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Outros tempos
China, Sul da Índia, as Américas, Itália, 1530-1630
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Wen Zhengming, Sete 
zimbros, 1532.

Seguindo o estilo de seu 
professor Shen Zhou, o 
austero e dignificado Wen 
Zhengming foi o mais 
reverenciado de todos os 
artistas da chamada “escola 
de Wu” formada por pintores 
estabelecidos em Suzhou 
durante a dinastia Ming.



Outra obra – rolo pintado, de 
Wen Zhengming 文徵明 (1470-1559)

Moune Guan paisagem nevada 
(1532) 

21 x 418 cm



Wen Zhengming 文徵明 (1470-1559)
http://honolulumuseum.org/art/collections/129-china

https://www.youtube.com/watch?v=MVOJVnjpV7M

http://honolulumuseum.org/art/collections/129-china
https://www.youtube.com/watch?v=MVOJVnjpV7M


O cimo de um gopura, (portão de 
entrada) no Templo de Meenakshi, 

Madurai, 1599.

Localizado no topo de uma pirâmide 
escalonada de inclinação íngreme e 
perfil recurvo, recoberta por uma 
profusão de estátuas em cerâmica, ele 
foi construído originalmente em 1599, 
mas tem sido separado e retocado a 
cada doze anos desde então. 
Naturalmente, a pintura aqui celebra a 
vibração dos modernos pigmentos 
sintéticos. As figuras incluem espíritos 
guardiões e dragões (compare com os 
makarãh   de Borobudur: 75 ). Uma 
reunião de príncipes saúda o 
casamento de Shiva e Parvati, que 
figuram em Madurai em suas 
emanações locais de Sundareswara e 
Meenakshi.
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Lázaro Pardo de 
Lagos, Os 

mártires 
franciscanos no 

Japão, 1630. 
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Lázaro Pardo de Lagos

Los inicios del barroco
En las últimas décadas del siglo XVI irán 

llegando otros pintores procedentes de Italia, 
como Mateo Pérez de Alesio (1547-?) y 

Angelino Medoro (1547? - después de 1628) 
cuya obra, como la de Bitti, estuvo definida 

por el estilo de la contramaniera y el espíritu 
contrarreformista derivado del Concilio de 

Trento. Tanto Bitti como Medoro y Alesio 
dejaron seguidores en el Perú, artistas como 

Leonardo Jaramillo, Luis de Riaño y Lázaro 
Pardo de Lago. Para mediados del siglo XVII 

se había constituido ya en Lima un cuerpo 
grande de artistas, los suficientes como para 

formar un gremio que poco a poco fue 
dejando atrás el estilo manierista de sus 

antecesores para abrir paso a las corrientes 
barrocas.

http://www.mali.pe/colec_colonial.php 
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http://www.mali.pe/colec_colonial.php


Annibale Carracci, Esboço de um 
jovem segurando uma barra, C. 

1584. 

O vigor do desenho de Annibale e o 
bom senso de seus procedimentos 
técnicos contrapõem-se ao 
estranho extravio que marcou sua 
carreira. Esta tivera início em 1582 
com uma pintura provocativamente 
realista de um Açougue 
(comparável ao de Aertsen: 155), 
talvez um manifesto contra o 
maneirismo. Ele passou então a 
emular o classicismo de Rafael em 
seus afrescos para o Palazzo 
Farnese em Roma. Como seu 
patrono os recebesse mal, ele caiu 
em depressão, e seu derradeiro 
Autorretrato, de  1604, é uma obra 
de profunda e enigmática 
melancolia.
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Annibale Carracci

Zombaria de Cristo

A Escolha de Hércules (1596)

O comedor de ervilhas, óleo 
sobre tela, 57 cm × 68 cm



Ludovico Carracci

A Lamentação de Cristo, 1580
Óleo sobre tela



Agostinho Carracci

Autorretrato, 1604

O Amor tudo vence, 1599
gravura,  12.7 x 18.8 cm



Caravaggio, Crucificação de São 
Pedro, 1601.

