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INTRODUÇÃO

A  Arte Barroca originada na Itália, 
desenvolve-se no século XVII num período 
muito importante da história da civilização 
ocidental, pois nele ocorreram mudanças 

econômicas, religiosas e sociais que deram 
um nova feição a Europa da idade 

Moderna. O estilo Barroco foi o mais 
suntuoso e ornamentado da história da 
Arte e teve o papel de trazer a arte para 

vida cotidiana.



PAÍSES BAIXOS
O norte da Europa, cenário de frequentes 

conflitos entre católicos e protestantes, 
encontrou na pintura sua forma de 

expressão artística mais transcendente 
durante esse o período. Nos Países Baixos 

o Barroco desenvolveu-se em duas 
grandes direções, sobretudo na pintura.

Vermeer

Rembrandt

HOLANDA



HOLANDA

Apresenta aspectos mais próximos do
espírito prático e austero do povo
holandês; dominada por uma burguesia
comercial, empreendedora e protestante,
regida por princípios puritanos, têm
dificuldade em aceitar o estilo barroco da
Europa católica aos quais desagradava a
pompa e a exuberância, preferindo a
austeridade até na arquitetura.



A PINTURA - CARACTERÍSTICAS

• Riqueza de detalhes.
• Precisão.
• Apuro técnico. (como tentativa de

representar tudo que o olho humano
fosse capaz de captar).

• Minucioso realismo.
Predominam a pintura de gênero, a
natureza-morta, cenas da vida familiar,
paisagens pitorescas, e o retrato, temas
todos eles profanos e tecnicamente
próximos ao naturalismo de
Caravaggio. Tem em Rembrandt seu maior
expoente na pintura.



REMBRANDT VAN RIJIN: A GRADAÇÃO DA CLARIDADE

Considerado o maior artista da escola 
holandesa.

Características de sua obra:

Predomínio de expressões dramáticas.

Reproduz em suas telas uma gradação da 
claridade.

Gêneros e temas:

Retratos, cenas cotidianas e mitológicas; 
natureza-morta e desenho



REMBRANDT - AUTORRETRATOS



REMBRANDT – A LIÇÃO DE ANATOMIA DO Dr. TULP



REMBRANDT - CURIOSIDADES



REMBRANDT - OBRAS

A ronda noturna (1642)

O moinho (1642)



VERMEER: A DELICADEZA DA VIDA COMUM

• Trabalha os tons expostos à claridade.
• Temas: sempre os da vida das pessoas comuns

e a vida doméstica.
• Documenta com uma beleza delicada os

momentos da vida cotidiana.



VERMEER: A DELICADEZA DA VIDA COMUM

O artista pensou na luz para construir a 
profundidade do quadro. Em vez de usar 
luz e sombra para conseguir  esse efeito, 
ele cria variações do mesmo tom, neste 

caso azul e ocre, para destacar a figura do 
pano de fundo.


