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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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