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Cap. 5 – Portas e Janelas

Banquetes e árvores desfolhadas: China, 
anos 970 aos anos 1370
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Gu Hongzhong, Folias 
noturnas de Han Xizai, 

C. 1070. 

Este é o terço direto de um 
rolo que trata com brilhante 

petulância da alta vida 
levada na capital do mais 

rico império do mundo. Em 
outros trechos da festa, um 

banco de Flautistas em 
vestes adoráveis toca 
enquanto as cortesãs 

cabriolam e os servidores 
públicos relaxam, 

galanteadores, entediados 
ou bêbados.
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Mu Qi, Seis Caquis, C. 1250

O número mínimo de pinceladas 
convida os observadores a fazerem 
seu próprio trabalho mental para 
reconstituir a imagem, estratégia 
que reflete os ensinamentos 
econômicos e deliberadamente 
incompletos do budismo chan (ou 
zen). Mu Qi, um artista com 
treinamento profissional, também 
pintava telas com estudos de 
pássaros e macacos. Seu trabalho 
acabou sendo mais apreciado no 
Japão do que em sua China natal.
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Ni Zan, O estúdio de 
Rongxi, 1372

Todos os componentes de 
uma cena ribeirinha estão 
representados aqui mas para 
Ni Zan as rochas e as 
árvores eram 
essencialmente indícios da 
auto expressão. 
Comentando outra de suas 
pinturas, ele observou que 
pintava “apenas para 
esboçar o excepcional júbilo 
em meu peito, nada mais. 
Então, como posso dizer se 
isso se parece ou não com 
alguma coisa?”
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Cores da terra: Alemanha, Itália,
1240 -1350
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A última ceia, escultura no 

arco cruzeiro da Catedral de 
Naumburg, 

C. 1250

Neste retrato entalhado de uma 
das cenas centrais dos 
evangelhos, Jesus aponta para 
Judas, que esta prestes a traí-lo. 
O toque interessante do polegar 
lambido decerto sugere que o 
discípulo em questão é Tomé, “o 
desconfiado”, que 
posteriormente teria de verificar 
a verdade da ressureição de 
Cristo enfiando um dedo em sua 
carne ferida. As obras-primas 
realistas de Naumburg seguem 
os programas ligeiramente 
anteriores da escultura gótica 
alemã nas catedrais de Ramberg 
e  Estrasburgo.
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Giovanni Pisano, 
Haggai, C. 1285 – 97

Haggai é um fragmento 
desse esquema, 
castigado pelo clima. Era 
um de dez profetas 
hebreus, em escala 
ampliada postos a 
contemplar a praça da 
catedral, projetando-se 
do alto, com as cabeças 
viradas para um e outro 
lado, para travar um 
trovejante colóquio nas 
alturas.
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Giotto, Joaquim expulso 

do templo (no alto) e 
Joaquim entre os 
pastores (abaixo): 

Afresco da capela de 
Scrovegni, Pádua, 1303 – 

06

Essa capela foi custeada 
por Enrico Scrovegni, um 
filho de agiota ansioso por 
compensar espiritualmente 
os ganhos escusos do seu 
pai. O interior da capela de 
Scrovegni é a obra mais 
coesa e bem documentada 
associada a Giotto – o 
homem que viria a ser 
reconhecido como 
fundador da pintura 
ocidental.
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Ambrogio Lorenzetti, Os efeitos do bom governo, afresco no Palazzo 
Pubblico, Siena, 1339.

Detalhe de Os efeitos do bom governo mostrando a vida cotidiana sob os 
pórticos de Siena. Um cidadão amarra seu burro para comprar calçados; mais 
atrás, um mestre-escola discorre para sua classe. A construção espacial do 
vasto afresco tem em mente o observador que continua olhando enquanto 
passa – em nada diferente da perspectiva de um rolo chinês.



Detalhe de Os efeitos do bom governo mostrando a vida cotidiana sob os 
pórticos de Siena. 

Um cidadão amarra seu burro para comprar calçados; mais atrás, um mestre-escola 
discorre para sua classe. A construção espacial do vasto afresco tem em mente o 
observador que continua olhando enquanto passa – em nada diferente da 
perspectiva de um rolo chinês.
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Ambrogio Lorenzetti, Os efeitos do bom 
governo, afresco no Palazzo Pubblico, 

Siena, 1339.
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Detalhe dos efeitos do bom governo. A vida diária no interior 
toscano, com camponeses cortando e sovando o milho 

enquanto dignitários passam a cavalo. 



