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INTRODUÇÃO

Retrato Caravaggio, de 
Ottavio Leoni

 El Greco
 Velázquez
 Obras:

 Espólio, de El Greco
 As meninas, de Velázquez

A morte da Virgem (1606), 
de Caravaggio 



EL GRECO (1541 – 1614)

AS FORMAS ALONGADAS

Verticalidade: figuras 
esguias e alongadas 
deixando de lado o 
ideal de beleza do 

Renascimento italiano.

Adoração dos magos (1568)



VELÁZQUEZ (1599 – 1660)

RETRATOS DA CORTE ESPANHOLA

Assim como Caravaggio, 
trabalhou a luz em 

contraste com a sombra.

Infanta Margarida da 
Áustria (1660)

Autorretrato (1640)



ESPÓLIO (c. 1577 – 1579), DE EL GRECO

 Catedral de Toledo
 Cristo
 Linhas verticais
 Primeiro plano
 Lanças
 Cores



AS MENINAS (1656), DE VELÁZQUEZ

É considerada uma 
das obras primas de 

Velázquez, pois 
apresenta contraste 
entre luz e sombra 

criando o ambiente. 



AS MENINAS (1656), DE VELÁZQUEZ



ATIVIDADE COMPLEMENTARE

1. Pesquise imagens de obras de El Greco e Velázquez (no
mínimo duas de cada). Elabore textos com informações
sobre as imagens. Anexe ao seu portfólio.



A EXPANSÃO DO BARRCO

O estilo barroco expandiu-se pela Europa e foi se 
adaptando às características dos diferentes países da 

Europa. 
Exemplo: 

Itália: uso de luz e sombra.
Obra: Vocação de São Mateus, de Caravaggio

Espanha: realismo e domínio da técnica.
Obra: As meninas, de Velázquez
Bélgica: linhas movimentadas.

Holanda: estilo austero.



CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DA PINTURA ESPANHOLA

Muito influenciada pelo 
barroco italiano, a pintura 

espanhola conservou 
preocupações próprias: o 
realismo e o domínio da 

técnica.

A forja de Vulcano, de
Velázquez



EL GRECO

A pintura de El Greco é marcada pela 
verticalidade: suas figuras são alongadas e 

esguias que deixam de lado a beleza 
renascentista, em que o corpo humano é 

representado com formas perfeitas. 



VELÁZQUEZ

Retratou pessoas da corte espanhola do 
século XVII. Procurou também registrar em 

seus quadros, os tipos populares do seu 
país. “As meninas” é considerada uma das 

obras primas de Velázquez. A tela 
transmite uma sensação de profundidade e 
um jogo de claro/escuro ou de sombra e
luz. Trabalhou a luz em contraste com a 

sombra.


