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Cap. 6 – Recriando o Mundo

Dores do Parto
México, Europa setentrional, anos 1.490 aos anos 1.520



Tlazolteotl dando à luz o 
deus do milho, escultura 

asteca, C. 1500.
 Esse granito polido da “deusa 
da imundície” tem apenas 20 
centímetros de altura. Pelo  
buraco da orelha se podiam 
atar, com fios, artigos votivos, 
como oferendas à deusa 
durante as preces. A escultura 
asteca tem uma 
instantaneidade chocante e 
até mesmo uma secura que 
pode parecer por vezes uma 
amostra prévia dos produtos 
de marketing do século XX: 
outras esculturas em pedra 
muito maiores simulam 
abóbadas, espigas de milho, 
insetos, cães e coelhos.
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Escultura totonac de um 
rosto emergindo da 

ausência de rosto, C. 
1.500, Jalapa, México.

 
Os totonacs eram um povo do 
leste do México com tradições 
artísticas intimamente 
aparentadas com a de seus 
vizinhos e conquistadores 
astecas, ambas derivadas da 
cultura  olmeca, dois mil anos 
antes. Essa escultura em 
basalto é uma variação notável 
do tema da face mutante de 
dois lados, presente nas 
culturas nativas americanas 
que se estendiam, a norte, até 
os haidas e tlingits da costa 
pacífica do Canadá.
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Albrecht Dürer, Auto-retrato com 
cabeça apoiada na mão, esboço 

a pena e tinta, C. 1492. 
Ao fazer registros como este - mirando-
se por alguns minutos em um espelho 
convexo veneziano e rabiscando o verso 
de um desenho para uma xilogravura da 
Sagrada Família – Dürer criou uma 
forma visual para o ego solitário e 
privado. As pregações de sua época 
incentivavam à introspecção: em vez de 
confiar numa Igreja vacilante, cada 
indivíduo devia fazer seu próprio 
autoexame espiritual.  Um treinamento 
em  entalhe fino durante a infância 
conferiu ao exercício de inquietação de 
Dürer um ar caligráfico e até mesmo 
amaneirado. 
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Albrecht Dürer, Os quatro 
cavalheiros do Apocalipse, 

xilogravura, 1.498. 
O texto de Dürer – Cap. 6 do Apocalipse 
– só nomeia um dos cavaleiros: a Morte, 
o cavaleiro esquelético na base à 
esquerda. As duas figuras na extrema 
direita são comumente identificadas 
como a Guerra e a Conquista. A Guerra, 
por seu capacete, parecia representar 
os turcos que avançavam contra a 
Europa cristã no final do sec. XV. A fome 
era sua companheira costumeira. Aqui, 
o figurão robusto que agita as balanças 
vazias podia ser  facilmente interpretado 
como algum avarento mercador de 
milho alemão, literalmente atropelando 
os pobres. 
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Quatro cavaleiros 
do Apocalipse, c. 
1497–98. Albrecht 
Dürer (Alemanha, 
1471–1528)
Xilogravura, 39.2 x 
27.9 cm



Wolfgang Hübert (1490-1553) , 
Paisagem perto de Feldkirch, 

desenho, 1529.

Em sua viagem de juventude nos anos 
1.490, Dürer dera de esboçar 
paisagens ao vivo em seus próprios 
cadernos, e a inovação estimulou uma 
nova geração de exercícios 
paisagísticos mais autoconscientes, 
como neste esboço de Hüber. Hüber e 
o artista suíço Urs Graf  se 
especializaram em finos trabalhos a 
pena no início do sec. XVI, enquanto 
Albrecht Altdorfer, um pouco mais 
velho que ambos, pintava vistas que 
ambicionavam cada vez mais se tornar 
panorâmicas.
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Hieronymus Bosch, tríptico O Jardim das delícias terrenas, C. 1505. 
Este é o painel direto de uma criação estupendamente complexa, ao estilo de um 
retábulo, que cria um tumulto de invenções visuais a partir dos desejos, insânias e 
temores da humanidade. Desde a ascensão das religiões salvacionistas até o 
Renascimento, as eternas agruras do inferno ofereceram prazeres irresistíveis às  
pessoas de imaginação. Provérbios morais singelos e o velho princípio carnavalesco 
do “mundo virado de ponta-cabeça” davam forma ao repertório de Bosch. Um 
cavaleiro orgulhoso e violento, segurando um cálice roubado da igreja, cai presa de 
cães convertidos em dragões.
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Hieronymus Bosch, tríptico O Jardim das delícias terrenas, 
C. 1505. Óleo sobre madeira,  220 cm × 389 cm, Museu do Prado, 

Madrid



Documentário sobre Bosh:
https://www.youtube.com/watch?v=Ld80Rad8vC8 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld80Rad8vC8
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Matthias Grünewald, A 

pequena crucificação, C. 
1510. 

