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1– O enigma da formação do artista: sob o signo da pintura 

 flamenga 

1.1. – A crise da cultura figurativa nos Países Baixos 

 

Os maneiristas antuerpianos procuraram sempre dar continuidade à 

tradição brugense da qual eram herdeiros, mantendo a horizontalidade nos 

seus esquemas compositivos, à qual aliam a procura de uma integração 

dinâmica da arquitectura no espaço exterior. Esta é uma característica que 

retomam dos pintores de Bruxelas, que mantêm o primado da unificação na 

pintura, a qual, por sua vez, pressupõe uma certa centralização perspéctica 

que vai imprimir uma nova concepção de profundidade aos painéis. 

Em Metsys, um artista que ainda não podemos considerar como membro 

integrante da geração dos “Maneiristas de Antuérpia”, percebe-se já uma 

evolução ao longo do seu percurso artístico que tenderá para esse novo 

caminho. Os novos volumes soprados integram-se na continuidade de um 

espaço horizontal, mas este torna-se cada vez mais fluido, de modo que, no 

dizer de Baptista Pereira «(…) parecen definitivamente resueltas las 

contradicciones entre el estatuto de la figura, que de ahora en adelante deja de 

ser ‘litúrgica’, y la narratividad, gracias a la adopción del espacio/tiempo 

humanista».523 É justamente esta característica que vamos reencontrar em 

Campos que, sobretudo nas primeiras obras, manterá um certo distanciamento 

da forma litúrgica sabendo, no entanto, conjugá-lo com a densidade concreta 

das coisas, o que imprime um carácter realista e dinâmico às suas 

composições. 

Será, contudo, a partir da década de trinta que a arte flamenga atinge um 

desenvolvimento que, in extremis, poderemos considerar conter a fermentação 

da nova sensibilidade e das ideias mais modernas, que marcará o evoluir da 

dialéctica própria da tradição nacional, que apela a um novo princípio formal 

saído da cultura humanista, para a elaboração do qual a cultura figurativa 
                                                 
523- Fernando António Baptista Pereira, “Quentin Metsys”, El arte en la época del Tratado de 
Tordesilhas, (Cat. de Exposição), Valladolid, 1994, p.228.  
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italiana se torna rapidamente numa experiência indispensável. O italianismo 

não é mais uma corrente estética, entre outras, mas transforma-se na própria 

problemática da tradição nacional que as exigências do momento impõem, 

tratando-se de um movimento muito profundo, que não se limitou aos Países 

Baixos nem à pintura, mas conheceu repercussões nas diversas modalidades 

artísticas no conjunto dos países transalpinos.  

No Norte como no Sul da Europa afirmava-se, progressivamente, uma 

mesma exigência que colocava no centro de toda a experiência do real a 

consciência subjectiva da pessoa. Um mundo onde iam ganhando terreno os 

princípios da Reforma Protestante que considerava que só nas profundezas da 

consciência individual se poderia encontrar Deus, e onde se começavam a 

abandonar as premissas do saber livresco para se defender a investigação 

directa da natureza como único meio de chegar ao conhecimento científico, 

deixava muito pouco espaço ao esquema litúrgico e distante que caracterizara 

a arte do século XV. Estas alterações culturais conduziram a que também o 

fenómeno artístico surgisse como o modelo da sintaxe formal susceptível de 

encarnar uma atitude diferente, consonante com a nova visão do mundo e do 

homem, revelando-se simultaneamente como a imagem da arte apreendida na 

sua especificidade estética, que tende para que a forma cada vez mais se 

objective em formalismos. Isto é, a forma deveria nascer directamente da 

afirmação subjectiva da pessoa, o que passará a determinar o movimento 

expansivo dos volumes do primeiro plano, que tendem a projectar-se sobre o 

espectador. Esta dualidade interna de que se reveste a imagem vem anular um 

pouco o contacto com o real, transformando a expressão artística num trabalho 

exterior e essencialmente estético que se reveste, antes de mais, de um 

significado formal.  

