
ROMANTISMO

Contextualidade
Nacionalismo
Volta à natureza
Orientalismo



GERICAULT

• Foi um naufrágio político, pois o comandante do 
barco foi nomeado politicamente (desde aquela 
época isso vem ocorrendo...). E como não entendia 
nada, o barco acabou afundando e prenderam os 
trabalhadores a um barco caindo aos pedaços. Cerca 
de 140 pessoas morreram por ficarem a deriva cerca 
de 12 dias. O artista amarrou-se a um barco na 
tempestade para poder tomar tal sentimento e e 
sentir na pele (ou uma parte) do sofrimento.



Jangada de Medusa- Observador como protagonista da cena.





INSTALAÇÃO  NO MUSEU DE CERA - PARIS





Orientalismo



DELACROIX

• Libertou a pintura do conceito clássico de cor 
como uma tintura aplicada sobre as formas 
definidas pela linha do desenho. Não queria 
fazer as formas com exatidão, mas sim com 
essência. Forte comprometimento político, e o 
valor da pintura é assegurada pelo uso das 
cores, das luzes e das sombras, dando-nos a 
sensação de grande movimentação.



Liberdade Guiando o Povo a rua. – Símbolo da Revolução Francesa.









FRANCISCO GOYA

• Se entrega à cor com fúria e liberdade e vai 
sucessivamente descobrindo a beleza dos 
cinzentos e dos pretos, sem com isso 
renunciar às cores intensas.

• Pintor de execução rápida, soluciona as 
composições de maneira concisa. Realista 
apaixonado, dá rédea solta a este impulso em 
quadros de grande riqueza expressiva.



Fuzilamento de 3 de Maio - Goya



SATURNO DEVORA SEUS FILHOS









TURNER

• Seu estilo tornou-se gradualmente mais 
abstrato a medida que ele tentou fazer com 
que apenas a cor inspirasse sentimento. 

• Suas obras transpiravam velocidade, ar e 
neblina

• Uma das primeiras vezes que a arte registra a 
presença da máquina (locomotiva).









CONSTABLE

• Acreditava que as paisagens deviam se basear 
em observação.

Tornava as paisagens dando a essas cenas 
naturais tons heróicos. 

Tanto o homem quanto a natureza eram vistos 
como tocados pelo sobrenatural.









Características Gerais
• Teatralidade e drama

• Inspiração medieval, 
barroco e no exotismo do 
norte africano, extremo 
oriente e antigas civilizações 
como os assírios.

• Natureza subjetiva, 
espontânea e 
inconformista.

• Valorização do artista com 
sua autonomia temática e 
financeira.

• Pinceladas rápidas e 
emocionais.

• Mistério, intuição, 
emoção,imaginação e 
valorização do “eu”.

• Forma aberta, sendo que os 
elementos compositivos 
criam uma independência 
fora.

• Iluminação relativa, com 
contraste claro/escuro.

• Profundidade espacial 
atmosférica.

• Linhas diagonais.

• Idealismo e nacionalismo. 


