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MOMENTO DÉJÀ VU



FASES DO RENASCIMENTO



RENASCIMENTO CULTURAL: CLASSICISMO



CLASSICISMO: CARACTERÍSTICAS

• Maior observação da natureza e retratação mais natural do homem.

• Realismo.

• Individualismo.

• Hedonismo- valorização dos prazeres humanos.

Obra: Alegoria do triunfo de 
Vênus ( 1540- 1545)

Autor: Ângelo Bronzio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Angelo_Bronzino_001.jpg


RENASCIMENTO CULTURAL

• Obra: A criação do homem

• Pintor:Michelangelo

• Local: Capela Sistina, Vaticano



PINTURA: ARTE E TÉCNICA DO RENASCIMENTO

Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a
história da arte. Destacam-se:

a) O realismo na representação da figura humana e das paisagens, isto é, o
esforço de representá-las exatamente como são. Eles estudavam geometria,
anatomia, matemática, para que suas obras apresentassem equilíbrio.

b) O domínio da perspectiva, técnica que permite transmitir a sensação de
profundidade em uma superfície plana.

c) A iniciativa de o artista pintar a si próprio (autorretrato). (Além de assinar
suas obras, de modo a deixar sua marca e obter projeção social).

A anunciação –
Leonardo da Vinci.



PRINCIPAIS ARTISTAS

Principais artistas eram:
Leonardo da Vinci;
Michelangelo; Sandro Botticelli;
Rafael Sanzio; Ticiano Vecellio;
Paolo Veronese,etc.



DONATELLO

Donatello (1386-1466) é considerado o primeiro dos grandes
escultores renascentistas.

Davi, de Donatello.



SANDRO BOTTICELLI

Obra: O nascimento 
da Vênus (1485)

Autor: Sandro 
Botticelli

Sandro Boticelli (1445-1510) é foi um dos principais pintores da cidade de
Florença no Quatrocento. O artista se inspirou inicialmente na mitologia
greco-romana e, mais tarde, na tradição cristã para realizar a sua obra.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Sandro_Botticelli_046.jpg


LEONARDO DA VINCI

Leonardo da Vinci (1452-1519) foi pintor, escultor, arquiteto, cientista,
engenheiro e inventor. Suas principais obras artísticas são Mona Lisa e
A última Ceia.



MICHELANGELO BUONARROTI

Obra: Juízo Final

Autor: Michelangelo

Local: Capela Sistina

Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
foi escultor, pintor e arquiteto. É
conhecido como “poeta do corpo” pela
forma precisa como representou cada
músculo, ruga ou veia e pela
plasticidade e força interior de seus
personagens.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Jugement_dernier.jpg


RAFAEL SANZIO

Obra: A transfiguração de Cristo

Autor: Rafael Sanzio

Rafael Sanzio (1483-1520) utilizou com
eficiência as técnicas de pintura criadas
durante o Renascimento. Por sua
capacidade de representar madonas
graciosas e delicadas, é considerado o
“mestre das emoções medidas”.



HIERONYMUS BOSCH

Hieronymus Bosch (1450 –1516) foi um dos primeiros pintores neerlandeses. Sua
obra é conhecida por suas imagens fantásticas, paisagens detalhadas e ilustrações de
conceitos e narrativas morais e religiosas. Durante sua vida, seu trabalho foi coletado na
Holanda, Áustria e Espanha, e amplamente copiado, especialmente suas
representações macabras e apavorantes do inferno.



PIETER BRUEGEL

Pieter Bruegel , o Velho (1525-1569) foi o artista mais importante da pintura
renascentista flamenga, um pintor e gravurista da região de Brabante. Representou
cenas camponesas e do cotidiano popular, como se pode observar na reprodução de
sua obra Dança camponesa (abaixo).



ALBRECTH DURER

Albrecht Durer (1471-1528) foi o mais
original entre os pintores renascentistas
alemães. Dono de uma técnica primorosa,
transmite em suas obras uma sensação de
realismo, encantamento e magia.



OBRIGADO!

Bons estudos! 

Cuidem-se!

Abraços à distância.
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