artigo de J.C. Ismael nos lembra de uma frase de Vílem                 

Flusser descreveu:  
Se a collage evoca, por exclusão – e recusa, portanto, por definição –,             
o mundo codificado, ela impõe, por justaposição – e, portanto, por           
síntese –, a releitura de tal mundo”. Isso porque a síntese proposta            
pela collage não é um fim em si mesma, mas incita a            
desmembramentos infinitos, que são as possibilidades de reler o         
mundo. (1984, apud COHEN, 2002, p.64). 

 

Portanto, a colagem, dentre seus mais variados conceitos e definições, nos           

traz um fato que é afirmado por todos os pesquisadores: esse estilo de arte é uma                

forma infinita de expressar o mundo. Suas possibilidades, maneiras de produzir e,            

principalmente, seus conteúdos, são artigos extremamente presentes no nosso         

cotidiano e, por isso, se tornou um dos mais relevantes modos de criar arte na               

atualidade. 

A colagem, resultado das pesquisas de Picasso e Braque, configuraram          

rupturas em dois sentidos, mesmo que inter-relacionados. Em 1921, Georges          

Braque, em seu ateliê, usou um rolo de papel de parede com uma estampa de               

madeira e o aplicou, não na parede mas em uma tela. Segundo Iwasso (2010), isso               
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rompeu totalmente o espaço de pintura natural, fator que era presente desde o             

Renascimento, e traria um novo modo de produzir arte, adicionando elementos do            

cotidiano nas produções artística.  

Na obra, O Espaço Moderno (2001), Alberto Tassinari nos propõe uma           

abordagem ampla sobre dois tipos de artistas que se diferem no modo de produzir              

colagem. Uma "generalização" da colagem, segundo o crítico, seria a chave para            

melhor compreender as transformações que configurariam um espaço propriamente         

moderno. Sobre tal espaço, estabelece uma divisão em duas fases, um primeiro            

momento de formação e uma fase de desdobramento, em que se figuram os             

trabalhos contemporâneos. 
Aqui [...] se dá a colisão de dois mundos aparentemente separados,           
aquele do isolamento hermético do artista em sua torre de marfim,           
com suas explorações particulares de territórios estéticos       
desconhecidos, e aquele do assalto vulgar, mas vigoroso, que se          
estende do lado de fora da porta do estúdio, um mundo de cafés,             
bancas de jornais, music halls, outdoors, embalagens industrializadas,        
jornais, ilustrações comerciais, lojas de departamento e uma série de          
novas invenções que poderiam voar tão alto quanto os aviões dos           
irmãos Wright e Louis Blériot ou somar prazer e conveniência à vida            
diária, como os cinemas, a luz elétrica, a lâmina de barbear, o            
despertador ou os pacotes de cereais para o café da manhã, vindos            
da América (ROSENBLUM, 1976, p.117). 
 

A comunicação direta entre a obra e o espaço mundano, amplia o problema             

da indistinção entre esse novo espaço da arte e um espaço cotidiano qualquer.             

Introduzindo a noção de imitação no contexto da arte contemporânea, Tassinari           

(2001), propõe o conceito de "espaço em obra". Em sua formulação, "um espaço em              

obra imita, por meio dos sinais do fazer, o fazer da obra [...] O espaço em obra é o                   

imitante. O fazer da obra é o imitado [...] As semelhanças que articulam o imitante               

com o imitado estão nos sinais expostos pela obra das operações que o teriam              

feito". 

Nos dias atuais, as colagens têm inúmeras possibilidades, sem que exista           

uma delimitação, uma linha rígida de criação a qual deva seguir. O fato de              

atualmente existirem programas de manipulação de imagens como o Adobe          

Photoshop®, entre outros, facilita ainda mais o processo. Em um de seus artigos,             

Carlos Machado Acabado se refere aos artistas que fazem colagem como “colleur” e             
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o caracteriza como alguém que quer questionar e afrontar a época em que vive,              

chamando a atualidade como Idade Mídia. 

É inegável que a collage é mais reconhecida em meio às formas de arte e               

com o distanciamento cada vez maior da modernidade, é natural que algumas            

características sejam analisadas novamente. Sobre o suposto “automatismo”        

proposto pelo Dadaísmo e o Surrealismo, Renato Cohen (2002, p.63) diz:  
“Primeiro que não existe “fluxo criativo” direto do inconsciente. A          
chamada “prosa automática” é uma abstração; para algo se         
“materializar” em criação, esse algo já passa pelo crivo do consciente,           
já nasce híbrido. Pode-se falar, portanto, em graus de criação          
inconsciente, um estado de semiconsciência ou utilizando-se de        
impulsos subliminares”. Mesmo sendo fruto da vanguarda modernista        
européia, a collage ainda expressa a imensa inquietação humana e          
artística sobre a realidade. 
 

