
ARTE ROMÂNTICA



O ROMANTISMO: PRIMEIRA REAÇÃO À ARTE 
NEOCLÁSSICA   

 Mudanças: O Século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais,

políticas e culturais causadas pela Revolução Industrial e pela

Revolução Francesa.

Complexidade artística: Do mesmo modo, a atividade artística tornou-

se mais complexa. Podemos identificar nesse período vários

movimentos que produziram obras de arte segundo diferentes

concepções e tendências.

 Neoclassicismo (Academicismo) x Romantismo: Os românticos

procuraram se libertar das convenções acadêmicas em favor da livre

expressão da personalidade do artista, valorizando o sentimento e a

imaginação como princípios básicos da criação artística.



A PINTURA ROMÂNTICA:

Características:

Ao negar a estética neoclássica, a pintura romântica 

aproxima-se das formas barrocas. 

o Recuperam o dinamismo e a sugestão de agitação.

o A cor é novamente valorizada.

o Os contrates de claro-escuro reaparecem.

o São produzidos através da arte efeitos de dramaticidade para o 

observador.

o Valoriza-se a livre expressão do artista.

o Destacam-se os pintores Goya, Delacroaix, Turner.



PINTOR ESPANHOL FRANCISCO GOYA (1746-1828):

 Trabalhou temas diversos: retratos de personalidades da corte

espanhola e de pessoas do povo, os horrores da guerra, a

mitologia grega, além de cenas históricas.

 No campo histórico: procurou demonstrar uma visão mais

geral. Na obra “Os Fuzilamentos de 3 de Maio” artista

universaliza o tema da repressão política, acima do fato

particular de sua Espanha.

 Características dessa pintura: trata-se de uma composição

diagonal, em que a luz concentrada sobre o homem de camisa

branca com braços abertos nos dá a certeza da morte iminente e

já vivida pelos companheiros tombados no chão.



“Os Fuzilamentos de 3 de Maio” - Goya 



Este quadro de Goya trata de um acontecimento histórico real. Durante

a ocupação francesa na Espanha, um pelotão de fuzilamento da

França estava executando madrilenos comuns como punição pelos atos

rebeldes contra a dominação francesa no país. Com o fundo escuro em

medonho contraste com a cena de horror, Goya criou uma cena

dramática e expressiva, típica do Romantismo.

Alguns dizem que os fuziladores estão de costa porque não mostram

compaixão nem emoção para com o ato que estão prestes a cometer.

Outros afirmam que Goya não os representou porque não estariam lá

por vontade própria, mas por obrigação e imposição de uma força

maior, do governante da França na época: Napoleão Bonaparte.

Diferentemente dos franceses, os espanhóis são retratados de modo a

provocar a compaixão e identificação do observador.



EUGÈNE DELACROIX (1799-1863): A MULTIDÃO NAS RUAS.

Aos 29 anos visitou o Marrocos numa comitiva francesa, para

documentar os hábitos e costumes locais. A visão que trouxe em seus

quadros é de um realismo místico.

Em “A Agitação de Tânger” (1828) mostra importantes elementos

pictóricos que prenunciam o impressionismo: um céu transparente e

uma luz intensa refletida nas casas, em oposição às sombras. O

quadro mostra um artista entusiasmado com o movimento da multidão

na rua.

Tão entusiasmado que repetiu o tema no seu quadro mais conhecido:

“A liberdade Guiando o Povo” (1832), realizado para exaltar a

Revolução de 1830. Apesar do forte comprometimento político da obra,

o valor estético é assegurado pelo uso das cores e do contraste de luz

e sombra.



“A Agitação de Tânger” (1828) - Eugène Delacroix



“Liberdade Guiando o Povo” (1830) - Eugène Delacroix



O tema de Liberdade Guiando o Povo é o levante de julho de 1830,

na França, que causou a substituição do rei Bourbon Carlos

X por Luís Felipe, duque de Orléans. Delacroix retrata um movimento

crucial da revolta: o rompimento das barricadas pelos rebeldes. O

povo lutava por ideais nacionalistas e republicanos.

 A dramaticidade da obra é ampliada pela estrutura piramidal da

pintura e pelo vermelho, branco e azul do tricolor da Liberdade no

“pico” da pirâmide. Delacroix uma vez afirmou: “e se não lutei pelo

meu país, pelos menos terei pintado por ele.” Mesmo assim, Delacroix

parece ter se representado no quadro, à esquerda de cartola.

Observam-se estudantes, arruaceiros, soldados e operários no

quadro; assim como uma distante vista à direita da Notre-Dame

parisiense.



JOSEPH WILLIAM TURNER(1775-1851): A MÁQUINA
GANHA ESPAÇO NA PAISAGEM ROMÂNTICA

Representou os grandes movimentos da natureza, procurando, através

de estudos da luz refletida pela natureza, reproduzir a “atmosfera” da

paisagem, como em “O Grande Canal” (1835), em que tons como o

amarelo e o laranja são mantidos puros, não neutralizados pelo branco.

O efeito geral é uma paisagem com tal brilho que suas telas desse

período são chamadas de “visões douradas”.

 Foi Turner quem primeiro registrou a presença da máquina na

paisagem. Em “Chuva, Vapor e Velocidade” (1844) ele substitui os

detalhes pelas formas essenciais de uma locomotiva e dos trilhos.

Existe uma preocupação com as cores brilhantes no centro da tela.

Parece que o artista toma consciência de que a máquina invadiu o

espaço natural e passa a fazer parte do universo da pintura.



“O Grande Canal” (1835) - Turner



“Chuva, Vapor e Velocidade” (1844) - Turner



ARQUITETURA E ESCULTURA ROMÂNTICA

 A escultura romântica: foi basicamente de ornamentação e estatuária,

decorando mausoléus e fachadas de prédios. Rigorosamente, não se

destacou em nenhum aspecto da escultura neoclássica.

 A arquitetura romântica: abandonou os ideais clássicos ressurgidos no

Neoclassicismo e se inspirou em estilos anteriores, como o gótico e o

barroco, que exaltavam a emoção e a espiritualidade. Nessa área

destacam-se o prédio do “Parlamento Inglês”, projeto de Sir Charles Barry e

a “Ópera de Paris” (1862-1875), de Charles Garnier, que usa pela primeira

vez a iluminação como forma de valorização de uma fachada de prédio

público.












