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Giovanni Girolamo Savoldo, dito Girolamo da Brescia
(Brescia (?), Itália, c. 1480 - Veneza, Itália, depois de 1548)
Ritratto di gentiluomo com flauto, 1540
[Retrato de um cavalheiro flautista]
óleo sobre tela, 74,0 x 100,0 cm
UniCredit Art Collection, Brescia
©Archivio Fotografico, Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia

uem nunca ouviu falar em Leonardo da Vinci
ou na Monalisa? O artista e sua obra
tornaram-se símbolos de uma fase inquieta
denominada Renascimento. Momento de
intensa vontade de ampliar o conhecimento,
de tentar construir uma sociedade ao
mesmo tempo religiosa e científica. A Arte
conheceu um campo novo de expansão de
temas e de formas de representação.
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Este Caderno de Mediação apresenta algumas inovações e
interesses relativos ao período. Dizer que o Renascimento foi
apenas uma volta aos valores da Antiguidade greco-romana seria
diminuir a real importância do período, pois a contribuição de seus
personagens à cultura ocidental é imensa. A vontade de conhecer,
o espírito de investigação e de pesquisa e a observação atenta dos
fenômenos naturais transformou a época em um campo das
ciências e das artes, áreas irmãs que, unidas, dariam ao saber
renascentista um passo adiante do que havia sido feito no passado.
Tratava-se, então, do nascimento de uma nova cultura.
São mais de 50 obras de grandes mestres do Renascimento
italiano, uma oportunidade de conhecer uma Itália diferente, com
valores sociais que influenciam a nossa vida até hoje. É com
enorme prazer que o CCBB-SP convida a todos a mergulharem
nesse período e a entenderem por que ele é considerado um dos
maiores marcos da História.

Centro Cultural Banco do Brasil

IMITANDO A REALIDADE
“A pintura não necessita de intérpretes de diversas
línguas, como as letras, pois satisfaz, de imediato,
a espécie humana, de maneira semelhante às
coisas produzidas pela natureza.”
Leonardo da Vinci

Imitar a natureza, eis o que um pintor renascentista deveria aprender.
Saber misturar as tintas com os tons corretos para representar as coisas; e
com pinceladas para dar a real textura dos objetos. Tons de pele; aspereza
da pedra; brilho gelado dos metais; transparência do vidro. São alguns
exemplos da habilidade do pintor em iludir o espectador, ao produzir efeitos
tão semelhantes ao real. Não é apenas isso; há, também, a sensação que a
pintura provoca quando se vê corpos com volume que chegam a parecer
reais. E o espaço que nos leva ao fundo, como se o quadro fosse uma janela
aberta.
Observe a obra A Virgem com o Menino e São João Batista, de Piero di
Cosimo.
O artista mostra sua preocupação em representar a cena como se ela
estivesse acontecendo naquele instante. Como se pudéssemos tocá-la,
acreditamos que as roupas são realmente de tecido que escorrem pelo
corpo da Virgem Maria, e que as peles são suaves e macias. Poderíamos dar
o braço a João e caminhar em direção à paisagem lá do fundo.

A importância das sombras
Saber usar corretamente o contraste entre a luz e a sombra era um exercício que
exigia do artista saber ver o mundo e passá-lo para a tela. Veja as dobras dos
tecidos. Se não existissem as sombras, teríamos apenas linhas que não seriam tão
semelhantes ao real. O mesmo acontece com as sombras que modelam os corpos,
que nos dão a ilusão de que são esculturas.

Curiosidades
Essa pintura talvez fosse dedicada a um altar doméstico. A tela tem medidas que
não são muito grandes e traz um momento familiar: duas crianças brincando na
presença da mãe. Nesta obra, até a cruz, símbolo do sagrado, recebe um
tratamento mais descontraído, deixada no chão e feita com duas canas cruzadas.