Dado isto, a colagem vem como uma representação onírica, surrealista, em           

seu início, transformando-se em uma forma de crítica para o mundo contemporâneo,            

sem que tenha perdido traços e características surrealistas. De fato, fazendo com            

que duas imagens se tornem uma, dando um novo significado a elas, como diz              

Alexandrian (1973). 

 

2.2 ANÁLISE DE OBRA 

 

Um exemplo de imagens que se tornaram uma e foram completamente           

ressignificada é a Foto 1, uma colagem digital produzida pelo acadêmico de Artes             

Visuais do Centro Universitário de Maringá, João Pedro Bertolotti. A obra, intitulada            

Chaos, criada em 2018, trata de uma crítica contemporânea do país em que vive o               

artista e também, fazendo alusão momentos históricos da humanidade. 
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Foto 1: Chaos  

 
 Fonte: João Pedro Bertolotti (2018) 

 
“A fotomontagem parece brincadeira, a princípio. Consiste       
apenas na gente se munir de um bom número de revistas e            
livros com fotografias, recortar figuras, e reorganizá-las numa        
composição nova que a gente fotografa ou manda fotografar. A          
princípio as criações nascem bisonhas, mecânicas e mal        
inventadas. Mas aos poucos o espírito começa a trabalhar com          
maior facilidade, a imaginação criadora apanha com rapidez,        
na coleção das fotografias recortadas, os documentos capazes        
de se coordenar num todo fantástico e sugestivo, os problemas          
técnicos da luminosidade são facilmente resolvidos, e, com        
imensa felicidade, percebemos que, em vez de uma        
brincadeira de passa tempo, estamos diante de uma        
verdadeira arte, de um meio novo de expressão!” (ANDRADE,         
1987, p.09). 

 
Segundo Sérgio Lima (1984, p.304), o processo de criação da colagem é            

através de uma seleção aleatória e necessária, o que nos faz entender a frase de               

Andrade (1987), “consiste apenas na gente se munir de um bom número de revistas              

e livros com fotografias, recortar figuras e reorganizá-las [...]”. Portanto, a obra            

Chaos, vem de um processo aleatório, porém necessário de escolhas de imagem,            

que resultam em uma expressão do sentimento de liberdade que há em nós (LIMA,              

1984, p.176). 
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Diante disso, é marcante o sentimento de caos na obra, que consiste em uma              

analogia de que os problemas estão sobre o nosso olhar. A linha de análise da               

collage começa no olho, que está no primeiro plano da obra, representando a nossa              

visão para com a sociedade, seguindo para o homem em chamas, uniformizado de             

astronauta, fazendo alusão à acontecimentos marcantes na história da humanidade,          

como por exemplo, a viagem do homem a Lua e também, através da chamas, o               

caos em que nos encontramos. Partindo dali, vamos até uma espécie de buraco             

negro, já em uma perspectiva distante, que suga parte de um prédio. O contexto              

geral da obra é de um momento turbulento em que o Brasil se encontra, crises,               

eleições presidenciais, crescimento da criminalidade em diversas cidades, falhas no          

sistema de saúde pública, dentre outros que podemos observar durante o cotidiano. 

Um segundo exemplo de colagem ou fotomontagem, concebida por meio de           

diversas imagens que se tornam uma, completamente ressignificada, é a obra de            

Men’s Health, de 2011, produzida por Marek Haiduk, um artista Austríaco que            

produz colagens e ilustrações digitais. Obra que carrega uma filosofia, um ideal            

marcante capaz de conversar com quem a observa, trazendo elementos          

questionadores do cotidiano sócio-urbano. 
Foto 2: Men’s Health 

 
Fonte: Marek Haiduk 

 

A partir do título da obra Men’s Health, em tradução literal, Saúde do Homem,              

conseguimos compreender um diálogo entre o ser contemporâneo e a máquina,           

pautado na perda de humanidade, gerado a partir da potencialização do poder            

capital. Segundo Fuão (1996), as imagens, dentro de uma colagem, precisam narrar            
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outras histórias, podendo ser diferentes das quais foram feitas para expressar           

originalmente. Dessa forma, a mente humana, retratada como um motor na obra de             

Marek, nos traz a ideia de que podemos ser manipulados e moldados por uma              

maioria, que por sua vez, é representada pelas diversas mãos que fazem uma             

espécie de concerto na máquina.  

