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MUNDOS MEDIEVAIS: Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, Europa, 500 AEC-500EC

Dignitário sentado, terracota nok, 250 
AEC, Nigéria, (92,1 x 27,6 x 35.6 cm.

Esta é uma das mais completas 
terracotas que vieram à luz da 
antiga cultura nok, da Nigéria. A 
maioria das outras descobertas é 
de cabeças destacadas ou 
fragmentárias, finamente 
moldadas e entalhadas. Apesar 
disso, há uma considerável 
variedade nas escalas, desenhos 
e humores expressivos das peças 
nok. Parece razoável considerar a 
nok como a mais antiga ancestral 
conhecida de várias tradições 
locais da África ocidental que 
acabariam causando fascínio 
internacional no século XX.



MUNDOS MEDIEVAIS: Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, Europa, 500 AEC-500EC

Vaso - retrato da 
cultura noche, Peru, 

200 – 500 EC  

Barro pintado, 11 1/2 
"de altura. Museu 

Americano de História 
Natural, em Nova York.



MUNDOS MEDIEVAIS: Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, Europa, 500 AEC-500EC

Retrato de Probus, escultura, 276-282 
AD, mármore, 46 cm. 

A escultura retratista da Roma 
antiga, via de regra, era menos 
idealista e mais factual que a da 
Grécia antiga. Apesar da 
abrangente influência da 
elegância clássica grega na 
Itália, a preferência por definir a 
exclusividade do sujeito – e até 
mesmo sua feiúra – perpassa a 
arte romana desde os tempos 
remotos até pelo menos o século 
III, época dos imperadores 
legionários como Probo. Nesse 
sentido, as feições severas 
vistas aqui preservam uma 
tradição antiga.



“Imagens apartadas” para observação e comparação:
Retrato idealista – assimetrias – simetrias – Retrato 

Naturalista observação direta – exclusividades do retratado – 
marcar presença – objeto ritualístico e sacrificial – retrato 

factual – peça reproduzida – planos simplificados em relação 
à cultura anterior – maneirismo 



MUNDOS MEDIEVAIS: Trabalho e Oração: África Setentrional, Índia, Itália, Síria, Ilhas Britânicas, 
1- 750 EC

Sarcófago de uma 
senhora, esculpido 
com as quatro 
estações, C 340.

Para os romanos, a 
“África” era 
principalmente a 
região em torno de 
Cartago, a cidade 
que fora outrora sua 
inimiga – em outras 
palavras, a atual 
Tunísia. Sendo uma 
grande zona agrícula, 
conhecida como 
“celeiro do império”, a 
África mantinha uma 
vida cultural vigorosa, 
como testemunham 
vários mosaicos e 
esculturas,

além de alguns escritores – não apenas o célebre Santo Agostinho, nascido na província 
em 354, mas também a anônima a quem se destinava esse sarcófago.



O Buda ensinando, C.450 EC, Índia
Buda sentado pregação primeiro sermão, de 
Sarnath, Índia, segunda metade do quinto 
século. Arenito Tan, 5 3 de altura. 
Museu de Sarnath.

MUNDOS MEDIEVAIS: Trabalho e Oração: África 
Setentrional, Índia, Itália, Síria, Ilhas Britânicas,  1-
750 EC

Essa imagem religiosa provém de 
Sarnath, logo ao norte de Varanasi 
[Benares], no Ganges. Esse é um dos 
quatro principais lugares de peregrinação 
budista na Índia; o outro mais importante 
é Bodh Gaya, onde o Buda atingiu a 
iluminação. Os antigos monumentos de 
Sarnath remontam ao período 
compreendido entre o reinado de Asoka 
(meados do século III AEC) e o império 
Gupta (250-550 EC), muitas vezes 
considerado a fase clássica da civilização 
indiana. Padrões muito similares aos que 
dançam em torno da cabeça do Buda 
foram esculpidos, na época dos Guptas, 
ao redor da circunferência do maciço 
Dhamekh Stupa de Sarnath, um outeiro 
de pedra erigido por Asoka.



MUNDOS MEDIEVAIS: Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, Europa, 500 AEC-500EC

O Cristo Senhor do 
Cosmos, com anjos e 
São Vidal, mosaico na 
abside de San Vitale, 
Ravena, anos 540.