Textos e texturas: Irã, Itália, França, Espanha, Rússia 
1330 - 1420
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A cavalaria de ferro de Iskander, 
página do Shahnama do grão-
mongol, iluminado em Tabriz, 

nos anos 1330.
 Para espalhar confusão em meio 
ao inimigo, em sua conquista.  da 
Índia, Iskander (o nome de 
Alexandre Magno nas lendas 
persas) construiu cavalos 
robóticos de ferro. O manuscrito 
da epopeia de Firdausi, do qual 
proveio esta página, é há muito 
conhecido como o Shahnama de 
Demotte, devido ao livreiro 
parisiense que o retalhou em 1906 
para aumentar seus lucros 
vendendo as imagens peça por 
peça. É como se a Píetá de 
Michelangelo fosse rebatizada 
com o nome do maluco que a 
atacou com um martelo em 1972, 
esmagando o rosto da Virgem.
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Simone Martini, Anunciação,  
1333.

A ondulação do manto do 
arcanjo sugere que ele acabou 
de pousar de seu voo do céu, e, 
no entanto, ele e Maria foram 
cristalizados numa radiante 
superfície plana, sem ar nem 
profundidade. O retábulo de 
Simone é a um só tempo 
intensamente dramático e 
imponentemente hierárquico. No 
séc. XIV, o culto da Virgem se 
tornara central para o 
cristianismo europeu, e a 
inscrição da Ave Maria 
transcreve as constantes preces 
dos fiéis na catedral a que a 
obra se destinava.
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O parque da primavera, 

fólio 103 de Le Dit du Lion 
( O dito do leão), de 

Guillaume de Machaut, C. 
1350.

O fundo de frondes douradas 
sobre azul-celeste é 
caracteristico das iluminuras 
do séc. XIV; posteriormente, 
o detalhe naturalista se  
estenderia a representações 
atmosféricas do céu. Não 
sabemos o nome do artista 
aqui, mas Guillaume de 
Machaut, autor de Le Dit du 
Lion, livro sobre as 
diferentes qualidades do 
amor, foi o mais destacado 
compositor francês de sua 
época. 
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A segunda trompa, das 
tapeçarias do Apocalipse 

em Angers, 1373 – 82

Numa escala 
completamente diversa, eis 
aqui uma amostra do 
projeto pictórico mais 
maciço da era: a tapeçaria 
tecida em Paris entre 1373 
– 82, para Luís, duque de 
Anjou, irmão do rei da 
França, foram desenhados 
por um imigrante 
neerlandês, Jan Boudolf.



Cap. 5 – Portas e Janelas
Ornamentação de estuque 
sobre a arcada da Sala de 
Los Reyes, dando para o 

pátio dos Leões, 1360-90, no 
Palácio de Alhambra, 
Granada, Espanha.

Os edifícios da cidadela de 
Alhambra vão dos anos 1230, 
início da dinastia dos 
governantes nasridas, até o 
séc. XVI, quando um rei católico 
da Espanha acrescentou-lhe 
um palácio renascentista. Do 
outro lado do pátio que parte do 
“Salão dos Reis” fica o “Salão 
duas Irmãs”, cujo domo traduz 
num plano ainda mais visionário 
os efeitos de dissolução da luz 
aqui vistos.
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Abrindo as janelas:
Europa Setentrional, Itália, 1390 - 1460
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Andrei Rublev, A  Trindade, 
C. 1410

Em comparação, a arte cristã 
do Oriente manteve-se lúcida e 
sóbria. A trindade, pintada nos 
anos 1410, por Andrei Rublev, 
um pintor ortodoxo de ícones 
que trabalhava em Moscou, 
tem toda a clareza de 
contornos que Simone conferiu 
a seu retábulo, mas sem a 
tensão incômoda e os detalhes 
factuais que a perturbam: em 
vez disso, impera ai uma 
serenidade circunscrita e auto-
suficiente.
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Claus Sluter, dois 

pleurants*, do túmulo do 
duque Filipe, O Ousado, 

C. 1405

 Acima dos nichos 
ocupados por este e 38 
outros pleurants,  ou 
lutuosos, encontra-se uma 
efígie do duque Filipe de 
Borgonha acompanhado 
por anjos. A fusão de 
formas pesadas e 
suntuosamente ornadas, e 
sua correspondente 
gravidade moral, é 
característica da arte 
borgonhesa e, num sentido 
mais geral, a arte gótica da 
Europa setentrional no séc. 
XIV.