“O verbo se fez carne”, diz o 
Evangelho de São João. 
Nenhuma pintura explorou mais a 
fundo as terríveis implicações 
dessa sentença do que a de 
Grünewald.  A carne estremece, 
se contorce, aferroa, pula com 
agonia; a carne é uma sensação 
vil, um fardo hediondo e 
inescapável. As visões místicas 
de Grünewald se destinavam 
originalmente aos internos de um  
hospital, embora esse painel 
possa ter sido pintado para um 
patrono privado.



Giorgione, A tempestade, C. 
1510.

 Essa pequenina tela – com 78 cm de 
altura – tem intrigado e confundindo 
intérpretes desde que foi classificada 
como uma “ paisagem com 
tempestade, cigana e soldado” num 
inventário, 20 anos depois da morte 
prematura do artista. Raios X revelam 
que o soldado foi originalmente uma 
outra figura feminina, mas as imagens 
não correspondem a nenhum texto 
conhecido. Pelo menos parte da 
intenção de Giorgione deve ter sido 
criar uma imagem inerentemente 
ambígua – o tipo de produto que seu 
sucessor Ticiano denominaria poesia.
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Uma coisa da mente
Itália, 1480 - 1520
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Leonardo da Vinci,  Estudo 

para uma Viagem e o Menino 
com Santa Ana, C. 1499.

Um vislumbre fragmentário do trabalho 
da mente mais inquisitiva da história 
da arte europeia.  Leonardo parece 
estar fazendo a si mesmo alguns tipos 
de pergunta – sobre movimentos 
giratórios – nos diagramas mecânicos, 
e uma outra pergunta similar nos 
esboços de figuras – particularmente o 
grupo na direita inferior. Essa folha de 
seus cadernos data provavelmente do 
final dos anos 1490, quando ele estava 
a serviço do duque de Milão. 
Compare-a com a  pintura na página 
seguinte.
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Leonardo  da Vinci, A virgem e o 
Menino com Santa Ana, C. 1508.

Três gerações da Sagrada Família, com 
o menino Jesus brincando com o animal 
que simboliza seu vindouro sacrifício.
Aproximadamente uma década interveio 
entre o esboço da página anterior e essa 
pintura a óleo sobre madeira, quase do 
tamanho  de uma porta, que introduz 
estudos esplêndidos de detalhes 
geológicos, tanto no primeiro como no 
segundo plano.
Sob as minuciosas camadas de esmalte, 
nunca concluídas, o desenho original se 
congela como um devaneio de outro 
mundo. A obra criara um propósito para 
as composições figurativas “piramidais” 
adotadas por pintores que vieram na 
esteira de Leonardo.



Ao lado: 1508, óleo sobre 
madeira, 168 cm × 112 
cm, Museu do Louvre, 
Paris

Documentário sobre Da 
Vinci: 
https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho

https://www.youtube.com/watch?v=tMg1q-ZVHho


Após polêmico restauro, obra é apresentada em 2012:



Com o sfumato, as hachuras e linhas desapareciam, e a luz e 
sombra podia ser pintada de modo a criar ilusões de profundidade 
muito convincentes, assim como efeitos atmosféricos de distância 
entre objetos. Sem o sfumato, a história da arte teria tomado um 
rumo diferente. Com essa técnica, a pintura a óleo tornou-se o 
"carro chefe" das artes, pois a facilidade de se obter degradês com 
o óleo, aliado a técnica do sfumato resultaram numa abordagem 
perfeita para obter pinturas extremamente realistas. Com a 
possibilidade de se conseguir transações suaves e naturais, assim 
como vemos na natureza, a marca do pincel ou do lápis deixam de 
aparecer como principais figurantes dos desenhos e pinturas. 

http://www.cozinhadapintura.com/2011/05/tecnicas-de-pintura-em-
camadas-parte.html





Homem Vitruviano,
Desenho sem sfumatto



O sfregazzo, técnica de pintura indireta, é uma "extensão" do 
sfumato na pintura.

