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O que é Arte abstrata?

• A arte abstrata é um movimento das artes plásticas que tem como

característica mais marcante a representação das formas de maneira

não real.

• Na arte abstrata a representação das imagens é distanciada da

realidade. Nas obras desse período a forma e a representação da

realidade são menos importantes do que a capacidade da obra permitir

interpretações diversas em relação a sentimentos e emoções.

• Surgiu na Europa no século XIX e o pintor russo Wassily Kandinsky é

considerado o primeiro representante desse movimento.





Características da arte abstrata

Como o abstracionismo não tem compromisso em representar a

realidade uma das suas características mais marcantes é ser

um contraponto ao conceito de arte realista. As obras podem ter

elementos relacionados à emoção ou à intuição, como uma forma de

liberdade de expressão do artista, sem necessidade de representação

de uma figura e sem comprometimento em transmitir a realidade. Em

muitas obras a representação é de um sentimento.



O uso de formas geométricas, linhas retas e curvas e muitas cores

também é bastante presente, principalmente na pintura. As formas são

mais simples e o contraste, entre as cores, luzes e sombras é muito

usado.

Por ter essas características irreais e distantes da realidade a arte

abstrata também permite que sejam feitas muitas interpretações

diferentes sobre o sentido das obras.



Wassily Kandinsky, um dos pioneiros da arte abstrata, nasceu em Moscou /

Rússia, em 1866 e faleceu em 1944, em Neuilly-sur-Seine. Esse pintor mudou

a arte para sempre. Suas obras de cor pura e formas abstratas marcou uma

revolução nas artes: o nascimento do abstracionismo.

Foi escritor, teórico, entalhador, litógrafo e pintor além de ter estudado

Direito e Economia na Universidade de Moscou. Depois o rumo foi outro:

As artes!



No Azul - 1925



Mit und Gegen - 1929



Acesse o endereço abaixo e assista a exposição

Metrópolis: Kandisky em Exposição

https://www.youtube.com/watch?v=JpNvRLOfTgQ&feature=youtu.be
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https://youtu.be/JpNvRLOfTgQ
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