


 Teve origem na Europa, por volta de 1880, com os artistas
William Morris e Arthur Heygate. Esse estilo se tornou global,
sobretudo através do enfoque dado ao design na arquitetura e nas
artes plásticas. Essa arte marca a passagem da segunda fase da
Revolução Industrial, momento em que os artistas perdem o
interesse pela estética e passam a buscar a funcionalidade, a Art
nouveau buscar reverter essa característica. Esse período foi
chamado de Belle Époque. A Art nouveau é uma reação à arte
académica do século XIX, sendo inspirado principalmente por
formas e estruturas naturais, não somente em flores e plantas, mas
também em linhas curvas.



 A Art nouveau não
apenas faz pinturas,
como também
cartazes promocionais
dos cabarés e teatros,
se tornando presente
no desenvolvimento
da publicidade
crescente no final do
século XIX e início do
XX.



Esse momento marca
a ruptura de uma arte
puramente apreciativa,
financiada pela Igreja
e pela aristocracia,
para uma arte que
também envolve o
propósito comercial,
derivada da Revolução
Industrial.



 A Art nouveau é importante para o artista gráfico por causa do
estilo que fixa a página impressa, por sua influência na criação de
formatos de letras e de marcas comerciais e nos modernos
pôsteres. Também se relaciona nas áreas de moda, de tecidos e
mobília, como vasos e lamparinas Tiffanhy, artigos de vidro
Lalique e estampas Liberty.





 Existia na sociedade em geral o desejo de buscar um estilo que
refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. A
segunda metade do século XIX marcou uma mudança estética nas
artes, a inspiração na antiguidade vigorava desde o século XV, e as
fórmulas baseadas no Renascimento começam a dissipar-se dando
lugar a Arte Nova, que se opunha ao historicismo e tinha como
tônica de seu discurso a originalidade, a qualidade e a volta ao
artesanato. A sociedade aceitou novos objetos, móveis, anúncios,
tecidos, roupas, joias e acessórios criados a partir de outras fontes:
curvas assimétricas, formas botânicas, angulares, além dos
motivos florais.





 Art Nouveau teve a expressiva participação do arquiteto Gaudi,
que entrava na obra e o projeto estava em sua mente. Depois de
sua morte, a igreja Sagrada Família, em Barcelona, teve um longo
período para ser finalizada, uma vez que ninguém conseguia
conceber o restante do projeto que faltava concluir, devido a
grande complexidade.









Na arquitetura, o ritmo orgânico e linear envolve uma
construção, mostrando uma união de ornato e estrutura (a linha
arquitetural e a decoração se fundem e se reforçam),
juntamente com a utilização de novos materiais como o ferro e o
vidro.

 Os artistas ansiavam por representar seus sentimentos em suas
imagens, que eram transmitidos pela linha pura. Evitava-se a lei
da gravidade e perspectiva, não havendo diferença de objeto e
fundo. A assimetria dominava, sendo enfatizada, não existia uma
simples duplicação da forma.



 Uma das principais influências do estilo foi a natureza, mas,
contrária ao do Impressionismo. Seus artistas não buscavam
transmitir sensações provocadas pela natureza, mas procuravam
analisar os detalhes, fazendo brotar verdadeiras metamorfoses
decorativas até chegarem a uma síntese, convertendo efeitos da
luz em decoração, por exemplo, e capturando linhas da natureza
e reduzindo-as a um esquema.
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Casa Milà projeto de Antonio Gaudí, Espanha.



Casa Milà projeto de Antonio Gaudí, Espanha.



 A imaginação inspiradora de Antoni Gaudí levou à construção de um
dos edifícios mais artísticos e poéticos existentes ao redor do mundo, a
Casa Batlló. Sua síntese de formas repteis, curvas como ramos de
videira, insinuações de ossos e esqueletos, e seu uso de pedaços
coloridos de cerâmica e vidro criam um obra prima surpreendente em
todos os seus recantos.

Seu estilo incorpora muito do que define o Art Nouveau. Gaudí explora
espaços, padrões e cores fluidas nesse edifício, projetado para o barão
Josep Batlló, como um abrupto contraste às rígidas formas do entorno.

Como pode sempre ser antecipado nas obras de Gaudí, há uma
imagem religiosa recorrente. Nos níveis superiores do edifício, há
imagens e textos religiosos encrustados, assim como em pequenos
detalhes das fachadas.



Casa Batlló. Barcelona, Espanha.















 No Brasil, observam-se leituras e apropriações de aspectos do
estilo Art Nouveau na arquitetura e na pintura decorativa. Em
sintonia com o boom do ciclo da borracha, entre 1850/1910, as
cidades de Belém e Manaus tem, incorporados à sua
arquitetura, vários elementos Art Nouveau.



Neste palacete observamos as grades das janelas, o portão de entrada (em ferro fundido) e 

internamente a existência de vários lustres.



No Rio de Janeiro tem-se a influencia do Art Nouveau na 

Confeitaria Colombo, inaugurada em 1905.



Teto da Confeitaria Colombo.