As igrejas de Ravena, 
com seus ricos 
mosaicos, resumem a 
transição ocorrida 
desde as décadas 
finais do antigo 
Império Romano, que 
entre 402 e 476 teve 
como centro essa 
cidade, até o 
florescimento inicial 
do novo Império 
“Romano” sediado em 
Constantinopla (ou 
Bizâncio), sob o 
governo de Justiniano. 
San Vitale foi iniciada 
em 527, quando 
Ravena estava sob o 
jugo dos godos que 

haviam conquistado a Itália pelo norte, concluída em 548, depois que Justiniano reconquistou a 
Itália pelo leste. Parece, contudo, que foram os artistas de Bizâncio que, do começo ao fim, 
comandaram sua arquitetura e decoração.



MUNDOS MEDIEVAIS: Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, Europa, 500 AEC-500EC

O Cristo Senhor do Cosmos, com anjos e São Vidal, mosaico na abside de San Vitale, 
Ravena, anos 540.



MUNDOS MEDIEVAIS: Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, Europa, 500 AEC-500EC

Basílica de San Vitale, Ravena. Anos 540.



MUNDOS MEDIEVAIS: 
Imagens Apartadas – 
Nigéria, Peru, Europa, 500 
AEC-500EC

Mosaico de cidades, árvores e 
cursos d’agua, C 710, Grande 
Mesquita, Damasco, pórtico 
oeste. 

A Grande Mesquita de 
Damasco foi o mais ousado 
projeto arquitetônico de seu 
tempo no mundo ocidental. 
Ela conferiu uma presença 
majestosa aos novos 
ditames religiosos do Islã, 
mas ao mesmo tempo foi, 
em muitos sentidos, 
culturalmente inclusiva: 
incorpora colunas de um 
antigo templo de Júpiter em 
suas paredes perimetrais, 
além de um santuário que 
supostamente contém a 
cabeça de São João 
Batista. Os mosaicos impressionistas de mansões e bosques 

preservam o clima de devaneio tranquilo visto comumente 
nas decorações interiores da Roma antiga.



Os Evangelhos de Lindisfarne são 
manuscritos feitos no final do século 
VII, início do século VIII, em 
Lindisfarne, na Nortúmbria  (um dos 
sete reinos da Heptarquia anglo-saxã 
que deu origem à Inglaterra). Um dos 
manuscritos mais magníficos do 
início da Idade Média, foi escrito e 
decorado no final do século VII pelo 
monge Eadfrith , que se tornou bispo 
de Lindisfarne em 698 e morreu em 
721. Seu couro original de ligação, 
há muito tempo perdida, foi feita por 
Ethelwald, que sucedeu Eadfrith 
como bispo, e foi decorado com jóias 
e metais preciosos no final do século 
VIII por Billfrith, o Anacoreta (monge). 
http://www.bl.uk/collections/treasures/lindisfarne/lindis
farne_narrowband.htm?middle

MUNDOS MEDIEVAIS:
Imagens Apartadas – Nigéria, Peru, 
Europa, 500 AEC-500EC

“Página-tapete”, cruciforme dos Evangelhs 
de Lindisfarne, c. 700. Iluminura. 
Museu Britânico, Londres.



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

Caneca para chocolate de Calakmul, 
Campeche, México, C. 800 EC.  15.5  cmx 
 11.7 cm de diâmetro

Muitas culturas americanas antigas 
tinham notáveis tradições de 
cerâmica. Entre os séculos IV e X, os 
artistas maias se sobressaíram nos 
refinados desenhos a pincel que 
faziam em recipientes como esta 
caneca,  encontrada enterrada em 
meio a artigos tumulares. As cenas 
que a rodeiam podem ser complexas 
e por vezes irresistivelmente cômicas, 
embora as divindades que retratam 
pertençam a terríveis mitos da vida no 
além. O anel de hieróglifos abaixo da 
borda da caneca é uma dedicatória 
que descreve seu propósito ritual e 
nomeia o artista. O chocolate era uma 
bebida de significado sagrado para os 
maias.



Chaan Muan caçando prisioneiros, Afresco em Bonampak, Méxicom, 790

MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

“Gárgula” de canto numa 
balaustrada em Borobudur, 

Java, C 830

O trabalho em pedra visto aqui foi restaurado nos anos 1970, numa reconstrução 
total do monumento. Borobudur só ressurgiu de oito séculos de abandono às 
cinzas vulcânicas e à vegetação da selva no início do século XIX, enquanto Java 
estava sob domínio holandês.

As gárgulas erigidas para 
drenar as pesadas 

chuvas javanescas do 
munumento de Borobudur 

são conhecidas como 
makarãh – dragões das 

minas e fontes, espíritos 
da água. Estes pertencem 

a um reino religioso 
intermediário, onde os 
princípios abstratos do 
budismo se conjugam 

com as divindades 
multifacetadas da 

mitologia hinduísta. 