Caravaggio queria saber como 
ficariam três operários  que 
tivessem de levantar duas traves 
com um velho de tanga preso a 
elas de ponta-cabeça, e pagou 
cidadãos locais para encenar o 
incidente em seu estúdio. Ele 
estudou de perto seus esforços e 
congelou na configuração mais 
surpreendente o padrão de formas 
que eles montaram, bem à maneira 
de um fotógrafo. E, com isso, a 
congregação de Santa Maria del 
Popolo, onde está pintura ainda se 
encontra, foi confrontada com o 
traseiro de um operário encarando-
os bem de frente e com a sola 
imunda de seus pés.
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Os Jogadores de Cartas, 1594
Óleo sobre tela, 127.3 x 161.9 cm

Os Musicistas, 1595
Óleo sobre tela, 92.1 x 118.4 cm

Cabeça de Medusa, 1597

https://www.youtube.com/watch?v=5r7btMnbpvM 

https://www.youtube.com/watch?v=5r7btMnbpvM


Artemisia Gentileschi, Susana e 
os Velhos, 1610.

Os evangelhos apócrifos da Bíblia 
falam de dois perversos juízes 
citadinos que se põem de tocaia no 
jardim de uma mulher virtuosa e a 
agarram durante o banho, 
ameaçando-a com a pena capital 
caso ela não se submeta a eles. Os 
artistas em geral viam aí uma deixa 
para pintar um nu sensual, Artemisia 
converteu a cena numa visão do 
peso maciço corrupto da autoridade 
masculina.
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Suzana decapitando Holofernes,1620, 
Galleria degli Uffizi, Florença, Itália

Judith e sua serva, 1612, Pallazo Pitti, Florença, Itália

Auto-retrato em Alegoria da Pintura, 1638-39 - Coleção Real,
Palácio de Windsor, Inglaterra



Adam Elsheimer, A fuga 
para o Egito, 1609.

O tem é Maria e José 
levando o menino Jesus 
ara longe dos perigos 
que o cercam em sua 
terra natal. A visão de 
Elsheimer transporta a 
narrativa do evangelho 
para um outro plano. 
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Os viajantes no centro, os pastores que se aquecem à esquerda e 
até mesmo a imensa lua se tornam como que subsidiários, 
partículas brilhantes embaladas no escuro abraço de um cosmo 
infinito mas compassivo.



Peter Paul Rubens, Alegoria 
dos efeitos da guerra, 1638.

Ao contrário de Pietrer Bruegel, 
seu grande predecessor em 
Antuérpia, Rubens 
reverenciava a pintura e a 
escultura da Itália. 
Determinado, contudo; a 
produzir um vívido efeito 
sensual, ele cuidava para suas 
adaptações do classicismo 
italiano “não recendessem em 
nada a pedra”. O rápido ímpeto 
turbilhonante  dessa 
composição resume a estética 
que passou a ser conhecia 
como “barroco”.
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Alegoria sobre as 
bênçãos de paz
1629-1630, Óleo 
sobre tela, 203,5 x 
298 cm, National 
Gallery, Londres

Retrato equestre do 
Duque de Lerma 

Ascensão da 
Virgem, Catedral 
de Antuérpia , 1625



Anthony van Dyck, George 
e Francis Villiers, 1635.

Chegando a cena artística 
como um prodígio 
adolescente, Van Dyck se 
destacou ao longo de toda 
sua carreira com a pintura de 
sutis retratos múltiplos. Os 
modelos oferecem seu 
melhor lado para o retratista, 
prontos para ter seu glamour 
registrado por um técnico 
virtuoso; mas ao contemplar 
os rostos na tela, o 
espectador é estimulado a 
comparar, a contrastar, a 
dividir a atenção. Uma 
inquietação irresoluta é 
revelada. Juntamente com 
Velázquez e Rembrandt, Van 
Dyck deu à pintura de 
retratos do séc. XVII uma 
dimensão metafísica.