Segundo Löwy, com a rejeição revolucionária da sociedade capitalista, o          

Surrealismo coincide historicamente com o pensamento libertário, ao nível político.          

(LÖWY, 2002). Dessa forma, conseguimos observar esta rejeição citada pelo autor           

na obra em análise, Men’s Health, que possui forte crítica ante ao capitalismo,             

demonstrado pelos cifrões em postes, criando uma linha de fuga para o objeto             

principal da obra.  
A mesma linha, nos leva, posteriormente, à representação dos batimentos           

cardíacos formados pelas linhas quebradas ao fundo, pausadas por um cronômetro,           

que faz alusão aos trabalhos derivados do método fordista de produção, baseados            

em uma linha de montagem rápida e precisa. A obra, segundo Fuão (1996), pode              

nos trazer diversos significados e diferentes interpretações do observador, pois          

sempre temos a nossa visão, a do outro e da grande maioria, que estão coexistindo. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente artigo foi possível constatar que, o Surrealismo, um dos           

movimentos artísticos do modernismo, apresenta uma forma única de construção de           

obras e conceitos, marcada pela busca do automatismo e da representação do            

irracional, dessa forma, chegando a uma arte onírica. Ao longo dos anos, com             

diversas influências de artistas e vários métodos de desenvolver a arte surrealista,            

notamos que, Max Ernst começa a aplicar a colagem ao surrealismo, na busca de              

trazer o inconsciente à vida pública. 

A partir da análise das obras, Chaos, de João Bertolotti (2018) e Men’s             

Health, de Marek Haiduk (2011), foi possível averiguar que o método de colagem             

permite que o artista ressignifique imagens já existentes, dessa forma, construindo           

uma nova obra de arte. Foi possível observar ainda, que muitas das características             
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do surrealismo são encontradas nessas obras, a valorização das imagens dos           

sonhos, a ideia de trazer o irracional para o real. 

Sir Ernst Gombrich, no livro “A História da Arte” publicado pela 16º vez em              

1999, coloca que os surrealistas admitiam o efeito da razão na construção, porém             

sem o irracional não era possível obter a arte. Vemos que nas obras analisadas, os               

artistas fizeram o uso da razão a fim de obter as técnicas, mas sem o uso do                 

irracional, da falta de lógica e dos sonhos, eles não conseguiriam obter o mesmo              

resultado, e não teria tamanha liberdade de criação. 

Levando em conta que nos sonhos tudo é possível, os objetos e pessoas             

podem assumir novas formas. As obras apresentadas aplicam esse conceito em sua            

construção, em Men’s Health, de Marek Haiduk, vemos a mente humana assumindo            

a forma de uma máquina, linhas quebradas que representam batimentos cardíacos.           

Na obra Chaos, de João Bertolotti temos a pessoa vestido de astronauta            

representando a história e avanços da humanidade, as chamas também fazem           

alusão a situação de caos do ser humano e do meio em que ele vive. Essas ideias                 

ainda se relacionam com os pensamentos de Fernando Freitas Fuão, em “A Collage             

no Brasil, Arquitetura e Artes Plásticas”, em que o autor diz que os elementos da               

colagem podem assumir diferentes significados, podendo ou não estar ligada ao seu            

significado original. 

Ao final da pesquisa, foi possível averiguar que, o campo científico para este             

assunto é imenso. Também notamos que ainda há um grande espaço para realizar             

trabalhos acadêmicos dentro da temática dos objetos aqui analisados, seguindo a           

linha de pesquisa Surrealismo e Colagem. A resposta ao nosso problema de            

pesquisa, por fim, se dá no fato de que o Surrealismo influencia de forma ativa na                

construção da colagem contemporânea, em razão de sua representação subjetiva e           

onírica na ressignificação das imagens encontradas nas obras nas analisadas.  

As colagens contemporâneas criticam o seu tempo atual, assim como os            

artistas das demais áreas. Com o passar dos anos, a colagem se adaptou e ganhou               

novas formas na sua construção. Portanto, não existe limites para o que possa ser              

criado.  
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