Partindo do mesmo princípio físico que o sfumato, o sfregazzo 
funciona a partir da fricção ou ato de "esfumaçar" com a tinta. 
Também chamado de "scumbling" nos EUA, é uma técnica que 
necessita alguns esclarecimentos para que seja empregada de 
forma adequada. Em primeiro lugar, aqueles que desejam pintar 
com o sfregazzo devem lembrar que é possível atingir resultados 
similares (em termos formais) com a técnica de veladuras. No 
entanto, a pintura final, feita inteiramente com sfregazzo, tem 
características diferentes do que aquela feita somente com 
veladuras. 

http://www.cozinhadapintura.com/2011/05/tecnicas-de-pintura-em-
camadas-parte.html
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Michelangelo, Pietá, 1498 – 99.
Ele atraiu atenção inicialmente por graças a sua habilidade para simular estátuas de 
mármore antigas, mas sua ascensão como sucessor de Donatello , o mais famoso 
artista de Florença no século XV, só ocorreu em 1499 com a conclusão de Pietá, 
escultura para o túmulo de um cardeal francês em Roma. 

O tema de Maria 
contemplando a morte de seu 
filho pertencia naturalmente 
ao terreno emocional 
explorado por escultores 
como Niccolò dell’Arca e 
muitas vezes, na verdade, 
pelo próprio Donatello.
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Michelangelo, Separação do 

dia e da noite, emoldurada por 
 quadro ignidi, Capela Sistina, 

Vaticano, Roma, 1511.
“E Deus viu que a luz era boa: e 
Deus separou a luz das trevas.” Esse 
foi o ultimo painel que Michelangelo 
realizou ao longo de quatro anos no 
teto da Capela Sistina, retrocedendo 
rumo ao início dos tempos – o mais 
metafísico e talvez o mais pessoal 
também. Há muito se discute o 
sentido que os ignudi, as figuras 
masculinas circundantes, se 
prestavam a transmitir. As avelãs 
desmesuradas que eles seguram 
provavelmente aludem  à heráldica 
familiar do patrono de Michelangelo, 
o papa Júlio II. 



 Estudo para o Adão da Capela 
Sistina, c. 1510. Museu Britânico, 
Londres. Sanguínea, 19,3 x 25,9 
cm



Michelangelo: 
Moisés, 1513–1515. Igreja de São
Pedro Acorrentado, Roma.

Projeto da praça do Capitólio, Roma.



Giorgio Vasari: Tumba de Michelangelo. 
Basílica da Santa Cruz, Florença.

Daniele da Volterra: Retrato de Michelangelo, 
c, 1553. Museu Teyler, Haarlem.

VER: http://www.casabuonarroti.it/it/ 
ASSISTIR: Agonia e Êxtase - Filme 1965: 
https://www.youtube.com/watch?
v=0j8w1c0HyOE
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Rafael, A escola de Atenas, 

Vaticano, Roma, 1511. 

Os imponentes salões imaginários 
da universidade ideal foram 
livremente baseados na arquitetura 
dos Banhos de Caracalla em 
Roma, datados do século III. No 
centro, as doutrinas do idealismo e 
do naturalismo são resumidas em 
dois  gestos concisos e 
memoráveis: a Mão de Platão 
erguida verticalmente, apontando 
para o divino, e a de Aristóteles 
estendida para a amplitude das 
aparências mundanas. No primeiro 
plano, o prodígio da época foi 
incluído: Michelangelo, sentado 
pensativo junto a um bloco de 
mármore. 
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Rafael, Madonna della Sedia, C. 

