


ENTENDER O CONTEXTO EM 
QUE SURGE O ESTILO 

NEOCLÁSSICO E PERCEBER AS 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

DAS TÉCNICAS UTILIZADAS 
PELOS ARTISTAS NEOCLÁSSICOS, 
NAS PINTURAS, ESCULTURAS E 
ARQUITETURA NEOCLÁSSICA.
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Índio Tapuia, 1643. Albert Eckhout.

Albert Eckhout esteve no Brasil entre 1637 e 1644,
passando por Pernambuco e pela Bahia, onde fez
pinturas da fauna, da flora e de tipos étnicos
brasileiros.
Foi um pintor, desenhista, artista plástico e botânico
holandês. É autor de pinturas do Brasil holandês
envolvendo a população, os indígenas e paisagens
da região Nordeste do Brasil
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Em 1816, chegou ao Rio de Janeiro a chamada Missão Artística
Francesa, com o objetivo de instalar o ensino de artes e ofícios no
Brasil. Na equipe, escultores, arquitetos e artistas. Dentre eles,
Jean-Baptiste Debret (1768-1848), que aqui foi professor de pintura
histórica, retratou, durante seu trabalho e suas viagens pelo interior
do Brasil, os tipos humanos que aqui viviam, seus costumes e as
paisagens locais, por meio de desenhos, aquarelas e gravuras.
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Na pintura neoclássica, os artistas valorizavam a ordem
visual. É como se os elementos que compõem a obra
estivessem organizados para sugerir calma e racionalidade.
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http://www.flickr.com/photos/incautosdoontem/407927531/


(1802-1859), – comunhão com a natureza

As imagens de um dos artistas europeus no Brasil, apresentam o homem na
exuberante natureza brasileira. Ao mesmo tempo, transmitem o sentimento
de respeito deste homem pela floresta, plantas, flores e pássaros, dos quais
se alimenta.

Nas pinturas, a paisagem foi uma constante entre os artistas do século XIX,
que eram observadores e detalhistas.
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http://niemeyer-artbooks.com/artbook/28642_e.php
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A proposta da Missão Artística (1816) seria seguir o modelo de uma
escola de vanguarda francesa. Foi criada a Academia Imperial de Belas
Artes e para lá foram muitos jovens artistas brasileiros. Nas aulas, eles
recebiam instruções de tratamento de técnica e sugestões de temas para
suas pinturas, adotando um padrão estético estrangeiro.

Existia um compromisso de passar a ideia de beleza e harmonia
defendidos pela academia. Artistas que seguiram esses modelos de
representação e normas estéticas são denominados artistas acadêmicos.
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O neoclassicismo teve como objetivo principal resgatar os valores estéticos e
culturais das civilizações da Antiguidade Clássica (Grécia e Roma). As
principais temáticas das pinturas neoclássicas eram
A) as cenas comuns do dia a dia.
B) as imaginações e fantasias dos artistas.
C) a representação da vida como ela realmente é, sem alterações.
D) os estudos de anatomia humana muito praticada no renascimento.
E) a valorização de temas e padrões estéticos da arte clássica antiga. Heróis e
seres da mitologia grega, por exemplo, foram temas recorrentes nas pinturas
e esculturas neoclássicas.
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Em meados do século XVII, pensadores europeus exaltaram a razão e o espírito
crítico como “luzes” capazes de clarear a mente das pessoas e de eliminar a
escuridão da ignorância e da miséria humana. Assim, o Neoclassicismo
expressou os valores próprios de uma nova e fortalecida burguesia, que
assumia a direção da sociedade européia após a Revolução Francesa e
principalmente com o império de Napoleão.

Assinale a alternativa que justifica os ideais neoclássicos:
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A) A linha mestra do estilo neoclássico era dada por figuras severas,
desenhadas com exatidão.
B) O estilo neoclássico está ligado a liberdade dos artistas e as sua inspirações.
C) A arte neoclássica trazia um tom calmo e completamente racional,
enfatizando o desenho com linhas.
D) A arte neoclássica era séria, ilustrando temas da história antiga ou da
mitologia nórdica, em vez das frívolas cenas de festa rococó.
E) O neoclassicismo foi um fenômeno francês. Esse estilo derivou da ruptura de
seus antecessores. Sua principal temática era a vida noturna, naturezas-mortas
e auto-retratos.


