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,,A arte permite-nos transmitir a nossa percep<;ao de coisas que nao
podem ser expressas de outra forma. Na verdade, urn quadro

vale milhares de palavras, nao s6 pelo seu valor descritivo, mas
ainda pela importancia simb6Iica."

H.W.Janson
Hist6ria da Arte,,0 artista e capaz de captar a imagina~ao de gera~6es futuras e dizer-Ihes

coisas relevantes. Trata-se de algo raro, e so e possivel se 0 artista cria
com profunda convic~ao pessoal, com 0 desejo de revelar algo mais do que

sua pericia, e com a inten~ao de fazer mais do que impressionar ou agradar a urn
patrono ou a urn publico especifico, a aternporalidade e a universalidade do trabalho de
urn grande artista advem do algo excepcional que ele tern a dizer. Para tais artistas a
pintura nao e urn fim em si mesmo, mas urn meio pelo qual tentam chegar a uma
verdade humana fundamental."

As pinturas possuem urn temespecifico, cada urn com sua mensagem significativa.
Com frequencia 0 tema e facil de se reconhecer, mas em muitos casos, em especial nas
obras mais anti gas, os 4I!!Ptistasescolheram historias da Biblia ou relativas aos deuses da
Antiguidade, como aquelas narradas na mitologia grega e romana. Ao escolher estas
Obras, os artistas deviam presumir que seu pubico estava familiarizado com essas
historias.

Cada pintura deve ser criada fisicamente, e compreensao das tecnicas utilizadas, como
o emprego da tinta a oleo ou 0 uso do afresco, aumenta muito nossa aprecia~ao da
obra. A maioria das obras sao notaveis por suas inova~6es tecnicas e seu virtuosismo.



Muitas obras usam extensamente uma linguagem de simbolismo e alegoria que na
epoca era compreendida tanto pelos artistas como pelo publico. Os objetos
reconheciveis, mesmo pintados em detalhe, nao representam apenas eles mesmos, mas

. conceitos de significados mais profundo ou mais abstrato. A familiaridade com esta
linguagem diminuiu muito, mas ela pode ser redescoberta pelo estudo os quadros e das
crenc;as da sociedade que formou 0 artista.

Os artistas que buscam recriar uma representac;ao convincente do mundo na superficie
plana de uma tela ou madeira precisam adquirir 0 Dominio da ilusao do espac;o e da
luz. E notavel a variedade de meios pelos quais esta ilusao pode ser criada.

Cada peliodo historico desenvolve urn estilo proprio, que se pode perceber na sobras de
seus artistas principais. Os estilos nao existem isoladamente, mas se refletem em todas
as artes.

A imagem possui varios pontos de vista apresentados, devemos portanto ter 0 direito de
colocar nossas opini6es atraves da nossa visao e da nossa experiencia. 0 conhecimento
da historia, das habilidades tecnicas deve ampliar essa experiencia pessoal.

Durante a Idade Media 0 homem vivia no temor a Deus e submetido a onipresenc;a da
Igreja. A arte geralmente mostrava 0 ceu e os seus santos e tinha pouca relac;ao com 0

que estava acontecendo na terra. A partir do seculo XIV, no entanto, 0 homem
comec;ou a perceber sua importancia a sua atuac;ao no mundo. Esse renascimento
refletiu-se na arte: a s figuras tornaram-se mais vivas, 0 espac;o tomou-se mais real e a
hist6ria do cristianismo comec;ou a ser contada do ponto de vista humano. Ao longo das
decadas, os artistas tomaram-se capazes de recriar 0 mundo em paineis, afrescos e
retabulos com facilidade cada vez maior. Iniciando com as obras estilizadas de Giotto e
Masaccio, a Renascenc;a culminou com as criac;6es monumentais de Leonardo, Rafael e
Michelangelo. Embora geralmente associada a Italia, a Renascenc;a tambem se
desenvolveu ao norte dos Alpes, na Alemanha e em Flandres. Enquanto os artistas
italianos davam enfase a perspectiva e a ilusao do espac;o, os artistas flamengos e



alemaes interessavam-se mais por uma representayao detalhada e quase a maneira de
ourivesaria do mundo a sua volta.

o Barroco, essa epoca em que 0 absolutismo coabita com as luzes, e considerado como
ultimo grande estilo europeu. Visto, durante muito tempo, como 0 dialeto copioso do
Renascimento, 0 Barroco opoe a medida classica urn complexo dinamico de formas e
de expressoes multiplas. Assiste-se a oposiyao entre a alegria de viver mundana e
sensualidade distinta, espiritualidade religiosa e austeridade ascetica, abundante
produyao formal e rigorismo das regras. Ao mesmo tempo, 0 ilusionismo faz entrar na
arte 0 teatral e 0 cenico. 0 proprio teatro, 0 cerimonial e as festas de corte nao san
apenas a expressao da vitalidade barroca, eles apresentam-se tambem como uma forma
muito elaborada de dominayao das massas.

Na Alemanha, por volta do ana de 1800, alguns filosofos, escritores e artistas
comeyaram a propagar uma nova visao do mundo que descreviam como "romantica". 0
termo abrangia uma serie de ideias: a natureza estava imbuida do espirito divino e a
imaginayao humana individual podia mergulhar no tecido universal; mas tambem a
mente criativa, sendo profundamente solitaria, ansiaria pela harmonia entre 0 homem e
a natureza. Os ideais romanticos desenvolveram-se em larga medida, por oposiyao a urn
neoclassicismo que se tinha entrincheirado nas tradiy6es da antigiiidade greco-romana,
eadvogavam uma visao aberta e progressiva da sua epoca, ou seja, uma visao modema.
Todavia, os artistas tambem recuaram aos periodos do final da Idade Media e do
Renascimento em busca de temas da tradiyao judaico-crista, pois so com a sua ajuda,
julgavam eles, seria possivel alcanyar-se a utopia de urn futuro Europeu, poHtica e
intelectualmente iluminado. a abertura e 0 carMer altamente subjetivo de tais ideais
sugerem a razao pela qual 0 movimento romantico nao podia, nem desejava, produzir
qualquer estilo normativo, e por que a pintura nos varios paises europeus e nos
Estados Unidos, utilizava uma vasta gama de tema e tratamentos que iam das tranqiiilas
cenas contemplativas aos acontecimentos espetaculares encenados. E precisamente esta
diversidade que confere a arte romantica 0 seu fascinio, urn fascinio ao qual muitos
movimentos artisticos posteriores, dos seculos XIX e XX, nao ficariam imunes.

,,0pintor ideal sera urn homem excepcional, urn "quase deus" que interpreta e
recria 0 mundo da Natureza. Para atingir a perfeiyao da arte, ele nao apenas
deve ser versado em muitas coisas, mas pessoa de carMer agradavel.

Conhecera a geometria, estudara a natureza, lera poetas e prosadores, observara a vida
humana tanto nas menores articulayoes das artes quando nas grandes paixoes da alma.".



, , E.de f~to., :udo a~uilo que e~ist~ no universo em essen~ia, presen<;a_ou
lmagllla<;ao, 0 pllltor tern pnmelro em sua mente e depOls em suas maos,
e estas sao de tal excelencia que a urn s6 tempo criam as coisas e geram

uma harmonia equilibrada".
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