1516. 
O tondo (ou seja, rotondo, ou “quadro 
redondo”) tornou-se um dos formatos 

preferidos durante o século XV em 
Florença, onde Rafael trabalhou antes de 
chegar a Roma. Ali, a Maria e Jesus une-

se o menino São João. Parte da 
popularidade persistente de Rafael está 

em sua disposição em representar a 
Madona como uma mulher do povo, uma 
moça singela em trajes contemporâneos 

segurando um menino plausivelmente 
atarracado. No entanto, a perspicácia do 
desenho está na maneira  como Rafael 
confere autossuficiência a essa imagem 
naturalista, tão elegante e tão direta em 

seu atrativo emocional emocional como a 
madona anterior de Bellini e a ainda mais 

antiga Virgem de Vladimir bizantina.



Madonna della 
Seggiola 
(Sedia)
1514
Oil on wood, 
diameter 71 cm
Galleria 
Palatina 
(Palazzo Pitti), 
Florence
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Dificuldades:
Europa Ocidental, África, anos 1520 aos anos 1550
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Michelangelo, Dia, Capela 
dos Médici, San Lorenzo, 

Florença  1521 – 34. 

É como se o corpo masculino,  o 
principal esteio de Michelangelo, 
tivesse se tornado o conduto de 
algo além da humanidade, de 
alguma energia subterrânea 
terrível. O que essa figura 
pretendia representar? Não há 
resposta inequívoca , embora o 
porte agourento da escultura, e 
aliás de toda a capela, esteja muito 
provavelmente ligado ao 
pessimismo de Michelangelo 
quanto ao destino da República de 
Florença.   
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Jacopo da Pontormo, A deposição, 

Capela Capponi, S. Felicitá, Florença, 
1525 – 28.

Essa é uma das mais ambiciosas pinturas de 
sua época, e confere feições definidas ao 
rótulo histórico em tudo o mais escorregadio 
do “maneirismo”. Pontormo retrata a si 
mesmo como o homem barbado na extrema 
direita ao fundo, olhando dolorosamente para 
o centro. A imagem do Cristo morto 
lamentado pela mãe, é o que ele, Pontormo, e 
somente ele, vê em sua mente. A singular 
harmonia de cores e a lenta pavana de 
membros e vestes indicam que as aparências 
externas e naturais são aí irrelevantes. A 
pintura se tornou espiritualizada.



Pontormo,  A 
Deposição.
Óleo sobre 
tela,  313 × 
192 cm Igreja 
Santa Felicità



Pontormo. 

Vídeo: maneirismo, barroco e 
renascimento comparação sobre o 
espaço:

https://www.youtube.com/watch?v=6lT01ZNOl_Q

https://www.youtube.com/watch?v=6lT01ZNOl_Q
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Ticiano, Vênus de Urbino, 1538. 

Essa é uma pintura que se desvia das premissas sociais comuns. A modelo era 
supostamente algumajovem paga por Ticiano. Ela se compraz em sua propria 
beleza, ela se compraz– muito literalmente – em seu próprio sexo; e entretanto 
nada nela sugere que fosse uma prostituta, nem que a representação seja mera 
pornografia. 

Pelo contrário, ela está alerta e 
no comando, sendo exaltada 
por Ticiano como a senhora de 
uma mansão com criados. E ao 
mesmo tempo essa presença 
serena permanece um 
indivíduo distinto, não alguma 
Vênus idealizada. A tela de 
Ticiano destinava-se 
provavelmente ao quarto 
nupsial de seu cliente. Como 
teriam convivido com ela, como 
teriam amado?





Detalhe de Ticiano, autorretrato, 1566. Madri, 
Museu do  Prado.

Documentário sobre Ticiano: 
https://www.youtube.com/watch?v=AAWm2z7oacY
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Hans Holbein, Os 

embaixadores, 1533.

Jean de Dinteville, um jovem nobre 
francês enviado a Londres, posa 
com seus amigos Georges de 
Selve para um quadro imenso em 
que Holbein demonstrou todos os 
truques que dominava para sua 
recém estabelecida clientela 
inglesa. Um deles era a 
“anamorfose” ou a distorção da 
forma, que planta uma caveira no 
primeiro plano. Em seu Cristo 
morto de 1515, Holbein pintara 
uma das imagens mais sombrias e 
perturbadoras da arte cristã.







Documentário sobre Holbein:  Parte 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ICXJrwFGgH0
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=iMnlDqoLrcs
Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=5SrM0mwjH3s

https://www.youtube.com/watch?v=ICXJrwFGgH0
https://www.youtube.com/watch?v=iMnlDqoLrcs
https://www.youtube.com/watch?v=5SrM0mwjH3s
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Saleiro sapi, C. 1500-
30.