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

A descida do Ganges, 
escultura de rocha em 
Mamallapuram, Índia, 

C 660. 

Um marco da 
paisagem indiana 

é recoberto por 
outro, à medida 

que o sagrado rio 
Ganges flui ao 
longo de uma 

grande superfície 
rochosa a cerca 

de 1.200 
quilômetros ao sul 

dele. 

O rei que, graças ao poder do jejum, induziu Shiva a trazer as águas para a Terra 
pode ser visto, sentado, inclinado e esquelético, diante de um santuário esculpido à 

esquerda, de frente para o elefante. O enorme relevo também inclui detalhes cômicos 
de gatos e ratos brincalhões.



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

Bodhisattva e Iuohan (discípulo), cena de 
uma caverna em Mogao, Dunhuang, 

China, C 700

Sete outras figuras soltas 
acompanhavam estas, a princípio, 

num aplataforma dentro de uma 
das cavernas de Dunhuang, na 

China. Muita atenção foi dada aos 
pormenores mais sutis das 

roupas: as vestes trajadas pelo 
discípulo refletem a moda 

contemporânea na corte imperial 
Tang.



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

Bodhisattva e Iuohan (discípulo), cena de 
uma caverna em Mogao, Dunhuang, 

China, C 700

Sete outras figuras soltas 
acompanhavam estas, a princípio, 

num aplataforma dentro de uma 
das cavernas de Dunhuang, na 

China. Muita atenção foi dada aos 
pormenores mais sutis das 

roupas: as vestes trajadas pelo 
discípulo refletem a moda 

contemporânea na corte imperial 
Tang.



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

Bodhisattva e Iuohan (discípulo), cena de uma caverna em Mogao, Dunhuang, China, C 
700



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

Excerto de cópia de um rolo de Gu Kaizhi conhecido como a Ninfa do Rio Luo, C 600 

Aqui se vê aproximadamente um quarto da gravura que acompanha um poema 
escrito na voz do príncipe Caozhi, do século II. Ele trata de seu retorno 

melancólico à corte após o encontro com uma ninfa inalcançável (“os homens e 
os deuses devem seguir caminhos distintos”). O original pode ter sido pintado 
em fins do século VI, ao passo que essa cópia provavelmente data da dinastia 

Song (960 – 1279). 



MUNDOS MEDIEVAIS: Selvas e Cavernas: América Central, Indonésia, Índia, China, 300-900

Excerto de cópia de um rolo de Gu Kaizhi conhecido como a Ninfa do Rio Luo, C 600 



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Ibn al-Bawwab, página ornamental de um 
Corão, ano 1000. 

Estas “páginas-tapete” ou 
páginas ornamentais, inseridas 
em manuscritos do Corão, não 
tinham uma função específica, 
mas seu desenho reflete 
aparentemente as concepções 
religiosas dos escribas que 
trabalharam nelas. Ibn al-
Bawwab e seu professor Ibn 
Muqla desempenharam 
importante papel em padronizar a 
escrita do árabe.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

O Crucifixo de Gereão, C. 975, Catedral de 
Colônia.

O corpo abaixo desta seção 
superior da escultura em tamanho 

real se contorce, com a barriga 
distendida acima da tanga: uma 

escultura de chocante 
expressividade. Todavia, na 
Colônia do século X, os fiéis 

provavelmente não a viam como 
uma “estátua” (como, por exemplo, 

o Laoconte), mas antes como um 
objeto imbuído de uma presença 

sagrada similar à da “hóstia”, o pão 
comido na missa.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Casal amoroso, escultura no templo de 
Lakshmana em Khajuharo, C. 950.

Os eróticos frisos do templo em 
Khajuharo foram muitas vezes 
relacionados ao Kama Sutra, livro 
de instrução sexual e moral 
compilado por Vatsyayana em 
algum momento durante o 
período Gupta (250-550). Outra 
possível influência foi o tantra – 
tradição religiosa esotérica que, 
em algumas versões, estimulava 
os devotos a buscar energias 
espirituais por meio de atos 
sexuais sacramentais.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Shiva Nataraja, estátua de bronze do 
Reino de Chola, Sul da Índia, C. 1050. 
Bronze,  30 cm x 24 cm.

