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Escultura é uma arte que representa ou ilustra imagens plásticas
em relevo total ou parcial. Existem várias técnicas de trabalhar os
materiais, como a cinzelação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração
de partículas para a criação de um objeto.
Vários materiais se prestam a esta arte, uns mais perenes como
o bronze ou o mármore, outros mais fáceis de trabalhar, como a argila,
a cera ou a madeira.
Embora possam ser utilizadas para representar qualquer coisa, ou até
coisa nenhuma, tradicionalmente o objetivo maior foi sempre representar
o corpo humano, ou a divindade numa forma antropomórfica. É
considerada a quarta das artes clássicas.
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Através da maior parte da história, permaneceram as obras dos artistas que
utilizaram-se dos materiais mais perenes e duráveis possíveis como
a pedra (mármore, pedra calcária, granito) ou metais (bronze, ouro, prata).
Ou que usavam técnicas para melhorar a durabilidade de certos materiais
(argila, terracota) ou que empregaram os materiais de origem orgânica mais
nobres possíveis (madeiras duráveis como ébano, jacarandá, materiais
como marfim ou âmbar). Mas de um modo geral, embora se possa esculpir
em quase tudo que consiga manter por pelo menos algumas horas a forma
idealizada (manteiga, gelo, cera, gesso, areia molhada), essas obras efêmeras
não podem ser apreciadas por um público que não seja coevo
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A escolha de um material normalmente implica a técnica a se
utilizar. A cinzelação, quando de um bloco de material se retira o que excede
a figura utilizando ferramentas de corte próprias, para pedra ou madeira; a
modelagem, quando se agrega material plástico até conseguir o efeito
desejado, para cera ou argila; a fundição, quando se verte metal quente em
um molde feito com outros materiais.
Modernamente, novas técnicas, como dobra e solda de chapas metálicas,
moldagens com resinas, betão armado ou plásticos, ou mesmo a utilização
da luz coerente para dar uma sensação de tridimensionalidade, tem sido
tentadas e só o tempo dirá quais serão perenes.
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Através do tempo, algumas formas especificas de esculturas foram mais
utilizadas que outras: O busto, espécie de retrato do poderoso da época;
a estátua eqüestre, tipicamente mostrando um poderoso senhor em seu
cavalo; Fontes de água, especialmente em Roma, para coroar seus
fabulosos aquedutos e onde a água corrente tinha um papel a
representar; estátua, representando uma pessoa ou um deus em forma
antropomórfica; Alto ou Baixo-relevo, o modo de ilustrar uma história
em pedra ou metal; mobiliário, normalmente utilizado em jardins
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ESCULTURA PRÉ-HISTÓRICA
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ESCULTURA MESOPOTÂMICA
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ESCULTURA EGÍPCIA



9

ESCULTURA GREGA
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ESCULTURA PRÉ-HISTÓRICA



ESCULTURA BIZANTINA
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ESCULTURA 
GÓTICA
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ESCULTURA RENASCENTISTA
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ESCULTURA BARROCA
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ESCULTURA 
CONTEMPORÂNEA
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ESCULTURA 
HIPERREALISTA
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ESCULTURA HIPERREALISTA
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