Piero di Lorenzo di Piero d'Antonio,
dito Piero di Cosimo (Florença, Itália, 1462 - 1521)
Madonna con bambino e San Giovanni Battista, 1495
[Virgem com menino e São João Batista]
têmpera sobre madeira, 62,0 x 46,5 cm
Coleção Enrico Frascione, Florença
©Collezione Enrico Frascione, Florença

Giovanni Bellini (Veneza, Itália, c. 1435/1438 - 1516)
Annunciazione, c. 1489
[Anunciação]
óleo sobre tela, 225,0 x 212,0 cm
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico
ed Etnoantropologico e per il Polo Museale di Venezia e dei
Comuni della Gronda Lagunare - Gallerie dell'Accademia
©Gallerie dell'Accademia - Su Concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

O ESPAÇO QUE HABITAMOS
A representação do espaço era um grande desafio para os pintores do
Renascimento. Como organizar as cenas em lugares que fossem
semelhantes aos que habitamos?
Que tal um pouco de matemática para resolver o problema?
Calcular o espaço pode parecer estranho, mas foi o que a pintura
renascentista desenvolveu para criar um espaço coerente, que pudesse
enganar a visão como se o quadro fosse a continuação do mundo real. A
perspectiva aparece, então, como a solução que revolucionaria a arte e a
maneira de ver as coisas.
Para entender melhor o que é perspectiva, vamos analisar a obra
Anunciação, de Giovanni Bellini.
A cena acontece no interior de uma sala. O arcanjo Gabriel, conhecido como
“O anjo da anunciação”, aparece e vai ao encontro da Virgem Maria, no
momento bíblico em que ela recebe a notícia de que será mãe do Menino
Jesus. Observem que Gabriel traz o lírio – símbolo da pureza - que,
geralmente, aparece nas pinturas de anunciação. Repare que o artista fez o
chão e o teto todo quadriculados. Isso ajuda a levar nosso olhar para trás.
Se seguirmos cada linha de onde estamos até o fundo da imagem,
encontraremos um ponto que une todo o espaço. Este é chamado de ponto
de fuga, o responsável por organizar tudo de maneira quase real.

Curiosidade
A obra de Bellini foi feita para decorar o órgão da Igreja de Santa Maria dos Milagres,
e as duas placas eram vistas apenas quando o órgão estava fechado. Do lado de
dentro das placas, estavam representados os santos Pedro e Paulo.

Quando nos localizamos diante de uma rua comprida e reta, vemos que as
duas calçadas parecem se tocar lá no fundo, na linha do horizonte. Os
artistas renascentistas perceberam que o espaço poderia ser calculado a
partir de um único ponto. Se pegarmos uma régua e traçarmos as linhas
que se formam em um quadro, encontraremos o ponto de fuga calculado
pelo artista para que toda a composição se aproxime da imagem vista pelo
olho humano. É como se pudéssemos enxergar uma imagem
tridimensional – ou seja, com profundidade – em uma superfície plana.
O conceito da perspectiva nasceu na arquitetura, mas os pintores logo
perceberam que podiam representá-la na tela. O mais interessante é que,
com o passar do tempo, essa técnica foi se aprimorando e os artistas
passaram a criar quadros com dois ou mais pontos de fuga, diversificando
os possíveis pontos de vista que poderiam ser criados.
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A fotografia e o Renascimento
A fotografia foi inventada cinco séculos depois do surgimento das primeiras
obras renascentistas nas igrejas e nos palácios. O que, então, ela teria em
comum com o período?
A câmera fotográfica é uma caixa com um pequeno furo que permanece
fechado até o momento da foto ser feita. Na hora do clique, o mundo passa
por esse furo e a imagem é criada a partir de um único ponto. Câmaras
escuras foram utilizadas na Europa durante o Renascimento, séculos XV e XVI
– mais ou menos na época da chegada dos portugueses no Brasil. Os pintores,
daquela época, usavam caixas com um pequeno furo por onde observavam a
paisagem, instrumentos que mostravam a cena pronta, calculada.