A imagem de Shiva dançando 
começou a aparecer em 
esculturas de edra em relevo em 
templos no sul da Índia, no final 
do século X. Logo se tornou um 
símbolo intependente, capaz de 
sustentar muitos níveis 
deinterpretação. O processo foi 
fomentado pelos monarcas chola 
que então governavam o sul da 
Índia, o Sri Lanka, Sumatra e 
Java. Bronzes de notável 
delicadeza se tornaram desde 
então proeminentes na cultura 
visual da região.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Cristo e os apóstolos, do tímpano central de La Madeleine, Vézelay, C.1120



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Um reencontro durante a Batalha de Hastings: trecho da Tapeçaria de Bayeux, C. 1080

“Aqui, ingleses e franceses caíam em batalha”, diz a inscrição em latim à 
esquerda. A tapeçaria de Bayeux pertence a uma longa tradição de arte 

bélica que se caracteriza pelo tratamento equilibrado dado a vencedores e 
vencidos. “Eis aqui Odo”, prossegue a escrita, nomeando o guerreiro que 

segue cavalgando para a direita e que bem pode ter encomendado a 
tapeçaria. Ele era bispo de Bayeux e irmão de Guilherme, o conquistador 

normando da Inglaterra.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Um reencontro durante a Batalha de Hastings: trecho da Tapeçaria de Bayeux, C. 1080



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Retrata a conquista da Normandia da Inglaterra em 1066 e os eventos que 
precederam. Esteve durante séculos na Catedral de Bayeux, na Normandia, e 
encontra-se hoje no Musée de la Tapisserie de la Reine Mathilde, na mesma 
região. Tecnicamente trata-se de um bordado e não de uma tapeçaria. Foi 
trabalhada com duas espécies de fio de lã sobre linho rústico, a peça tem 50 
cm de largura e 70,3  m de comprimento.  São 58 cenas consecutivas, 
ilustradas por inscrições em latim. A obra narra história de Haroldo, Rei de 
Wessex, durante os anos de 1065 e 1066, culminando na batalha de 
Hastings. Foi redescoberta no começo do século XVIII pelos arqueólogos 
franceses M. Lancelot e Dom Bernard de Montfaucon. Estilisticamente a peça 
tem muito em comum com as iluminuras inglesas do mesmo período. O 
desenho é claro, vívido e cheio de ação, e a composição garante um 
harmonioso encadeamento das cenas. Há oito cores que a compõem (três 
tons de azul, verde-escuro, verde-claro,amarelo-alaranjado, vermelho e cinza) 
e são usadas para fins mais decorativos do que descritivos.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Detalhe do bordado da Tapeçaria de Bayeux, C. 1080



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Cristo puxa Pedro do mar da Galiléia, 
mosaico na Catedral de Monreale, C. 1180

Monreale é excepcional entre os 
interiores de catedrais medievais 
que sobreviverampor ter sido 
concluído dentro de uma única 
década: iniciado em 1174, o edifício 
estava praticamente acabado em 
1182. o conteúdo dos mosaicos 
bíblicos de Monreale vai desde 
diagramas abstratos cósmicos, na 
seção ue trata da criação do 
universo, até toques de um drama 
humano íntimo e detalhes naturais 
impressionistas. Tudo isso reunido 
dentro de uma envolvente 
atmosfera de ouro. 



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

A virgem de Vladimir, 1131, Moscou.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Cinco patriarcas hebreus, 
escultura de pedra junto à 
entrada central do transepto 
norte da Catedral de 
Chartres, 1205-10.

Um novo tipo de escultura 
se desenvolveu em torno 
das catedrais góticas da 
França, acerca de setenta 
anos depois do tímpano 
de Vézalay e talvez 
quarenta antes do portal 
de Rheims. Vemos, da 
esquerda para a direita, 
Melquisedeque, Abraão 
(com seu filho Isaac), 
Moisés, Samuel e Davi. 

Empoleiradas sobre as colunas retorcidas, as figuras são elas próprias pilares 
envolvidos em ritmos confolutos. Essas esculturas eclesiásticas do gótico primitivo são 
mais fundas e mais pesadas do que as românicas de Vézelay, mas falta-lhes a 
animação coloquial do trabalho do alto gótico de Rheims.



A Visitação, da fachada oeste da catedral de  Rheims, (portal central, lado direito), C. 1245

MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

A  Anunciação e A visitação, detalhe da 
janela na Sainte-Chapelle, Paris.