Cap. 7 – Realidades Teatrais

http://www.metmuseum.org/
toah/works-of-art/49.7.25





Catarina, Duquesa de 
Buckingham com seus filhos. 
Óleo sobre tela,  1633

Guerra e Paz, um retrato duplo 
de George Digby, 2 º Conde de 
Bristol e William Russell, 1 º 
Duque de Bedford



Govardhan, Jovem príncipe 
e sua esposa num terraço, 

C. 1620.

Jahangir, imperador mongol 
do norte da Índia entre 1605 e 
1627, era um connoisseur que 
estimulava a diversidade entre 
os artistas de sua corte. O 
miniaturista Govardhan retrata 
aqui um príncipe imperial 
relaxado com sua noiva 
dinástica num terraço em 
Agra, durante uma cálida noite 
de junho, com as chuvas das 
monções prestes a cair. Os 
olhares e cochichos das 
outras três mulheres do harém 
criam uma atmosfera 
ambiguamente poética quanto 
a da Tempestade de 
Giorgione.
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Riza Abbasi, 
Amantes, C. 1639.

A elegância caligráfica 
de Riza foi muito 
admirada e imitada no 
Irã no séc. XVII. Os 
palácios de Isfahan 
foram adornados com 
grandes afrescos de 
bebedores de vinho e 
donzelas adoráveis, 
representados de 
maneira similar à 
desta página.
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Teto do domo central no 
Masjid-e-Shah (Masjid-e-

Imam-Khomeini), em 
Isfahan, 

C. 1611-30

Um vislumbre da atmosfera de 
cor e luz do sol produzida por 
um dos mais espetaculares 
conjuntos arquitetônicos do 
séc. XVII. O exterior azul do 
saguão que sustenta esse 
grande domo é espelhado por 
um azul mais profundo no 
tanque central do pátio da 
mesquita. O efeito visual de 
uma realidade celeste e ideal 
se repete insistentemente, e 
nesse sentido o projeto do xá 
Abbas segue  uma estética 
persa que remota aos tempos 
de Persépolis.
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Francesco Borromini, interior 
do domo da igreja de San 

Carlo alle Quattro Fontane , 
Roma, 1638.

A arte de Borromini investigava 
a natureza do espaço, dela 
extraindo experiências inéditas. 
Tudo se curva em concerto: 
nenhuma das linhas principais 
de sua estrutura é retilínea. Para 
dar a essa justaposição de 
cruzes, losangos e  octógonos o 
efeito de um recuo no domo 
oval, pode ser que Borromini 
tenha projetado um desenho, 
por meio de uma lâmpada 
colocada no chão, e traçado as 
sombras no teto.

Cap. 7 – Realidades Teatrais









Pietro da Cortona, Triunfo dos 
Barberini, afresco de teto no 
Palazzo Barberini, Roma, 1632-39.

Cortona reuniu muitas das antigas  
técnicas de afresco ilusionista-
inclusive as usadas por Veronese. 
Veronese seguiu uma ordem clássica 
e tranquila ao pintar sua vila no norte 
da Itália, mas setenta anos mais 
tarde, num palácio romano, a ênfase 
estava em anéis que escapam, 
transcendem e correm em torno da 
moldura. Esse desejo de envolver o 
espectador numa confusão vivida é 
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considerado hoje 
uma qualidade 
distintiva do 
“barroco”, que o 
coloca em 
contraste com os 
valores do 
classicismo.





Mercados e marcas
Itália, Espanha, Holanda, 1600 aos anos 1660
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Gianlorenzo Bernini, Êxtase de 
Santa Teresa, 1647-52, igreja Santa 

Maria della Vittoria, Roma.

 Tendo mudado a face de Roma ao 
longo de duas décadas de virtual 
ditadura artística, Bernini aproveitou 
a encomenda de um memorial de 
família em uma das igrejas da cidade 
para criar um resumo conciso de sua 
próprias inovações distintivas. Essa 
interpretação das  memorias escrita 
por uma mística espanhola oitenta 
anos antes demonstra suas texturas 
de mármore singularmente variadas 
e suas transmutações 
características: a luz natural de uma 
janela oculta assumindo um sentido 
sobrenatural, o sensual se tornando 
um análogo do espiritual.
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Ludovica Albertoni, mármore, Igreja S. Francesco a Ripa, Roma
Davi, mármore, Galeria Borghese
Sobre o artista: https://www.youtube.com/watch?v=ZPZjqjk_OVw 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPZjqjk_OVw


Bernini: Catedral de São Pedro (e colunata gêmea), Vaticano.



Guercino, esboço de 
palhaços da commedia 

dell”arte, anos 1630.