CORPOS QUE FALAM: GESTOS E EXPRESSÕES
“Por isso é importante que os pintores conheçam muito bem
os movimentos do corpo. (...) Quem jamais acreditaria
nessa dificuldade senão aquele que, tendo tido a experiência
de querer pintar rostos risonhos, teve o desprazer de fazêlos antes chorosos do que alegres?”
Leon Battista Alberti

A matemática havia colaborado para o artista pintar o espaço. As sombras,
quando bem utilizadas, davam a sensação de volume. As misturas bem feitas
da tinta e o correto uso das pinceladas conferiam textura aos objetos.
Faltava uma coisa de grande importância e de imensa dificuldade: como
pintar a alegria, a tristeza, a raiva e tantos outros estados de espírito?
Os artistas tiveram que estudar os gestos e as expressões com muito cuidado,
pois a sensação de veracidade da pintura deveria também passar pelos
sentimentos das personagens. Os renascentistas perceberam que o corpo
fala.
Dois retratos mostram bem o quanto os pintores tentavam captar os
sentimentos de seus modelos. Observe a diferença entre o retrato do médico
Arsilli e o do bufão, o Bobo da Corte.
A seriedade do primeiro retratado vem de sua posição social. Francesco Arsilli,
médico e poeta, era um intelectual renascentista. Ele aponta para o livro,
símbolo do conhecimento. Note que o gesto, a postura e o rosto trabalham
juntos para termos a certeza de que se trata de uma pessoa importante. Já no
segundo retrato, o tratamento é completamente diferente. O Bobo da Corte
tem o riso como profissão. A expressão de seu rosto é divertida, como se ele
estivesse pronto para contar mais uma história engraçada.

Modos à mesa
A preocupação dos pintores com a percepção dos gestos e das expressões das
pessoas fazia parte de algo de maior relevância para a sociedade renascentista. Não
por acaso, os primeiros escritos sobre os bons modos começaram a circular neste
período. O bom comportamento era valorizado e detalhes como se portar à mesa
consistiam em um dos itens de boa educação. Um exemplo: Não era bem vista a
pessoa que, ainda estivesse mastigando a comida, bebesse um gole para auxiliar a
deglutição. Isso é válido até hoje!

Sebastiano Luciani, dito Sebastiano del Piombo
(Veneza, Itália, (?) 1485 - Roma, Itália, 1547)
Ritratto del medico Arsilli, 1522
[Retrato do médico Arsilli]
óleo sobre madeira, 85,0 x 69,0 x 4,0 cm
Pinacoteca Civica "F. Podesti"
e Galleria d'Arte Moderna, Ancona
©Pinacoteca Civica "F. Podesti" e Galleria d'Arte Moderna

Giovanni Francesco Luteri, dito Dosso Dossi
(Tramuschio, Itália, c. 1490 - Ferrara, Itália, 1542)
Ritratto di Buffone di Corte, c. 1508-1510
[Retrato de Bufão de Corte]
óleo sobre tela, 61,0 x 53,0 cm
Galleria Estense, Módena
©Archivo Fotografico della SBSAE di Módena e Reggio Emília

Um instrumento e novos modos
Não se sabe, com exatidão, quando o garfo foi inventado, mas consta que ele
começou a ser usado na Itália ainda no século XIV. As inovações no mundo da
alimentação contribuíram para a mudança de postura à mesa, algo apreciado pela
nobreza renascentista.

Girolamo Sellari, dito Girolamo da Carpi
(Ferrara, Itália, 1501 - 1556)
La Flagellazione di Cristo, c. 1545–1550
[A Flagelação de Cristo]
óleo sobre madeira, 29,0 x 36,5 cm
Collezione Grimaldi Fava, Ferrara
©Collecione Grimaldi Fava – Cento, Ferrara