Abaixo, o arcanjo Gabriel anuncia 
à Virgem Maria que ela conceberá 
um filho – cena acalentada pelos 
artistas europeus ao longo dos 
séculos seguintes. Acima, a 
amável visita de Maria a Santa 
Isabel gestante – a mesma cena 
que vimos esculpida (imagem 
anterior). Em termos estilísticos, 
essa cena bidimensional e aquela 
representação tridimensional se 
encontram em polos opostos do 
contínuo da arte religiosa gótica.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Vista do teto com muqarnas 
do santuário de Zumurrud 
Khatun, Bagdá, C, 1220.



MUNDOS MEDIEVAIS: Verbo, Carne, Luz: Islã, cristandade, Índia, 950-1250

Vista do teto com muqarnas 
do santuário de Zumurrud 
Khatun, Bagdá, C, 1220.

O prédio abaixo desse 
domo escalonado é de 
formato octogonal. Por 

fora, a estrutura do 
telhado irrompe do 

cemitério ao seu redor 
como um gigantesco 
cone de pinheiro. Os 

poetas islâmicos 
frequentemente 

falavam das estrelas 
como luzes na 

“abóbada do céu”, e é 
razoável inferir que um 

teto como este 
representasse um céu 

simbólico.

Também é possível que a forma vegetal do edifício 
evocasse a antiga imagem asiática da “árvore da vida”.



MUNDOS MEDIEVAIS: Moderno remoto, antigo tardio: China, Japão, Camboja, Nigéria, 
1000-1250

Guo Xi, Inicio da primavera, 1072.

Um experimento com a complexidade 
esacial feito por um teórico praticante 
que lançava mão de uma tradição já 

antiga. Guo Xi variava suas 
pinceladas para representar 

diferentes tipos de árvores e rochas 
observando que cada uma tinha um 
certo caráter moral – árvores eretas 

sugeriam resistência durante 
circunstâncias políticas cambiantes; 

árvores convolutas, o comportamento 
ensimesmado de alguém que oculta 

suas opiniões. Como muitas das 
grandes obras-primas da pintura 

chinesa, Início da Primavera mudou 
em 1949 de Pequim para Taipê, em 

Taiwan, quando o governo 
nacionalista da China fugiu ao avanço 

dos exércitos comunistas de Mao 
Tsé-tung.



MUNDOS MEDIEVAIS: Moderno remoto, antigo tardio: China, Japão, Camboja, Nigéria, 
1000-1250

Caricaturas de animais 
(choju giga), rolo de papel, 

C 1130

Quem será esse 
supercoelho causando 

aos sapos tão 
incontrolável 

hilaridade? Não se 
conhece o alvo exato 

da sátira, mas era com 
toda a probabilidade 

algum membro da 
educada classe 

budista. Na 
sofisticação do 

desenho e no bom 
humor implacável, 

esse rolo japonês do 

século XII é um paralelo mais ousado da marginália matreira e derrisória 
acrescentada pelos monges cristãos da época aos manuscritos que recebiam 

para iluminar.
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1000-1250

Jayavarman VII, cabeça de arenito, C. 1200
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Jokei, Ungyo, estátua de madeira no Kofukuji, Nara, C. 1203

Ungyo e seu colega boquiaberto, 
Agyo, são kongo-rikishi gêmeos, 
guardiões de um templo busidta na 
antiga capital imperial do Japão, 
Nara. Eles protegem o edifício de 
invasores mal-intensionados. O 
artista que os produziu, Jokei, 
pertencia à escola “Kei” de 
escultores, afamados nos séculos 
XII e XIII por suas técnicas de unir e 
pintar múltiplos blocos de madeira 
para criar figuras 
surpreendentemente realistas. 

Olhos de cristal eram inseridos por trás de suas órbitas e sustentados 
com papel branco para fazê-los reluzir com vida.
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Jokei, Ungyo, estátua de madeira no Kofukuji, Nara, C. 1203
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Cabeça de bronze de um oba de Ife, C. 
1200.

O oba era um sacerdote-rei na 
cidade sagrada de Ife, no que é hoje 

a Iorubalândia. Ele descende da 
divindade criadora Oduduwa e teria 

passado seu reinado no mais 
recôndito santuário do palácio, 

longe dos olhos dos mortais 
comuns. Ife foi o grande centro da 

metalurgia nigeriana entre os 
séculos XI e XIV; pouco antes disso, 

no sudeste, Igbo-Ukwu produzira 
obras de uma sofisticação técnica 

sem paralelo na época, em qualquer 
parte do mundo. Não se sabe ao 

certo como esses centros se 
conectavam.
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