* A pleurant : é uma estátua colocada ao lado da sepultura para guardar ou chorar por um ente querido 
eternamente.
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Jan van Eyck, A madona do 
chanceler Rolin, C. 1434

Van Eyck  proclama aqui o 
poder de suas inovadoras 
técnicas a óleo para abranger 
todo o mundo visível. À sua 
lúcida curiosidade, que incluía 
desde os efeitos de refração 
dos vitrais e das joias da coroa 
da Virgem até as montanhas 
distantes para além da cidade 
imaginária, combinam-se sua 
firmeza emocional e sua 
capacidade de mesclar todos 
os aspectos numa atmosfera 
coesa. 
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Lorenzo Ghiberti, A flagelação, 

placa quadrifólia de bronze para 
as Portas Norte do Batistério de 

Florença, C. 1416
A vida ativa de Ghiberti, foi dominada 
por dois extensos de fabricação de 
painéis para portas distintas do 
Batistério de Florença. Este aqui é 
da primeira, feito quando a 
linguagem visual a que hoje 
chamamos “renascentista” estava 
começando a se formar: Ghiberti se 
auto congratulou por ambos os jogos 
de portas numa remota autobiografia 
artística: “Executei-as com grande 
diligência (...) e a maior 
engenhosidade e proficiência.” Pode-
se notar, de qualquer modo, que a 
moldagem de uma das colunas 
encobriu por engano o braço de um 
flagelador, como se estivesse 
prendendo sua mão.
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Donatello, O festim de Herodes, C. 1425, Batistério de Siena
Donatello estava com trinta e tantos anos quando executou essa ousada 
demonstração da nova técnica perspectiva de Brunelleschi.  Ele já havia 
causado  grande impacto em Florença com as estátuas de santos e profetas 
que criara para os nichos que ficavam acima do nível da rua. Suas figuras 
revelam posturas extraordinariamente realista, e cada uma tinha uma 
individualidade notável, quase caricatural. O mesmo poder de fixar uma imagem 
memorável na mente e aplicado aqui. 
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Masaccio, Expulsão do Éden, 
afresco da Capela Brancacci, 

Santa Maria del Carmine, 
Florença, 1427 

Essa pintura de Masaccio - ”o 
grande Tom”- combina com uma 

Tentação de Adão e Eva pintada por 
seu colega de trabalho mais velho, 

Mosalino – “o pequeno Tom”. 
Masolino não tinha a severidade 

ousada e modernizante de 
Masaccio, pintando antes num 

suave estilo gótico. Aparentemente, 
os dois artistas e seus patronos 

acharam que os dois estilos 
contrastantes complementavam um 

ao outro.
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Mestres da Osservanza, A 

tentação de Santo Antônio, 
C. 1440

Florestas ganha destaque na 
imaginação do “gótico tardio” 
(após  o parque idílico visto 
na iluminura do manuscrito de 
1350. Este painel é mais ou 
menos contemporâneo de 
dois bosques obscuros e 
magicamente poéticos, um 
deles pintado por Paolo 
Ucello em sua Caçada à noite 
e o outro por Pisanello em 
sua Visão de Santo Estácio. 
Aqui, entretanto, a sombra 
atraente das folhas se 
converte numa zona de 
malícia cósmica.
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Andrea Mantegna, São Tiago a 

caminho da execução, afresco na 
Capela Ovetari, Igreja dos 
Eremitani, Pádua, C. 1450

São Tiago se detém para abençoar 
Josias, um escriba convertido, antes 
que os soldados romanos o levem 
para a execução através de um arco 
triunfal erguido nas ruas de 
Jerusalém, de aspecto bastante 
italiano. Essa fotografia do afresco 
inovador de Mantegna foi tirada em 
1944, poucos dias antes que um 
avião de guerra soltasse uma 
bomba sobre a capela onde ele se 
encontrava, distruindo-a quase que 
totalmente.
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Piero della Francesca, A 

ressurreição, 
C. 1460

 De manhãzinha, quando os guardas 
romanos ainda estão adormecidos, 
Cristo se ergue do túmulo, portanto o 
estandarte da Ressurreição. Ele é 
apresentado de frente, mas os 
guardas são vistos de uma outra 
perspectiva, como que por baixo. Na 
esquerda da pintura, os ramos das 
faias decíduas parecem mortos; na 
direita, os perenes ciprestes pulsam 
com vida. Na visão contemplativa de 
Piero, fatos observáveis são 
naturalmente simbólicos. Essa 
imagem suprema da transição do dia 
para a noite, do adormecer para o 
despertar, do inverno para a 
primavera, da morte para a vida foi 
pintada para a prefeitura de Borgo 
San Sepolcro, terra natal de Piero, 
com uma paisagem que ecoava os 
montes úmbrios ao seu redor.
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Paixões privadas: Flandres, Itália, França, Irã, Indonésia
1440 - 1520



Rogier van der Weyden, 
Retrato de uma senhora, 

C. 1455

A partir dos anos 1420, os 
flamengos se tornaram 
especialistas nos  pequenos 
retratos em painel, Rogier 
van der Weyden 
provavelmente mostra a 
filha ilegítima de seu senhor, 
o duque de Borgonha.