 Os esboços de Guercino, 
muitos dos quais parecem ter 
sido feitos simplesmente para 
a diversão privada, são obras-
primas da arte ligeira: brilhante 
e irresistivelmente 
despretensiosos. Na 
mobilidade relampejante de 
sua pena e pincel, e em seu 
espírito e ternura, o único 
páreo contemporâneo de 
Guercino era Rembrandt. 
Seus temas são quase 
sempre figuras, mas estas vão 
desde as pessoas ao seu 
redor, nas atividades da vida 
diária, até anjos e monstros de 
pesadelo.
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Adriaen Brower, 
O trago amargo, 1611.
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Operação nas costas, 
1636

Fumante. Óleo sobre 
painel,  26 x 20,5 cm.



Francisco de Zurbarán, Agnus Dei (O cordeiro de Deus), 1635.
Comentário da obra: https://www.youtube.com/watch?v=mcm51KUxkW0 
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https://www.youtube.com/watch?v=mcm51KUxkW0


A jovem virgem

O sonho de São José, 1630, 93 x 82.2 cm
Museu de Belas Artes de Nantes

Autorretrato



Rembrandt, A noiva judia, C. 1665.

Essa pintura foi provavelmente um retrato de 
casamento encomendado por um casal 
judeu que posa como os bíblicos Isaac e 
Rebecca. Na única declaração por escrito 
que deixou a respeito de suas intenções 
como artista, Rembrandt disse a um patrono 
que estava preocupado em representar “a 
maior e mais natural emoção”.
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Rembrandt, vários 
autorretratos. À 
direita, detalhe.

Para ver uma série 
cronológica de vários 
deles (do total de 
quase 100):

 http://www.wga.hu/html_m/r/rembrand/27self/ 
https://www.youtube.com/watch?

http://www.wga.hu/html_m/r/rembrand/27self/


Rembrandt, As três cruzes, ponta-seca 
e gravura, quarto estado, 1653.

Rembrandt retrata o momento da morte 
de Cristo na cruz, quando os evangelhos 
dizem que “ o sol obscureceu”. Há três 
“estados” anteriores dessa imagem – em 
outras palavras, tiragens feitas a partir de 
determinado trabalho executado sobre a 
placa de gravação. Rembrandt avançou 
progressivamente rumo a um chiaroscuro 
de suntuosa dramaticidade. Quando o 
terceiro entalhe da placa se apagou, após 
um número excessivo de impressões, 
Rembrandt extravasou – riscou figuras na 
multidão à esquerda e à direita, rabiscou 
recém-chegados abruptos e estriou cena 
a tal ponto que a própria ordem visível 
ficou prestes a se dissolver. Não há na 
arte europeia ma.rcas mais ricas que as 
de Rembrandt; tampouco mais arriscadas
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A Ronda Noturna, 
Rembrandt van Rijn, 1642

Filme de Peter Greenaway, 
2007
https://www.youtube.com/watch?v=uZ1fvZOAYSM 

https://www.youtube.com/watch?v=uZ1fvZOAYSM


Diego Velázquez, Las meninas, 
1656. 

(detalhe) Uma menina, ou dama 
de honra, estende a infanta 
Margarida, a  filhinha de Filipe IV, 
um jarro d’água numa bandeja. 
Dedos, tecidos, flores e cabelos 
enrolados são tratados na tela 
com consumada leveza e 
economia, jamais igualadas por 
nenhum outro pintor a óleo.
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As Meninas
Ou A família de Felipe 
IV, 1656, Óleo sobre 
tela, 318 cm × 276 cm
Museu do Prado, 
Madri



Autorretrato de Diego 
Velázquez, 45 x 38 cm.

Cristo na casa de Marta e 
María, 1618.

Vênus do espelho, 1644-1648 
(122,5 x 177 cm)
Galeria Nacional de Londres.



Johannes Vermeer, A 
leiteira, 
C. 1660.

