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diferenças

• os renascentistas se inspiraram nos modelos greco-romanos
porque eles buscaram a perfeição e a beleza.

• os principais artistas do Renascimento italiano foram: Leonardo
da Vinci, Rafaell, Botticelli e Michelangelo.

• Os pintores italianos pintavam obras como temas religiosos e
da corte.

• os pintores dos Países Baixos retrataram a burguesia e o dia-a-
dia das pessoas.



Artistas que renovaram a pintura 
inspirados pela pintura italiana do 

Renascimento
• Dürer, na Alemanha e Holbein, 
• Bosch e Bruegel, nos Países Baixos.



DÜrer: A arte e a Realidade

Dürer inspirou-se nos trabalhos dos pintores dos dois maiores
centros artísticos europeus (Itália e Holanda), mas sendo muito
mais inovador. Dürer tem em comum com esses artistas
italianos, como Leonardo da Vinci e Brunelleschi, a valorização
de métodos científicos de observação da natureza e a
preocupação em reproduzi-la fielmente.



DURER



DURER - gravura



DURER -Aquarelas



Hans Holbein

• Ficou conhecido na história da pintura como retratista de personalidades
políticas, financeiras e intelectuais da Inglaterra e dos Países Baixos.

• Destaca-se pelo realismo, aparência de tranquilidade das pessoas
retratadas, dominava a técnica da pintura para expressar um dos ideais
renascentistas de beleza – a dignidade humana.



Erasmo de Roterdã
HOLBEIN



Os embaixadores
hOLBEIN



Bosch

• Criou um estilo inconfundível. Sua pintura é rica em símbolos
da astrologia, da alquimia e da magia; conhecida no final da
Idade Média.

• Bosch foi um pintor audaz, enigmático, fantástico e imaginativo.
Ele queria representar o conflito que inquietava o espírito
humano no final da Idade Média: de um lado, o sentimento do
pecado, de outro a busca das virtudes na vida ligada a
espiritualidade.



Visões do além
BOSCH



Jardim das delícias
BOSCH



Pieter Bruegel

• Viveu nas grandes cidades da região conhecida como Flandres
já sobre a influência dos ideais renascentistas. Ele buscava
retratar a realidade das pequenas aldeias que ainda
conservavam a cultura medieval.



Os provérbios flamengos



Jogos infantis – pág. 81



PROVÉRBIOS HOLANDESES