Cap. 5 – Portas e Janelas
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Niccolò dell’Arca, Lamentação 
sobre o Cristo morto, S. Maria 

della Vita, Bolonha, C. 1463
Testemunhamos o choque de avistar 
o cadáver de Cristo, dramatizado por 
terracotas em tamanho real que 
revelam uma espantosa habilidade 
de congelar o movimento numa 
fração de segundos. Esses valores 
esculturais pertencem a um estilo 
internacional simbolizado por artistas 
borgonheses como Sluter, mais do 
que a um estilo renascentista ate 
então restrito a certas cidades e 
cortes italianas. Pouco depois, no 
norte da Itália, equipes de artistas 
começariam a desenvolvera 
instalação hiper-realista em múltiplos 
quadros conhecida como sacro 
monte – formato que persistiu até o 
século XIX.
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Donatello, Davi, 
anos 1440

O escopo de 
Donatello, contudo 
extrapola 
categorias 
estilísticas 
precisas, e é o 
Davi em seu 
extremo oposto 
que passou a 
simbolizar o pleno 
advento do estilo 
renascentista. 

 * Escopo:  se refere a aquilo que se pretende atingir. É um substantivo masculino, com origem na palavra grega 
skopos que significa "aquele que vigia, que protege". Escopo é a finalidade, o alvo, ou o intento que foi 
estabelecido como o meta final.
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Sandro Botticelli, Alegoria da 
Abundância, desenho, C. 1482

As crianças na arte cristã medieval 
são tratadas na maioria dos casos 
como pequenos adultos. O menino 
Jesus, na pintura de Bellini na 
página oposta, pode ter as 
proporções de um bebê, mas exibe 
um autocontrole notavelmente 
sagaz. A Florença do séc. XV, 
contudo, trouxe à frente do palco o 
putto, revivido da antiga arte 
romana – o garoto rechonchudo 
que pode ajudar a enriquecer uma 
alegoria, temperando-a porém com 
um espírito de jovial peraltice. Em 
outros contextos, o putto, fundido à 
figura originalmente hebraica do 
querubim, pode ter asas.
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Giovanni Bellini, 
Madonna degli  Alberetti,

 1487
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Gentile Bellini, Escriba 

sentado,
C. 1479

O desenho do escriba, 
que parece ter sido 
copiado ao vivo, foi 
delicadamente adornado 
com estampas de tecido 
em guache. A folha foi 
recortada para ser colada 
num álbum, e a inscrição 
em árabe foi adicionada 
mais tarde. Essa imagem 
foi evidentemente muito 
admirada nas cortes 
islâmicas, já que deu 
origem a várias cópias e 
variações persas.
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Bihzad, Yusuf e Zuleica, 
do Bustan de Sadi

1488
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Barthélemy d’Eyck (atribuição), 
O desejo toma o coração, fólio 

2r de Le Livre du cueur d’amour 
espris, 
C. 1465

Estranhos invasores se achegam 
ao Rei René enquanto ele dormita 
em seu luxuoso leito de 
baldaquino, pisando de leve os 
tapetes turcos e as esteiras de 
junco: o Amour alado, que remove 
com perícia seu coração, e o 
Ardent Désir, a postos par levá-lo 
à senhora dos sonhos do rei. O 
dossel entreaberto sobre o leito 
vazio do criado eleva 
maliciosamente a temperatura 
sexual.
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Sultão Muhammad, A 
corte de Gayumars, 

página do Shahnama de 
Tahmasp
C. 1525
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Lâmpada de bronze suspensa, do 
leste do Java, séc. XV.

Essa esplêndida peça de metalurgia 
provém do mesmo meio cultural do 
Shiva Nataraja, criado por artistas 
chola no sudeste da Índia cerca de 
quatro séculos antes. A influência 
chola atingiu Jva e as dinastias que ali 
governaram entre a época de 
Borobudur e o estabelecimento  do 
Islã no final do séc. XV. Muitos 
templos hindus majestosos foram 
erigidos na região.

Imagem não localizada
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