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O Simbolismo foi um movimento que se estendeu as artes
plásticas, a literatura e ao teatro. Surgido na França no final
do século XIX, aproximadamente em 1880, o Simbolismo
teve pouco espaço em função do avanço do Modernismo.
Opondo-se ao progresso da ciência e das tecnologias e o
modo de pensamento mais racional do final do século XIX,
o movimento Simbolista buscou o que até então estava em
segundo plano, explorou a vida espiritual, o mistério, o
subjetivismo, o inexplicável e o individualismo.
Os artistas simbolistas abraçaram uma visão bastante
individualista da realidade, em função disso ficaram
inicialmente conhecidos por “decadentistas”. Somente com
a publicação do manifesto – “O Século XX”, os, então,
decadentistas adotaram um nome definitivo - Simbolismo.
A partir de então o termo começou a se popularizar e os
artistas passaram a ser chamados de Simbolistas.
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Fauvismo é uma tendência estética da pintura, surgida no
final do século XIX e desenvolvida no início do século XX,
que tinha por características principais o uso exacerbado de
cores fortes e o teor dramático nas obras.
O movimento foi tipicamente francês, iniciou-se por parte
dos artistas da época que se opunham a seguir a regra da
estética impressionista, em vigor na época. A tendência foi
considerada movimento artístico apenas em 1905.

O Fauvismo, ou Fovismo, tinha temática leve, baseada na
alegria de viver e nas emoções, e não tinha fundamentação
ou intenção crítica nem política. A gradiente de cores é
consideravelmente reduzida nestas obras, mas o papel das
cores é extremamente importante nelas, pois eram
responsáveis pela noção de limites, volume, relevo e
perspectiva. Além disso, as cores não tinham relação direta
com a realidade, não correspondiam à cor real do objeto
representado.
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Tendo a crise gerada pela industrialização como sua primeira apreensão,
as manifestações do Art Nouveau se mostram constantemente
preocupadas em conferir a habilidade de seus representantes na
exploração de traços obtidos na natureza. A sinuosidade e a
complexidade das formas operavam como um tipo de confirmação dos
limites que a produção industrial teria no mundo das artes. Em outras
palavras, a existência de formas de plantas e animais demonstraria a
exata distância que difere o labor artístico da reprodução realizada pelas
máquinas.
Ao mesmo tempo, devemos também frisar que as opções desse estilo
estavam manifestadas na escolha de materiais que se afastavam da
matéria-prima comumente encontrada nos ambientes fabris. Os
materiais deveriam reforçar a singularidade da ação artística, sendo
dessa forma, trabalhados por meio de tantas etapas e processos que
não poderiam se adequar precisamente à determinação de um produto
que pudesse ser refeito utilizando-se dos mesmos materiais e da
mesma técnica. Sem dúvida, tínhamos uma engenhosa provocação ao
poder que as máquinas galgavam naquela época.
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Art Déco é um termo de origem francesa
que refere-se a um estilo artístico de
âmbito internacional mas que tem sua
origem na Europa no começo do século XX,
porém seu apogeu se deu na década de 20.
O termo Art Déco nasceu da expressão arts
decoratifs.
Este estilo se afirmou nas artes visuais, nas
artes aplicadas (designe de interiores,
mobiliário, etc.) no desenho industrial, na
moda, no cinema e especialmente na
arquitetura onde teve uma presença
marcante. Na década de 30 espalhou-se
pelos EUA e em outros países fora da
Europa.
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O Art Déco começou a ganhar força como um estilo
artístico a partir da Exposição Internacional de Artes
Decorativas e Industriais Modernas que ocorreu em Paris
em 1925. Esta exposição deu ênfase a individualidade e
ao artesanato refinado. Muito embora os movimentos
artísticos da época estivessem ligados à filosofia e a
política, o Art Déco foi um estilo de caráter decorativo,
visto na época como ultramoderno e de alto luxo,
destinado a burguesia do pós-guerra. Era comum o uso
de materiais caros como o marfim, o jade e a laca. A
partir da exposição Art Déco no Metropolitan Museum
de Nova York em 1934, o estilo passou a valorizar a
produção industrial, com materiais e formas aptas de
serem produzidas em massa. Dessa forma o estilo Art
Déco foi popularizado e de fácil acesso a população por
meio da publicidade, dos objetos de uso domésticos, das
joias e bijuterias, da moda e do mobiliário.
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Nesta obra Klimt utilizou pequenas áreas de cor e
tinta feita de ouro para esconder o corpo da
modelo, formando uma espécie de manto que
deixa visível apenas o rosto, os ombros e as
mãos. Estes desenhos que se repetem como em
um mosaico nas obras de Klimt acompanham as
tendências do movimento:
a)
b)
c)
d)

Art Déco.
Futurismo.
C-Art Nouveau.
Neoclassicismo.
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A partir do texto e da imagem apresentada, é correto afirmar que
a) os edifícios Art Nouveau foram construídos em muitas cidades europeias, como Paris, Viena, Londres,
mas nenhum na América do Sul.
b) na Espanha, onde recebeu a denominação de Modernísme, esse movimento floresceu somente a partir
dos anos 1920 com a construção da Catedral de Barcelona projetada por Gaudi.
c) os criadores do Art Nouveau buscavam um desenho frequentemente inspirado em formas orgânicas
vegetais, e, via de regra, existia uma grande unidade nas formas arquitetônicas, no mobiliário e nos
elementos visuais incorporados a elas. UtiIizou-se com profusão o ferro forjado na confecção de
elementos estruturais e ornamentais
d) o sucesso do Art Nouveau contou com Victor Horta, Van de Velde e Van Doesburg, que foram arquitetos
importantes desse movimento cujas origens podem ser buscadas no movimento inglês Arts and Crafts,
sobretudo na crença evangelizadora de William Morris.
e) a intensa força do movimento, seu sucesso e sua popularidade foram também a razão de sua decadência,
em virtude de que numa etapa tardia aderiram a ele muitos artistas de criatividade duvidosa e que
contribuíram para sua derrocada. Em uma etapa subsequente foi substituído por outro movimento
chamado Art Déco, que propunha um retorno aos valores estéticos da Antiguidade.
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