OS CONTADORES DE HISTÓRIAS
O bom artista deveria ser capaz de narrar uma história de forma clara, para
que o espectador pudesse entender o que acontece no quadro. No
Renascimento, as cenas com a presença de várias personagens eram muito
apreciadas, pois colaboravam para contar histórias bíblicas e mitológicas
não para os ouvidos, mas para os olhos.
Como criar cenas pintadas que passassem a mensagem
claramente?
O pintor precisava estudar diversas posições dos corpos, a colocação das
personagens na cena e, ainda, pensar nos detalhes que identificavam o
episódio. Era um grande desafio para o artista provocar a sensação de
movimento em uma imagem “congelada”.
Na obra Flagelação de Cristo, de Girolamo da Carpi, a cena foi construída a
partir da leitura do Novo Testamento.
Para captar a essência do episódio, o artista precisou estudar os Evangelhos
para respeitar a cena que faz parte do ciclo da Paixão de Cristo. Segundo a
Bíblia, soldados romanos castigaram Jesus antes de sua crucificação, o que
é retratado, com clareza, na pintura. A ideia principal era o reconhecimento
do momento histórico através da narrativa, o que torna o pintor um
contador de histórias.

Curiosidade
Os atributos foram usados como símbolos de identificação para personagens e
cenas. A chave de São Pedro, a coroa de espinhos de Jesus e os lírios brancos de
Maria são exemplos de atributos.

Exercício de leitura:
Existem várias maneiras de se ler a narrativa que está presente em uma
pintura. Propomos, então, um exercício de observação a partir da obra
Aparição dos Crucifixos do Monte Ararat na igreja Sant'Antonio di Castello,
de Vittore Carpaccio.
Identificando o espaço:
Ela acontece em recinto fechado, em alguma rua ou praça ou em paisagem
natural?
Sendo o interior de um edifício, o que parece ser este ambiente? Lembre-se
de que, no Renascimento, as obras eram geralmente encomendadas para
os palácios e para as casas de pessoas ricas ou as igrejas.
Observando as personagens
Quantas pessoas aparecem na cena? O que vestem? Como são os

gestos: calmos, agressivos, movimentados?
Como as pessoas estão se relacionando entre si? Existe algum

personagem central?
Analisando os objetos
Que objetos poderiam nos dar pistas sobre o que acontece na cena?

Existe algum objeto repetido?

As roupas contam histórias?
Como as personagens estão vestidas?

Existem roupas semelhantes, que podem identificar grupos específicos?

Se há uma personagem principal, sua roupa pode ajudar a identificá-la?

Mesmo que não saibamos, exatamente, o que a imagem apresenta como
mensagem, podemos, ao menos, sugerir que tipo de tema o artista quis
mostrar. Vemos que as figuras são religiosas e estão no exercício da fé no
interior de uma igreja. A própria imagem nos conta isso: os crucifixos, o
altar, a figura de um bispo, os monges ajoelhados.

Que história essa obra conta?
O pintor nos mostra uma cena nada comum: o sonho de um religioso, em
um convento, em Veneza. A fantasia resgata uma lenda, uma história
trágica: quando o Cristianismo era uma religião perseguida, 10 mil
soldados romanos teriam se convertido ao Cristianismo e, por esse motivo,
foram mortos no monte Ararat. O mais interessante é a na presença do
religioso na cena, algo que só seria possível ocorrer em sonho já que ele
teria nascido 300 anos depois do suposto acontecido.
Vittore Carpaccio (Veneza, Itália, c. 1455/1460 – c. 1526)
Apparizione dei crocifissi del monte Ararat nella chiesa di Sant'Antonio di Castello, depois de 1515
[Aparição dos crucifixos do monte Ararat na igreja de Sant'Antonio di Castello]
óleo sobre tela, 121,0 x 174,0 cm
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare - Gallerie dell'Accademia
©Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo
Museale di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare - Gallerie dell'Accademia