Essa tela foi admirada por 
uma sucessão de 
proprietários holandeses 
após a morte de Vermeer, 
mas de resto o nome do 
artista foi praticamente 
esquecido – até 1842, 
quando o crítico francês 
Théophile Thoré o 
redescobriu. O moderno 
renome de Vermeer 
decorre principalmente da 
monografia subsequente de 
Thoré a seu respeito. Será 
coincidência que em 1842 
a invenção da fotografia 
tivesse acabado de ser 
anunciada?
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Moça com Brinco de Pérola, 1666 
(o filme, de 2003: https://www.youtube.com/watch?v=2u-uASF2OtE)

Alegoria da pintura (1666-1667)

https://www.youtube.com/watch?v=2u-uASF2OtE


Mais ricos e mais claros
Holanda, Itália, 1620-1670
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Jan Davidsz. de Heem, 
Grande natureza-morta, anos 

1650. 

De Heem disse ao teórico da 
arte alemão Joachim Sandrart 
que mudara de Utrecht para a 
Alntuérpia porque só naquele 
porto poderia obter “frutas 
raras de todos os tipos, 
grandes ameixas, pêssegos, 
cerejas, laranjas, limões, uvas” 
direto da feira.  Note-se 
também o vaso wanli, 
sublinhando a conexão 
comercial com os chineses 
sugerida pelos azulejos na 
despensa de Vermeer.
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Mesa ricamente 
preparada com 
papagaios, 1650.

Vanitas, 1628.

Vanitas, s.d. , 56 x 
42 cm

Retrato do pintor.



Gottfried Wals, Estrada 
interiorana junto  uma casa, 

C. 1620.  

Como aquele alemão anterior 
em Roma, Adam Elsheimer, 
Wals desbravou um território 
que outros só explorariam 
durante a era romântica. A 
Fuga para o Egito de 
Elsheimer (170-2) transfere 
sentimentos religiosos para o 
plano da paisagem, 
prefigurando Caspar David 
Friedrich. Essa rodela, como 
certas aquarelas do início do 
séc. XIX, afirma que a luz do 
dia e uma estrada no campo 
são por si sós material 
suficiente para a arte.
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Par de painéis redondos. Diâmetro: 18,5 cm



Claude Lorrain [“o 
Loreno”], Porto ao por-

do-sol, 1639.

Claude foi o inventor de 
um mundo de beleza que 
seus admiradores 
aristocráticos procuram 
posteriormente reproduzir 
em seus parques no 
campo. Também foi o 
inventor do banco de 
dados pessoal, tendo sido 
o primeiro artista de que se 
tem notícia a registrar cada 
tela que concluía num 
volume privado, seu Liber 
Veritatis, protegendo-se 
assim dos falsificadores.
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Nicolas Poussin, Bacanal em 
frente a um templo, pena e 
aquarela, C. 1649.
A interação de preto e branco, 
de tinta e papel nu, em Poussin, 
é também uma interação da 
ordem e da desordem, do 
templo e da depravação. Note o 
bêbado caído no primeiro plano, 
dormitando sobre o colo de uma 
senhora.
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Imagens diferentes do 
livro. A segunda:
Lamentação sobre o 
Cristo Morto
Nicolas Poussin 
(francês, 1594-1665)
Caneta e tinta 
marrom; 3 1/8 x 6 1/8 
de polegada (8,7 x 
15.5 cm),



Nicolas Poussin, Batismo, 1658: O momento de iniciação espiritual é de grave e 
solene enlevo. No plácido as da manhã, uma modulação de retalhos de azuis e 
marrons terrosos delineia a ambiência. As paisagens das telas de Poussin são 

baseadas na Campagna, a zona ao sul de Roma.
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Jacob van Ruisdael, O 
cemitério judeu, C. 1660.

Uma visão seiscentista do 
pretérito, de coisas passadas. O 
uso que Ruisdael faz de ruínas 
medievais é bastante 
prenunciador: esse material para 
o sentimento só entraria 
realmente em foco durante o 
século seguinte. O tema do 
judaísmo estava bastante 
presente em culturas como a 
Holanda de Ruisdael; os 
protestantes acreditavam que a 
Bíblia não apenas conferira aos 
judeus um papel fundador na 
História, mas também uma 
participação decisiva nos eventos 
vindouros.
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O moinho de vento em Wijk bij Duurstede,  
1670. Óleo sobre tela. 83 cm  x 101 cm.

Rretrato do artista.

