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O que é Simbolismo?
O Simbolismo foi um movimento artístico que surgiu na França no
final do século XIX. Os temas utilizados nas obras, sejam pinturas ou
poesias, eram o oposto do Realismo. Falavam sobre sonhos,
fantasias, crenças, mistérios e sentimentos. Nas imagens,
encontramos elementos que vão simbolizar tudo isso. Exemplos: um
desenho de uma caveira representando a morte ou efeitos de luzes
sobre a cabeça de um personagem simbolizando o divino. Este
movimento, mais tarde, inspirou o Surrealismo.

Edvard Munch
"O Grito", 1910.
Têmpera em cartão.
Munch colocava em seu trabalho como artista seus
sentimentos mais intensos. Seus temas predominantes eram a
morte, a paixão, a doença e o desespero. Foi um dos maiores
representantes do Expressionismo Alemão, movimento onde os
artistas costumavam trazer o terror e a miséria de uma época
sombria na Europa.
Sobre essa pintura, Munch disse: "Eu andava com dois amigos.
Então o sol se pôs. De repente o céu se tornou vermelho como
sangue ... Meus amigos continuaram a andar, e eu fiquei para
trás sozinho, tremendo de medo. Eu senti como se toda a
natureza fosse preenchida como um poderoso grito sem fim."

Frida Kahlo
"Autorretrato na Fronteira entre o México e os Estados
Unidos", 1932
Dona de uma vida intensa e sofrida, ela pintava a si
mesma em ilustrações que para nós pareciam surreais,
mas que para ela eram retratos de seu interior, de suas
paixões e dessabores e também de um corpo com
deficiências adquiridas na juventude. Sobre isso ela
dizia: "Eu nunca pinto sonhos ou pesadelos. Eu pinto a
minha própria realidade". Dedicou sua vida à arte e aos
direitos sociais. Ela exibia uma beleza própria e
utilizava roupas e penteados tradicionais do seu país.
Esta pintura representa a época em que ela morou nos
Estados Unidos e representa na tela o que ela
considerava símbolos dos dois lugares: a natureza e a
tradicionalidade mexicana e a indústria estaduniense.

Vincent Van Gogh
"Trigal com corvos", 1890
Tinta a óleo
Vincent foi um pintor holândes e considerado uma das pessoas mais
famosas até hoje. Ele criou mais de 2 mil trabalhos em pouco mais
de 10 anos. Suas obras geralmente são de paisagens, naturezasmortas, retratos e autorretratos, sempre com cores vibrantes e
dramáticas. Ele era bastante introvertido, pensativo e sério. Viajava
bastante quando trabalhou como vendedor de quadros. Porém,
entrou em depressão quando foi transferido para Londres. Chegou a
tentar se tornar missionário protestante na Bélgica. Mas em 1881
começou a pintar e descobriu sua paixão. Tinha muitos problemas de
saúde e com dinheiro, contanto sempre com a ajuda de seu irmão.
A pintura ao lado foi terminada algumas semanas antes de sua morte
e representava seu estado emocional da época. Em uma carta para
seu irmão escreveu que esse trabalho era "uma pintura cheia de
desgraça, com um céu ameaçador e corvos de mau agouro".

Atividade
Qual o seu sentimento mais profundo nessa quarentena?
É positivo ou negativo?

Independente disso, sentimentos nem sempre são fáceis de compreender. Mas
dizer o nome dele e experimentá-lo através da Arte pode ajudar a entendê-lo
melhor.
Crie um símbolo para a sua emoção!
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