IMAGEM E SEMELHANÇA: A REPRESENTAÇÃO
SAGRADO

DO

A imagem religiosa cumpria as funções de ensinar pelos olhos e de
despertar o sentimento de devoção. No Renascimento, as figuras santas
começaram a ser apresentadas de maneira naturalista, ou seja, mais
semelhantes ao real. Porém, isso poderia ser um problema.
Como manter a aura sagrada em corpos tão humanos?
Se, por um lado, o tratamento mais humano das figuras santas tiraria
aquela sensação do sobrenatural, por outro lado daria às histórias um
toque de realidade, porque tudo parece autêntico. Observe a imagem de
Jesus feita pelo pintor Rafael. Repare o cuidado na composição do corpo,
que deveria ser belo, sadio e majestoso. Os fios do cabelo foram pintados
um a um, e o tecido é pesado e macio, como o de um elegante veludo. A
sensação é a de que a figura esteja sendo empurrada no espaço, como se
estivesse para pular para fora do quadro.
Trata-se de Jesus ressuscitado, como vemos na marca da chaga em sua
mão esquerda. Todo o sofrimento da crucificação se foi, e Rafael nos
apresenta um corpo renovado, símbolo da promessa divina de vida após a
morte.

A Legenda Áurea
Imagine um artista recebendo a encomenda para pintar um santo que ele nunca vira
antes. Claro que ele não poderia inventar. O mais antigo livro conhecido por contar a
vida dos santos é Legenda Áurea, escrito pelo frade dominicano Jacopo de Varazze
no século XIII. Esta era a principal fonte de pesquisa dos artistas, pois não seria
admissível representar santos de forma errada.
Rafael [Raffaello Sanzio]
(Urbino, Itália, 1483 - Roma, Itália, 1520)
Cristo Benedicente, 1506
[Cristo Abençoando]
óleo sobre madeira, 31,6 x 25,4 x 1,5 cm
Brescia Civici Musei d'Arte e Storia
©Archivio Fotografico, Civici Musei d'Arte e Storia di Brescia

IDENTIDADE

OU

VAIDADE? A ARTE

DO

RETRATO

“(...) e se for pessoa alegre, não se pareça com triste, e se
for pessoa triste e recolhida, não pareça com as alegres e
fáceis; se for pessoa gorda, não se pareça com a magra;
nem a magra com a gorda.”
Francisco de Holanda

Apesar de não ser tão numerosa a arte do retrato, quando comparada aos
temas religiosos, é no Renascimento que o gênero começa a aparecer com
diversidade de formato. Podemos ter retratos de perfil, de busto, de três
quartos, de corpo inteiro. Vale a vontade do cliente e a habilidade do pintor.
Observe os dois exemplos
No primeiro, o retratado está de perfil. Apesar de não ser comum nos dias
de hoje, era uma pose muito apreciada no Renascimento. A moda surgiu a
partir da observação das medalhas de Roma Antiga, com os rostos
cunhados de perfil.
No segundo modelo, a figura está de frente para o espectador. Alguns
artistas renascentistas desenvolveram a técnica de fazer com que os olhos
“sigam” o espectador. De qualquer ponto da sala, a personagem parece nos
olhar diretamente.
Curiosidade
O homem retratado de perfil é um padre que pregava contra a corrupção e
que, por isso, perdeu a vida. O pintor o representou como um mártir,
buscando referências na vida de um santo. A ferida semicircular no crânio e
o sangue escorrendo do alto da cabeça são algumas destas características.
O referido santo era Pedro, que foi assassinado com um golpe de espada na
cabeça em virtude da sua pregação. Repare no perfil da espada, que
apareceu depois da última restauração do quadro.
A retratada é Elisabetta Gonzaga, duquesa de Urbio, grande admiradora de
Rafael e patrocinadora do artista. Observe que prendendo seu cabelo, há
um leve fio, fechado ao centro por uma pequena fivela em forma de
escorpião. O atributo do escorpião é sinal da paixão da duquesa pela
astrologia e pelas ciências ocultas, interesse comum da nobreza da época.

