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QUESTÃO 01 

 

Maria Antonieta com rosa, por Élisabeth Vigée Le Brun - 1783. 

 

Conhecido como La Reine em Gaulle, explique por que esse retrato expressa bem a 

fase campestre em que a rainha, Maria Antonieta vivia?  

GABARITO: Maria Antonieta foi uma das mulheres que mais pousou para pintores na 

sua época. Em muitos dos seus retratos, a vemos cercada por diversos símbolos 

monárquicos, uma vez que, como rainha do primeiro trono da Europa, a imagem da 

soberania francesa deveria estar bem representada em tais quadros. Numa certa 

manhã de 1783, porém, cansada de toda essa etiqueta da corte de Versalhes, ela 

resolveu posar usando apenas um simples vestido de musselina branca, um chapéu de 

palha e segurando nas mãos uma rosa. Conhecido como La Reine em Gaulle, esse 

retrato expressa bem a fase campestre que a rainha vivia naquele momento, passando 

cada vez mais tempo no seu palacete, o Petit Trianon, provocando a indignação do 

povo, que não via com bons olhos a esposa do rei, negligenciar assim os ornamentos 

da monarquia. Logo, o novo estilo da rainha seria copiado por outras nobres, também 

retratadas em trajes semelhantes. O talento responsável pela execução da tela em 

questão, por sua vez, não era masculino. La Reine em Gaulle foi pintado por ninguém 

menos que Élisabeth Vigée Le Brun, a retratista favorita de Maria Antonieta. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.altoastral.com.br/maria-antonieta-cultura-popular-francesa/&psig=AOvVaw1t00-yFP4N1Bc57GHa3bkM&ust=1586980281113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCn3_zc6OgCFQAAAAAdAAAAABAU
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QUESTÃO 02 

Descreva as principais características técnicas do retrato de Maria Antonieta com rosa, 

imagem da questão anterior. 

GABARITO: proporção no corpo, idealização de beleza clássica, realismo por se tratar 

de uma figura real, luz e sombra exata, volumes exatos, linhas de perspectiva linear no 

móvel representado, harmonia, equilíbrio, razão, humanismo.  

QUESTÃO 03 

Qual a importância da artista Élisabeth Vigée Le Brun, para o período em que vive? 

GABARITO: Não havia muitas mulheres pintoras na época. Só um número muito 

limitado de mulheres podia entrar na Academia Real, fundada em 1648. Como uma 

mulher (charmosa e atraente), ela também teve que suportar uma série de 

boatos e ciúmes. Além disso, as mulheres eram excluídas de praticar as 

pinturas de maior prestígio, a pintura de gênero e a histórica. Vigée Le Brun 

tinha que se concentrar em retratos, mas ela tentou romper com as limitações 

impostas aos retratos, através do desenvolvimento de novos critérios estéticos, 

improvisando uma grande variedade de posturas e trajes. Ela realçava a beleza 

feminina de forma espontânea e intimista. As mulheres pareciam mais livres e 

sensuais sob seu pincel, retratadas em frágeis camisas de chiffon, com cachos 

enrolados e lábios entreabertos. Após a prisão da família real durante a Revolução 

Francesa, Vigée Le Brun fugiu da França com sua filha Julie. Ela viveu e trabalhou por 

alguns anos na Itália, Áustria e Rússia, onde sua experiência em lidar com uma 

clientela aristocrática ainda era útil. Em Roma, suas pinturas tiveram uma grande 

aclamação da crítica e ela foi eleita para a Academia Romana di San Luca. Na 

Rússia, ela foi recebida pela nobreza e pintou numerosos aristocratas, incluindo o 

último rei da Polônia Stanisław August Poniatowski e membros da família de Catarina, 

a Grande. Enquanto em São Petersburgo, Vigée Le Brun foi nomeada membro da 

Academia de Belas Artes de São Petersburgo. Estando muito em demanda pela 

elite da Europa, ela visitou a Inglaterra no início do século 19 e pintou o retrato de 

vários notáveis britânicos, incluindo Lord Byron. Em 1807, ela viajou para a Suíça e foi 

nomeada membro honorário da Société pour l'Avancement des Beaux-Arts de 

Genebra. Ela teve a ideia de usar autorretratos para afirmar seu status, o que 

também é muito moderno (como selfies). Mas, ao mesmo tempo, ela permaneceu 
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uma monarquista fervorosa por toda a sua vida, e não gostava do mundo que 

encontrou quando voltou da emigração. Ela costumava dizer: “Só na pintura encontrei 

felicidade”. 
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