Os pintores neerlandeses interiorizaram a convicção de que uma arte 

verdadeiramente humana, à medida da época e ao nível da arte italiana, exigia 

uma revolução mais radical ainda, não apenas na sintaxe formal pela oposição 

ao predomínio da imagem visual e táctil que a tradição flamenga consagrara, 

mas que pressupunha o desenvolvimento de uma verdadeira imagem 

«literária», que implicava uma intencional transposição mental, o que levou 

muitos deles a tomar o caminho do Sul. De onde a necessidade vital da 
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experiência italiana para devolver à cultura figurativa dos Países Baixos o 

equilíbrio interno que perdeu. A facilidade e rapidez com que a sua lição foi 

seguida demonstra o quanto a assimilação da sintaxe italiana era necessária à 

resolução da própria problemática da tradição nacional flamenga. 

 

 

1.2 – Italianismo e tradição nacional. Fiamminghi a Roma 

  

Temos um conhecimento bastante rigoroso do impacto directo exercido 

pela arte italiana sobre a arte flamenga, cujos estudos conduziram já à 

realização de um Colóquio que acompanhou a Exposição Fiamminghi a Roma, 

1508-1608, que se debruçou com bastante pormenor sobre a presença na 

Cidade Eterna dos ditos “Fiamminghi”, cujo catálogo, bastante completo, nos 

revela também informações preciosas. 

Foi significativo o afluxo de artistas a Itália na centúria de Quinhentos, a 

que não foram alheios certos estímulos como a chegada aos Países Baixos, 

durante mais de uma década, de uma série de cartões oriundos daquela 

Península que serviriam de base à realização de tapeçarias destinadas ao 

Vaticano. Bruxelas transformara-se no primeiro centro mundial de produção de 

tapeçarias, tendo aí chegado em 1517 os referidos cartões para as tapeçarias 

da série dedicada aos Actos dos Apóstolos, realizados por Rafael, que nela 

seriam confeccionadas até 1519. Foi enorme o impacto exercido por esses 

esboços entre os pintores flamengos que nunca haviam visto figuras tão 

grandiosas, com tais movimentos, gestos, expressões, nem sequer conheciam 

um cromatismo idêntico!  

Em 1520 seria a vez de Tommaso Vincidor acompanhar os projectos 

elaborados em Roma destinados à realização dos próprios cartões que, em 

virtude do precoce desaparecimento de Rafael, passariam a ser preparados 

nos Países Baixos, para mais duas séries de tapeçarias que seriam tecidas a 

Norte, tendo aquele discípulo do grande mestre entabulado uma estreita 

colaboração com muitos artistas flamengos. A função de Vincidor era dirigir a 

preparação dos cartões e estabelecer elos de ligação com os próprios 

tapeceiros, fornecendo-lhes indicações muito precisas sobre o que se 
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pretendia. Destas duas séries, uma era destinada a uma tapeçaria para o 

baldaquino papal da Sala do Consistório e, a outra, que tinha como tema 

apenas Brincadeiras de putti, destinava-se à Sala de Constantino. 

Uma nova série de tapeçarias destinadas ao Vaticano representando 

cenas da Vida de Cristo, seria realizada entre 1524 e 1531, designada por série 

da “Scuola Nuova” (por oposição à série dos Actos dos Apóstolos, chamada 

então da “Scuola Vecchia”). Esses projectos foram, uma vez mais, pintados na 

Flandres com a colaboração de Tommaso Vincidor e atraíram a Bruxelas 

artistas de todos os cantos dos Países Baixos para poderem apreciar de perto 

essas obras.  

Depois do Sacco di Roma, perpetrado por Carlos V em 1527, viriam de 

Mântua os cartões desenhados por Giulio Romano (com o auxílio de Francesco 

Penni) que entretanto se instalara na corte dos Gonzaga, para que em 

Bruxelas se fizesse uma nova série de tapeçarias, desta vez dedicadas à 

História de Cipião, sendo a primeira série de temática profana. De Génova, 

para onde Perino del Vaga se havia transferido, foram enviados cartões para 

outras séries de tapeçarias de encomenda papal. 