Baccio della Porta, dito Fra' Bartolomeo
(Florença, Itália, 1472 - 1517)
Ritratto di Savonarola in sembianze di San Pietro Martire, 14991500
[Retrato de Savonarola com aparência de São Pedro Mártir]
têmpera sobre madeira, 52,0 x 40,0 x 2,8 cm
Museo di San Marco, Florença
©Antonio Quattrone, Firenze – Soprintendenza Speciale per Il
Patrimonio Storico, Artistico Ed Etnontropologico e per Il Polo
Museale della Città di Firenze

Rafael [Raffaello Sanzio]
(Urbino, Itália, 1483 - Roma, Itália, 1520)
Ritratto di Elisabetta Gonzaga, c. 1503-1504
[Retrato de Elisabetta Gonzaga]
óleo sobre madeira, 52,5 x 37,3 cm
Galleria degli Uffizi, Florença
©Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della
città di Firenze - Galleria degli Uffizi

A pré-história da caricatura
Da mesma forma que, no Renascimento, havia a preocupação com a representação
fiel do modelo no retrato, alguns artistas desenvolveram um curioso exercício:
desenhar o grotesco, o exagerado da feiura humana. São famosos os desenhos
feitos por Leonardo da Vinci de pessoas com bocas e narizes imensos, rugas e
verrugas no rosto e corpos obesos.

Carlo Crivelli
(Veneza, Itália, c. 1435 – Camerino (?), Itália, c. 1495)
Madonna con bambino, 1470-1473
[Virgem com Menino]
têmpera sobre madeira, 126,8 x 63,5 x 6,0 cm
Pinacoteca Parrocchiale Arcidiocesi di Fermo
©Pinacoteca Parrocchiale Arcidiocesi di Fermo

A RAINHA DO RENASCIMENTO: SIMBOLISMOS
VIRGEM MARIA

DA

A arte renascentista parece ter elegido a Virgem Maria como a figura
preferida, a musa celestial dos mais diversos artistas. Como era de se
esperar, sua condição de mãe de Jesus foi o assunto central, seguido das
cenas principais de sua vida, como Anunciação, Fuga para o Egito e a Morte
de Cristo, entre outras.
Alguns símbolos que vieram do final da Idade Média foram amplamente
usados no Renascimento, como sua associação à figura de rainha, com o
trono, o manto luxuoso e a coroa.
Perceba a riqueza de detalhes da imagem de Carlo Crivelli. A Virgem Maria
ocupa lugar majestoso em um trono cercado de anjinhos. A auréola indica
que ela não é uma rainha comum, mas celestial, pois este é um dos
símbolos usados para identificar as figuras santas. Crivelli enfatiza a
relação de carinho que há entre a mãe e o filho, o que dá um toque de
humanidade à cena. Isto tem uma razão importante no Renascimento, que
é tornar Maria um exemplo a ser seguido, o de mãe cuidadosa e atenciosa.
Versões e visões: Virgem Maria no Renascimento
A imagem da mãe de Jesus sempre foi vista com desconfiança pelos líderes
da Igreja primitiva. Os estudiosos buscavam o real valor de sua
participação no Novo Testamento, mas a devoção popular foi decisiva para
manter sua presença firme na religião. Para a arte, coube a tarefa de
representar passagens de sua vida de maneira clara, da mesma forma
como os santos eram representados.
Os símbolos da Virgem
A imagem de Maria foi recebendo, ao longo da história da arte cristãs, uma
quantidade impressionante de símbolos que a representam. Veja alguns
deles:
[LÍRIO BRANCO] – Na cena da Anunciação faz referência à escolha divina
para gerar o Menino Jesus, por sua pureza.
[COROA] – Majestade divina, poder diante de todos os santos e homens.
[MENINO] – A Virgem com Jesus menino. Na Itália Central, na região das
Marcas, a Virgem que aleita é uma imagem bastante comum.