Cerca de sessenta desses 
objets d’art sobreviveram, 
como testemunho de uma 
notável fusão cultural. 
Tradições portuguesas e 
africanas também se 
cruzaram no reino do 
Congo ( atuais Congo e 
Angola), onde o 
cristianismo conquistou 
uma base durante o 
século XVI.

Imagem não localizada
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Mestre da Caça ao 
Leopardo, painel em 

relevo em bronze com 
um homem alvejando 
um pássaro, C. 1600.

Note a folhagem gravada 
na parte plana da placa de 
bronze, dando à árvore um 
fundo florestal. As obras 
desse mestre e dos outros 
artistas reais de Berlin se 
espalharam a grande 
distância após o saque do 
palácio de Berlin por 
invasores britânicos em 
1897.
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Alturas filosóficas:

Países Baixos, Índia, Itália, Espanha, anos 1540 a 1600 
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Pieter Aertsen, Despensa de 

carnes de uma estalagem, com 
a Virgem dando esmolas, 1551.
“Aqui atrás há 154 varas de terra para 
venda imediata”, diz a placa pregada 
no telhado do galpão, aludindo 
diretamente a um escândalo 
imobiliário civil que estaria 
preocupando todos os antuerpianos 
em  1551. Em outras palavras, a 
provocativa inversão de prioridades de 
Aertsen – Carnes mortas em vez de 
pessoas vivas – foi motivada pela 
indignação política: veremos aqui uma 
versão primitiva da arte voltada para a 
discussão pública, que se tornou 
importante em séculos subsequentes.
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Pieter Bruegel, A torre de 

Babel, 1563. 
“Construamos uma cidade e uma 
torre cujo topo alcançará os céus.” O 
antuerpiano parece fascinado pelo 
projeto orgulhoso da humanidade 
descrito no Livro do Gênesis (cap. II) 
e, ao mesmo tempo, consciente de 
sua grandiosa futilidade. Em outra 
versão menor, o vaidoso rei Nimrod 
e sua força de trabalho saíram de 
cena; o arranha-céu está mais 
adiantado, atravessando as nuvens, 
e  a visão é mais sinistra, mais 
estranha.



A Torre de Babel, 1563, óleo sobre painel, 
1,140 mm  x 1,550 mm



Pieter Bruegel o Velho - O 
Cego Guiando os Cegos – 
1568

Massacre dos Inocentes,  
1610, óleo 115 cm x 164 
cm 



Pieter Bruegel o 
Velho - 

Documentário sobre o 
artista: 
https://www.youtube.com/watch?v=6xrBugmimzw
 

https://www.youtube.com/watch?v=6xrBugmimzw
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Miskin, Krishna 
Govardhandhara, C. 1590 – 

95.
 Akbar, imperador mongol da 
Índia entre 1556 e 1605, criou e 
dirigiu imensos projetos 
imaginativos, num grau sem 
paralelo entre os patronos da 
arte. Aqui, um pintor cortesão 
hindu interpreta mitos hinduístas, 
não para sua própria 
comunidade religiosa, mas para 
um público composto pelos 
companheiros muçulmanos de 
Akbar, que o imperador esperava 
estimular a um pluralismo 
inclusivo. Miskin retrata Krishna 
suspendendo uma montanha 
para proteger os aldeões de uma 
tempestade provocada pelo irado 
Indra.
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Ticiano, O esfolamento 
de Mársias, C. 1575. 

 As pinturas recentes de 
Ticiano, escreveu Vasari nos 
anos 1560, “são executadas 
com pinceladas largas e 
impetuosas, e com bolhas de 
cor, com o resultado de que 
não podem ser vistas de perto, 
mas parecem perfeitas a 
distância”: um método que  
Vasari considerava “judicioso, 
belo e surpreendente”. Essa 
agonizante cena mitológica, 
com seus ecos desconfortáveis 
da crucificação, está entre 
essas obras radicais do mestre 
durante a sua terceira idade. 
Se ela chegou a ser 
“concluída”, é difícil dizer.
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Giambologna, Rapto de 