Os diversos desenhos ou cartões oriundos de Itália permaneciam em 

Bruxelas mesmo depois de expedidas as tapeçarias para Roma, o que fazia 

desta antiga capital dos Estados da Borgonha a cidade mais rica em obras 

romanas, logo a seguir a Roma, obviamente. O estudo dos vestígios da 

Antiguidade e das obras dos mais afamados artistas italianos como Rafael e 

Miguel Ângelo, entre outros, assim como a aprendizagem directa de novas 

técnicas de atelier como aluno ou assistente de um mestre em Itália, levaram a 

que dezenas de artistas do Norte deixassem para trás a sua «maneira 

bárbara», como a designava Van Mander524, e se apropriassem dos cânones 

da beleza antropocêntrica própria dos italianos, baseados nas formas mais 

perfeitas e harmoniosas da natureza. A maior parte dos artistas ia para Roma 

durante algum tempo para se familiarizar, frequentemente através do desenho, 

tanto com as formas clássicas, como com as mais recentes da arte italiana. Aí 

                                                 
524 - Bert Meijer, “De Spranger à Rubens: vers une nouvelle équivalence”, Fiamminghi a Roma, 
1508-1608, cit., 1995,  p.33. 
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reuniam todo um material documental que, na maioria das vezes, iriam utilizar 

sobretudo depois do regresso à sua terra natal. 

Mas não pensemos que este reencontro era fácil. Pelo contrário, por isso 

a sua dificuldade, bem como a sua necessidade, marcarão toda a arte europeia 

do século XVI. Árdua, mas inebriante para os melhores, a prova revelava-se 

fatal para os mais fracos! Por outro lado, estes artistas eram sempre vistos, de 

um lado e de outro, como estranhos ao seu próprio meio. Para os conterrâneos 

flamengos, os que buscavam essa modernização, eram vistos como traidores 

da tradição nacional, sendo pejorativamente designados por Romanistas 525, 

termo introduzido pelo historiador de arte antuerpiano Alfred Michiel e depois 

vulgarizado por outros, mas sempre nessa perspectiva de subalternização e 

menosprezo face aos artistas da geração de Van Eyck, cuja qualidade se 

considerava insuperável (e, de acordo com alguns autores, só viria a ser 

reabilitada no século XVII com Rubens). Por outro lado em Itália, nem todos os 

esforços para naturalizar e integrar as suas formas, nem todos os entusiasmos, 

podiam impedi-los de serem considerados estrangeiros, carregados de um 

passado próprio, que ali era desconhecido e não podia ser partilhado levando, 

em regra, a um sentimento de solidão. Por isso eram designados de 

Fiamminghi, termo que englobava não apenas os pintores dos Países Baixos 

mas também, por extensão, todos os alemães e suíços que foram igualmente 

estudar para Itália.  

Embora a maioria escolhesse Roma como destino principal da sua 

viagem, pois que se havia transformado na grande metrópole artística do Sul, 

outros houve que, em vez de Roma acabaram por se deslocar a Florença, 

Veneza, Milão, Bolonha, Parma, Nápoles e, até, à Sicília, cidades onde, no 

contacto com os mestres locais procuravam imbuir-se do verdadeiro espírito da 

arte italiana. De onde a tendência, quase inevitável, de captar a forma de um 

modo genérico, esquemático, mais como uma sintaxe tornada necessária, do 

que como uma intuição concreta e particularizada. Por isso em todos eles 

permaneceu um fundo ligado à sua própria cultura e nunca nenhum abandonou 

completamente as suas tradições. 

                                                 
525 - Nicole Dacós, “Pour voir et pour apprendre”, Fiamminghi a Roma, 1508-1608, cit.,, p.14. 
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Este esforço de assimilação tornou-se, antes de mais, um trabalho 

racional, escolar e académico, como que um dever numa língua estrangeira o 

que, fatalmente, só poderia desenvolver a intelectualização maneirista. Foi 

sobre esta base que os flamengos trabalharam as aprendizagens italianas, às 

quais deram uma visão muito própria, fazendo sempre livres interpretações das 

mesmas. Do ponto de vista técnico é que, de um modo geral, se adaptaram a 

uma técnica um pouco diferente, dominada por uma pincelada mais rápida e 

mais larga, fortemente influenciada pelas enormes composições fresquistas 

com que conviviam em Itália.  