HISTÓRIAS

DOS

DEUSES: A MITOLOGIA

COMO

TEMA

No Renascimento, o atista dispunha de uma maior diversificação temática.
O interesse pela Antiguidade Grega não estava apenas na aparência das
esculturas ou na beleza de suas construções. Estava também na
curiosidade sobre os escritos antigos, que contavam as estranhas e
fantásticas histórias da relação entre deuses e homens.
A Mitologia Grega se tornou uma fonte de estudos, principalmente pela
possibilidade de os artistas representarem a beleza dos corpos nus.
Diferentemente dos temas cristãos, os mitológicos ofereciam personagens
citados como deuses da beleza, como a exemplo de Apolo e Afrodite.
Os escritores do Renascimento foram os primeiros a se interessarem pela
literatura antiga. Eles diziam que as histórias falavam de seres humanos
especiais, tratados como deuses. Um argumento forte para a Igreja não
proibir a circulação das histórias vinha da própria essência dos mitos.
Muitos traziam no seu enredo mensagens positivas para o bom
comportamento.
Zeus era o principal deus da Mitologia Grega. Na imagem de Leonardo da
Vinci, vemos sua transformação em cisne branco para seduzir a princesa
Leda, jovem de rara beleza. Deste encontro, nascem os gêmeos Castor e
Pólux. Zeus assume muitas outras formas, como a de águia, a de touro e a
de chuva de ouro, para realizar conquistas amorosas e despistar sua
ciumenta esposa, Hera.

Fontes literárias antigas:
Da mesma forma que os artistas liam a Bíblia para representarem as histórias
religiosas corretamente, eles também consultavam as fontes próprias para
acertarem na composição dos mitos. Os principais escritos antigos sobre as
aventuras de heróis e deuses antigos são:
Ilíada e Odisseia, de Homero. Grécia, século VIII a.C.
Metamorfoses, de Ovídio. Roma, século I a.C.
Eneida, de Virgílio. Roma, século I a. C.

Leonardo da Vinci
(Vinci, Itália, 1452 - Amboise, França, 1519)
Leda e il Cigno, c. 1504-1508
[Leda e o Cisne]
óleo sobre madeira, 115,0 x 86,0 cm
Galleria Borghese, Roma
© Soprintendenza Speciale Per Il Patrimonio Storico, Artistico
Ed Etnoantropologico e Per Il Polo Museale della Città di Roma

TÉCNICAS

E

INOVAÇÕES: A PINTURA RENASCENTISTA

“A pintura é um plano recoberto de áreas coloridas, sobre
superfície de madeira, alvenaria ou tela, ao redor de
diversos contornos que, em virtude do bom desenho de
linhas, circundam a figura”.
Giorgio Vasari

O pintor do mundo de hoje encontra, nas papelarias, todo o material
necessário para a sua atividade. Telas prontas já esticadas e fixas nos
chassis, tubos de tintas de diversas marcas e de variados tipos, como tinta
a óleo, acrílica e aquarela; por exemplo, pincéis e espátulas de modelos e
tamanhos diversificados. No Renascimento, as coisas não eram tão fáceis
assim. O artista, para sua formação, aprendia a fazer suas próprias tintas,
e isto era fundamental para seu aprendizado.
Do que é feita a tinta?
É fácil entender a razão de uma escultura de pedra durar tanto tempo, mas
aceitar que a pintura da pré-história permanece viva parece um mistério.
Isso porque o homem descobriu muito cedo que a tinta precisa do
pigmento que dá a cor, mas também de outro elemento para fixar o
pigmento na superfície a ser pintada. Este elemento é o aglutinante. No
Renascimento, percebemos a busca por melhores aglutinantes e por
técnicas mais sofisticadas para conseguir efeitos elaborados.
Podemos dizer que a técnica caminha lado a lado com a habilidade.
Vejamos algumas das técnicas bastante aplicadas no Renascimento, na
página ao lado:

Uma época de experimentações
A Santa Ceia, de Leonardo da Vinci é, sem dúvida, uma das obras mais conhecidas
da arte ocidental. É, também, um pesadelo para os profissionais da restauração.
Isso porque a obra vem sofrendo com a deterioração constante. E o processo
começou na época do próprio da Vinci. Ele experimentou novas fórmulas para
tornar o afresco mais fácil, introduzindo materiais diferentes e os testes não deram
certo. Uma pena!