uma sabina, 1562. 
Os artistas da era maneirista, 
eram obcecados pelo ideal da 
figura serpentinata, a figura que 
se contorce feito uma serpente. 
Aqui ela se mostra numa 
impressionante torção de 
membros e planos que converte 
uma cena de violência num  
exercício de elegância abstrata. 
Essa estátua de mármore, em 
escala maior que a real, foi 
instalada na  praça central de 
Florença, unindo-se a estátuas 
de Donatello, Michelangelo e 
outros. Giambologna a princípio 
fundira o conjunto como uma 
estátua de bronze.
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Paolo Veronese, afresco de 
figuras e paisagem, Villa 
Barbaro, Maser, C. 1560.

A pintura ilusionista, surgida nos 
tempos clássicos, foi uma arte 
revivida e elaborada pelos pintores 
italianos de Giotto em diante: 
Mantegna, em especial, teve um 
grande papel em expandir seu 
repertório. Ela tinha vários 
departamentos Tecnicamente, 
trompe l’oeil significa “engana-olho”, 
com pinturas de objetos de aspecto 
tão sólido que o espectador era 
tentado a tocá-los, a exemplo das 
cornijas vistas aqui. A quadratura, por 
outro lado, era a geometria em 
perspectiva que criava recuos 
arquitetônicos fictícios, mediante 
vistas e céus imaginários.





 Trompe l'oeil e quadratura
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?

fuseaction=termos_texto&cd_verbete=5358

Recurso técnico-artístico empregado com a finalidade de criar uma ilusão de 
ótica, como indica o sentido francês da expressão: tromper, "enganar", l'oeil, "o 

olho". Seja pelo emprego de detalhes realistas, seja pelo uso da perspectiva 
e/ou do claro-escuro, a imagem representada com o auxílio do trompe l'oeil cria 

no observador a ilusão de que ele está diante de um objeto real em três 
dimensões e não de uma representação bidimensional. O objetivo do 

procedimento é, portanto, alterar a percepção de quem vê a obra. O termo, 
ainda que de início aplicado à pintura de períodos em que predomina o 

naturalismo - por exemplo, na Grécia Antiga e no Renascimento italiano, se 
generaliza no vocabulário crítico e passa a referir-se a qualquer forma de 
ilusionismo acentuado empregado nas artes. Na arquitetura, a decoração 

ilusionista em que a pintura de forros e paredes altera a percepção do tamanho 
do espaço (denominada quadratura), é considerada um tipo de trompe l'oeil. 
Andrea Pozzo (1642 - 1709) é um dos maiores praticantes desse ilusionismo 
decorativo, típico do barroco. Seu mais importante trabalho de quadratura é o 

enorme afresco Alegoria da Obra Missionária dos Jesuítas, 1691/1694, no forro 
da igreja de S. Ignazio, em Roma.



Cap. 6 – Recriando o 
Mundo

Painel de cerâmica do 
mausoléu de Selim II, 1574, 

Instambul.
O Império Otomano foi governado 
por alguns sultões formidáveis no 
curso do século XVI, mas Selim II 
não esteve entre eles. O reino 
depravado de Selim, e “Ébrio” 
testemunhou grandes reveses para 
a supremacia turca, com a vitória 
das frotas cristãs na Batalha de 
Lepanto, e teve fim quando o sultão 
escorregou no piso de uma casa de 
banho. O trabalho de seus 
predecessores em organizar uma  
soberba rede de ateliês de artistas 
imperiais permitiu que Selim fosse 
ao menos celebrado em grande 
estilo.



Cap. 6 – Recriando o Mundo
El Greco, Agonia no 

jardim, 1590-95. 
Intelectual orgulhosamente 
independente, dono de um 
currículo incomum – pintou 
em Creta, Veneza, Roma e 
Toledo -, Domenikos 
Theotokopoulos, ou El Greco 
( o grego ), tomou liberdades 
singulares com as técnicas a 
óleo italianas que dominara 
durante seu avanço rumo a 
oeste. Dedicando especial 
cuidado às cabeças, como a 
de Jesus aqui , ele de resto 
deixava de lado o afã de 
“imitar a natureza” e criava 
formas gestuais e 
turbilhonantes para sugerir a 
experiência espiritual.
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