Castelo em Bentheim, 1652. 



zimbro Bot. sm.
1. Nome comum às plantas do gên. Juniperus, da fam. das cupressáceas, 

árvores e arbustos nativos do hemisfério norte, cultivados como 
ornamentais, para extração de madeira e pelos frutos comestíveis, us. na 
produção de bebidas, perfumes e aromatizantes, como, p.ex., Juniperus 
communis, cujo fruto é us. no preparo do gim e da genebra; JUNÍPERO

Titilação : Ação ou resultado de titilar. 2. Ligeira agitação. 3. Sensação 
suave das cócegas. 

Épico: Que trata, em versos, de heróis e atos heroicos (poema épico). 2. 
Ref. a epopeia ou a heróis (gênero épico; façanha épica). 3. Fig. Digno de 
epopeia; HERÓICO: A contraofensiva épica dos russos. 4. Pop. Fantástico, 

monumental, homérico (goleada épica).

Transir [transida de medo]:  v. tr. || traspassar, repassar. || (Fig.) Fulminar, 
assombrar: Se alguém te encarar fito, há de transir-te. (Castilho.) F. lat. 

Transire.



Secular:  Que não é próprio da Igreja; que não pertence à Igreja; leigo, 
profano (educação secular).

Staccata: destacada, marcada, acentuada.

Pathos: é uma palavra grega que significa paixão, excesso, catástrofe, 
passagem, passividade, sofrimento e assujeitamento.

Ethos: caráter, modo de ser, costumes, características de um povo.

Dervixe: Religioso mulçumano ou membro de ordem monástica que fez 
votos de humildade, pobreza e castidade.

Xá: Titulo do soberano da Pérsia, atual Irã, antes da revolução islâmica 
(1979) [O último Xá da Pérsia foi Mohammad Reza Pahlevi, deposto em 

1979.] 

Xogum: antigo chefe militar do Japão. Antes da revolução de 1868, todo o 
poder estava nas mãos dos xoguns, e o Micado só tinha a aparência da 

autoridade soberana. 



O chiaroscuro (palavra italiana para "luz e sombra" ou, mais literalmente, 
«claro-escuro») é uma das estratégias inovadoras da pintura de Leonardo 

da Vinci, pintor renascentista do século XV, junto ao sfumato. O 
chiaroscuro se define pela semelhança de triângulos entre luz e brilho na 

representação de um objeto. A técnica exige um conhecimento de 
perspectiva, do efeito físico da luz em superfícies, e dos brilhos, da tinta e 

de sua matização. O chiaroscuro define os objetos representados sem 
usar linhas de contorno, mas apenas pelo contraste entre as cores do 

objeto e do fundo; faz parte de uma idealização que inclui a experiência 
da pintura contrariando, de certo modo, a linearidade que caracteriza a 

pintura do Renascimento – os personagens de Leonardo existem em um 
espaço primariamente definido pela luz, em oposição a uma estrutura 
definida a partir da perspectiva na qual corpos e objetos são apenas 

distribuídos individualmente



Renascimento

Equilíbrio e Harmonia entre as 
faculdades intelectuais e 
emocionais ou entre o sentimento e 
a razão. 

Métodos geométricos de 
composição

Controle dos impulsos do 
sentimento e as liberdades da 
imaginação.

Arquitetura com modelo greco-
romano, racionalismo e 
simplicidade.

Composição geralmente presidida 
por uma vertical central que divide 
a imagem simetricamente. 

Pinceladas pensadas e aplicadas 
serenamente, com leveza e fluidez.

Barroco

Muito menor equilíbrio entre sentimento e 
razão ou entre arte e ciência. Predomínio 
de valores emocionais sobre os 
intelectuais. 

Composição geralmente presidida por uma 
diagonal nem sempre evidente mas atuante 
promovendo instabilidade, movimento e 
desordem. Pinceladas pastosas, enérgicas, 
até impulsivas.

Arquitetura barroca com predominância do 
sentimento, desaparecem valores racionais 
de simplicidade, unidade e clareza. 
Liberdade e movimento, curvas e volumes 
nas superfícies, contrastes de luzes e 
sombras. Frontões curvos.

Elementos da construção passam de 
estruturais a decorativos.

Coluna salomônica, torcida, ornamentada e 
ornamental.
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