[AFRESCO]
Técnica complexa e que exigia, do pintor, segurança e muita
habilidade, pois a rapidez era um fator importante. A pintura era
feita na camada ainda úmida de gesso e aplicada na parede.
Qualquer erro ficaria ali marcado. O pintor realizava inúmeros
esboços para ter a certeza do que fazer na hora da pintura.
Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, dito Sandro Botticelli
(Florença, Itália, 1445 - 1510)
Sant'Agostino scrivente, 1480
[Santo Agostinho escrevendo]
afresco destacado, 200,0 x 130,0 x 3,5 cm
Soprintendenza per i Beni Storici Artistico ed Etnoantropologico e Polo Museale della Città di
Firenze | Anna Bisceglia e padre Serafino Lanzetta | Ognissanti
©Antonio Quattrone, Firenze – Soprintendenza Speciale per Il Patrimonio Storico, Artistico
Ed Etnontropologico e per Il Polo Museale della Città di Firenze

[TÊMPERA]
Técnica muito comum na pintura renascentista, que consiste
em misturar o pigmento com a gema do ovo. As cores são
vibrantes, a secagem é rápida e o resultado apresenta um
aspecto fosco. Interessante notar que a palavra latina
têmpera significa mistura. Hoje, consideramos têmpera as
tintas solúveis em água.
Andrea Mantegna (Isola di Carturo, Itália, 1431 - Mântua, Itália, 1506)
Sacra Famiglia con una Santa, c. 1495-1500
[Sagrada Família com uma Santa]
têmpera sobre tela, 76,0 x 55,5 cm
Museo di Castelvecchi, Verona
©Verona, Museo di Castelvecchio, Archivio fotográfico (foto Umberto Tomba)

[ÓLEO]
Técnica inovadora no Renascimento, foi introduzida na Itália no
século XV, principalmente em Veneza. Uma das muitas vantagens
era a secagem lenta, que proporcionava ao artista maior
flexibilidade na hora de compor suas figuras. O aglutinante mais
usado era o óleo de linhaça.
Ticiano [Tiziano Vecellio]
(Pieve di Cadore, Itália, c. 1488/1490 - Veneza, Itália, 1576)
Maddalena, c. 1561
óleo sobre tela
122,0 x 94,0 cm
Museo Nazionale di Capodimonte, Nápoles
© Soprintendenza Speciale Per Il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e Per Il
Polo Museale della Città di Napoli

CONHECIMENTO

E

ARTE: HOMENAGEM

À

SABEDORIA

Reduzir o Renascimento ao retorno ao passado greco-romano seria negar o
espírito moderno e investigador da cultura que gerou a época das Grandes
Navegações. O passado foi importante, sim, mas o homem renascentista
olhava adiante, queria o infinito. Essa vontade aparecia nas pinturas: as
paisagens no fundo, as janelas abertas e as indicações de que o mundo
continuava lá atrás mostrava a vontade de ir além, de explorar aquele
mundo.
Essa exploração vinha de uma sede de conhecimento. Vale lembrar que foi
nessa época que a tipografia móvel apareceu para revolucionar a produção
de livros. A tipografia permitia a produção mais rápida e numerosa de
livros, pois as letras eram como um carimbo. Antes, o livro era escrito à
mão. Imagine o tempo gasto para se escrever a Bíblia! No Renascimento, a
produção de livros multiplicou-se, espalhando conhecimento pelo mundo.
Parece que a tipografia e a multiplicação de livros levariam conhecimento a
todos. A conclusão não se dá tão simplesmente assim. De nada adiantaria
uma maior circulação de livros para uma maioria analfabeta. Daí vem outra
grande contribuição da época: a gravura. A ilustração da história poderia
agora ser feita em uma matriz de madeira e funcionar como um carimbo. A
mesma imagem repetidas vezes, impressa nos livros ajudou a espalhar as
informações. Ensinar pelo olho.

Bernardino di Betto, dito Il Pinturicchio
(Perúgia, Itália, c. 1454/1456 - Siena, Itália, 1513)
San Agostino tra i disciplinati, 1499
[Santo Agostinho entre frades]
têmpera sobre tela, 104,0 x 72,0 cm
Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia
© Galleria Nazionale dell'Umbria - Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici e Etnoantropologico dell"Umbria, Perugia
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