
GUSTAV KLIMT 

Nascido: 14 de julho de 1862 ; Baumgarten, Áustria * 

Morreu: 06 de fevereiro de 1918 ; Viena, Áustria * 

Nacionalidade: austríaca 

Movimento de arte: simbolismo , art nouveau 

Escola de pintura: separação de Viena 

Campo: pintura 

Influenciou: Egon Schiele , Oskar Kokoschka , Theo van Doesburg , Art Nouveau , Fedir 

Krychevsky , Victor Zaretsky 

Alunos: Fedir Krychevsky 

Instituição de arte: Universität für Angewandte Kunst Wien (Kunstgewerbeschule), Viena, 

Áustria 

Amigos e colegas de trabalho: Egon Schiele , Koloman Moser 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt  

 
 

 

Gustav Klimt era um pintor simbolista austríaco, cujo principal assunto era o corpo 

feminino. Suas pinturas, murais e esboços são marcados por um erotismo sensual, que é 
especialmente evidente em seus desenhos de lápis. Klimt frequentou a Universidade de Artes 

e Ofícios de Viena em 1876 e formou a "Companhia de Artistas" com seus dois irmãos e um 

amigo, após o que recebeu a Golden Order of Merit do Imperador de Viena. Em 1892, seu 

pai e um de seus irmãos morreram, deixando-o responsável por suas famílias. A tragédia 
familiar também afetou sua visão artística, o que o ajudou a desenvolver seu próprio estilo 

pessoal.  

 

Ao longo de sua vida, apesar de ser um polêmico pintor devido ao assunto, foi eleito 
membro honorário das Universidades de Viena e de Munique. Ele também foi membro 

fundador e presidente da Secessão de Viena, que procurou criar uma plataforma para 

artistas novos e não convencionais, trazer novos artistas para Viena e criar uma revista para 

mostrar o trabalho de seus membros.  
 

Klimt viveu uma vida simples e clausurada, na qual ele evitou outros artistas e a sociedade 

cafeteria. Ele geralmente usava uma túnica longa, sandálias e sem roupa íntima. Ele 

também teve muitos assuntos discretos com mulheres e gerou pelo menos 14 crianças. Isso 
pode ser uma indicação de sua paixão pelas mulheres, sua forma e sexualidade, que foi o 

foco principal de muitas de suas obras. A maioria de suas pinturas foram caracterizadas por 

desenhos de espiral, e formas fálicas douradas ou coloridas, retratando mulheres 

dominantes em posições eróticas.  
 

Klimt morreu na epidemia de gripe de 1918, deixando para trás um legado póstumo que 

poucos artistas podem rivalizar. Suas pinturas trouxeram as maiores quantias já pagas em 

leilão. 

OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/gustav-klimt/all-works 
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