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GUERRA FRIA
Você já parou para pensar em como as coisas ao seu redor se conectam? A sala de
conexões mostra muito isso pra nós, mostra como podemos relacionar diversas
imagens com apenas um acontecimento histórico. Por exemplo, podemos relacionar
algumas imagens da sala com a grande Guerra Fria. As vezes não paramos para
pensar do que se tratou a Guerra Fria e todos que sofreram ou estavam envolvidos, o
primeiro pensamento que vem em nossa mente é a União Soviética e Estados Unidos
como mostra a imagem representada pelo Tio Sam e o Urso Soviético, porém o que
muita gente não sabe é que a Guerra Fria não aconteceu somente nesses países. Sim,
esses foram os principais, mas afetou praticamente o mundo todo, e como podemos
ver na imagem de crianças correndo, uma imagem que ganhou uma grande
repercussão no mundo todo, a Guerra Fria não foi como muitos falam como uma
''Guerra de Ameaças'', a Guerra do Vietnã é um grande exemplo disso, onde o lado Sul
era comandado pelo regime capitalista, e o lado Norte era comandado pelo regime de
um comunista.
Outro grande equívoco das pessoas ao falarem sobre a Guerra Fria é dizer que foi
apenas conflitos territoriais, a Guerra Fria proporcionou um grande avanço tecnológico
e cientifico para a humanidade. O EUA e a União Soviética travou uma enorme corrida
espacial, em que consistia em quem conseguisse explorar mais o espaço iria mostrar
ao mundo que sua ideologia era melhor. E então os EUA deu como podemos ver na
imagem do homem pisando na Lua ''Um pequeno passo para o homem, um salto
gigante para humanidade''. Também temos uma grande relação da banda Pink Floyd
com esse passo gigantismo para humanidade, o grupo fez uma música chamada de
Echoes.
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