
Movimento artístico nas áreas da:

Realismo

Antero de Quental

Soares dos Reis, O desterrado, 1872

Leon Tolstoi

Debussy
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Realismo

Os problemas económicos: as crises do capitalismo

Os problemas sociais: a  “questão operária”

Os problemas políticos: as revoluções liberais, a luta pelo alargamento do voto

O alargamento da instrução pública

A laicização do pensamento e das mentalidades

A divulgação 

pelos jornais

O que passa a interessar aos artistas? 

Por isso, abandonam os modelos academicistas

A evolução da ciência 

O que influencia este movimento?

A realidade visível
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Medicina

Biologia

Química

Dimitri Mendeleev

e Lothar Meyer 

A  classificação dos 

elementos 

químicos, 1869/70

Ciências humanas

Charles Darwin

A  origem das 

espécies, 1857

Porque se fala de triunfo da ciência?

Samuel Morse

O telégrafo, 1833
William Moston

A anestesia, 1846

Comunicações

Louis Pasteur

A vacina contra a 

raiva, 1885

Robert Koch

Descobre o bacilo da 

tuberculose, 1882

Graham Bell

O telefone, 1876

Thomas Edison

A lâmpada elétrica, 1879

O gramofone, 1877

O microfone, 1877

O cinescópio, 1888

Física

Wilhelm Roentgen

Os raios X, 1895

Sigmund Freud

A  psicanálise, 1899

Augusto Comte

O positivismo, 1848
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Quais eram os modelos academicistas?

Philippe Rousseau (1816-1887), Chardin e os seus modelos,

1867, óleo sobre tela, 177,5 x 226 cm, Musée d’ Orsay, Paris

Chardin, Buffet 1728

APH - Mariana Lagarto 4



A escola de Barbizon
Qual a importância desta escola?

Pintura da natureza em pleno ar livre

Theódore Rousseau, (1812-1867),

O pôr do sol em Auvergne, c.1844,

óleo sobre madeira, 20,5 x 23,9 cm,

National Gallery, Londres

John Constable (1776-1837), Stratford Mill, 

1820, óleo sobre carvalho, 127 x 182,9 cm, 

National Gallery, Londres

Que pintor influenciou esta escola?

Através da exposição de 1842

O caminho para o Realismo em França:

ou os Naturalistas

1830-1870
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Jean-Baptiste Camille Corot (1796-

1875), Souvenir de Mortefontaine,

1864, óleo sobre carvalho, Museu do

Louvre, Paris

Quais as características?

Charles-François Daubigny, (1817-1878), 

Cena de rio com patos, 1859, óleo sobre 

carvalho, 20,4 x 40 cm, National Gallery, 

Londres

Linha do horizonte muito baixa

Preocupação com a textura, o brilho e a luz

Inovação na perspectiva
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A menina Octavia 

Sennegon

Camille Corot, Bretãs em Brunnen

Quais as características da pintura de Corot?

Ainda a temática do retrato

e objectivaComposição  rigorosa

Respeito pela cor real, pela luz nas diferentes alturas do dia, pelos ambientes

Expressão serena
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Johan Barthold Jongkind (1819 –

1891), O Sena e Notre-Dame de 

Paris, 1864, Museu d’Orsay, Paris

A influência dos 

Naturalistas fora 

da França:

Eugène Boudin (1824-1898), Praia em Trouville, 1860-79,

cor sobre madeira, 18,2 x 46,2 cm, National Gallery, Londres

James Abbott McNeill Whistler

(1834–1903), Zaandam , c. 1889, 

carvão, Livraria do Congresso, 

Washington, D.C.
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Realismo
1848-1870

Gustave Courbet, Os britadores de pedra, 1849 

As condições de trabalho

Tarefa repetitiva – postura de submissão

Qual é a temática da obra?

Quais são as caraterísticas formais?

Retrato objetivo da realidade social

Respeito pelas proporções anatómicas

Respeito pela cor ambiente, mas 

simplificação da relação claro/escuro

Pincelada grosseira

Como se chama esta corrente?

Estar em posição de traduzir os
costumes, as ideias e a imagem da
minha época segundo a minha
própria avaliação; ser não só um
pintor, mas um homem também; em
suma criar arte viva – eis o meu
objetivo.

Gustave Courbet, 1855
O  rosto não é o foco principal

E as técnicas?

Representa-se um grupo social

O que pretende Courbet?
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A temática continua a referir-se a condições de trabalho? Porquê?

Gustave Courbet, O atelier, 1854-5, óleo sobre tela, 361 x 598 cm, Museu d’ Orsay, Paris

Eu estou ao centro a pintar, à direita estão todos os participantes, isto é os meus

amigos artistas e boémios. À esquerda, está o outro mundo da vida quotidana, o povo, a

miséria, a riqueza, a pobreza, os explorados e os exploradores, pessoas que vivem dos

mortos. (…) [Quero] ter toda a sociedade humana representada no meu quadro (…) e ser um

honesto amigo da verdade total.

Artista 

comprometido 

com o 

socialismo e 

com o realismo

Esta pintura 

foi o 

manifesto da 

pintura  

realista
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Primeira vaga revolucionária em 1820 em…

E segunda vaga revolucionária em 1830…

E  em 1848…

Instituição de monarquia constitucionalTentativa de independênciaPorquê?

Instituição de monarquia constitucional
Independência 

Primavera dos povos – luta por melhores condições de vida
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Retrato objetivo da vida do campo e da natureza

Jean François Millet, 

As respigadoras, 1857,

óleo sobre tela, 83,5 x 111 cm, 

Museu do Louvre, Paris

Quais as características formais?

Que técnica usa?

Tento mostrar as coisas de modo
que a necessidade das suas
conexões resulte clara, em vez
de transmitir a ideia de que é o
destino que as aproxima. Quero
pintar as pessoas de modo a que
o espetador possa ver a que
classe pertencem e que isso
nada tem a ver com a ideia de
pretenderem ser outra coisa.

Jean-François Millet

O que pretende Millet?

Harmonia das cores e de formas

Figuras quase parecem fundir-se com a paisagem 
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Retrato objetivo da vida do campo e da natureza

Harmonia das cores e de formas

Quais as características desta obra?

Honoré Daumier, 

Viajando em 3ª 

classe, 1862

A crítica social – a denúncia das injustiças sociaisQual a temática?
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O Realismo na Alemanha

Wilhelm Leibl (1844-1900), As fiadoras,

1892, óleo sobre tela, 65 x 74 cm,

Museu de Artes, Leipzig

Giovanni Fattori (1825 – 1908), Garibaldi em Palermo, 

1860-2, óleo sobre tela, 88 x 132 cm, coleção privada 

O Realismo na Itália

Testemunho de acontecimentos históricos:

conceito socialista de arte útil

O que há de original no realismo italiano?
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