Em suma, dominada pelo crescimento de um mundo formal 

intersubjectivo, que reincarna o ideal numa experiência histórica concreta e 

onde o classicismo representa simultaneamente a garantia e o modelo, o 

percurso constitutivo da imagem regeu-se pela dialéctica do contacto e da 

distância como termos extremos e opostos da nova relação do homem consigo 

mesmo, com o mundo e com o outro. Daí o papel fundamental desempenhado 

pelos primeiros mestres nórdicos que assimilaram este aspecto capital da 

cultura figurativa italiana e que aparecem, para os pintores da sua entourage e 

para os seus discípulos, como os catalizadores desta reacção. Exceptuando o 

caso de Rogier van der Weyden que, apesar de em 1450 ter passado por Itália 

aquando da sua peregrinação à Terra Santa, permaneceu imune a toda a arte 

italiana, a partir de princípios da centúria seguinte a realidade revelar-se-ia 

completamente diferente. 

Supondo Francisco de Campos nascido na segunda década do século 

XVI, encontrar-se-ia em plena formação aquando desta viragem, tendo 

seguramente conhecido as realizações de alguns dos pioneiros do Maneirismo 

antuerpiano que fatalmente exerceriam um forte impacto sobre si, pelo carácter 

de novidade que comportavam as suas obras. Um desses mestres pode ter 

sido Quentin Metsys (Lovaina, 1466 – Kiel – próximo de Antuérpia, 1530) o 

qual, como se disse já, perfilando-se ainda no trilho de uma corrente estética 

anterior, viria a distinguir-se entre os artistas da sua geração pela originalidade 

de certas soluções que no futuro abririam novos caminhos aos vindouros ao 

revelar, por exemplo, a primeira abertura às sugestões italianas, 

nomeadamente ao sfumato leonardesco, técnica que constituía, à época, uma 
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novidade absoluta para os pintores flamengos seus contemporâneos. Dele 

recolherá Campos pontuais sugestões, que aplica nas roupagens e adereços 

de alguns figurinos (est.57) assim como o gosto pelos ambientes áulicos, ou, 

ainda, um tipo de caracterização quase caricatural que encontramos em certas 

personagens suas, de que talvez o melhor exemplo sejam os pastores da 

Adoração de Santiago do Cacém, entre outros. 

Serão, contudo, os artistas da geração seguinte, os designados 

“Maneiristas de Antuérpia” aqueles que influirão, definitivamente, na pintura de 

Francisco de Campos marcando, de um modo mais evidente a primeira fase da 

sua produção sem que, alguma vez, o reflexo dessa formação inicial tenha 

deixado de ser perceptível. 

 

O primeiro dentre eles terá sido Bernaert Van Orley (Bruxelas,1488 -

Bruxelas,1542)526, pintor oficial da corte de Margarida de Áustria e Maria de 

Hungria, sucessivamente527, vindo ainda a ser pintor de Carlos V, de acordo 

com Van Mander528, o biógrafo dos pintores flamengos e alemães mais 

conhecidos da época. Van Orley é já capaz de assimilar ao realismo flamengo 

a volumetria das formas, que parece dotar as suas obras de uma imensa 

energia interior, recorrendo à horizontalidade como instrumento fundamental de 

unificação interna da imagem, com o objectivo de criar uma relação íntima 

entre todos os planos e representações, abolindo a tradicional distância gótica 

(est.58). 

Por estas razões pode, mesmo, ser considerado já um “romanista”, tal é o 

conhecimento da obra de alguns italianos, sobretudo de Rafael, o que lhe 

valeu, entre os seus contemporâneos, o epíteto de “Rafael dos Países Baixos” 

tal era a sua interpretação das ideias e formas da Renascença italiana, apesar 

de nunca ter estado naquela Península do Sul europeu. Ele próprio se 

considerava um pintor italianizado, isto é, um pintor do seu tempo, adoptando 

                                                 
526 - Sobre o artista veja-se Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting, Its origins and 
character, cit. 
527 - Ambas nomeadas por Carlos V, seu sobrinho e irmão, respectivamente, para governarem 
os Países Baixos. 
528 - Karel Van Mander, 1604, [trad. francesa, Le Livre des Peintres. Vies des plus illustres 
peintres des Pays-Bas et d’Allemagne, Les Belles Lettres, Paris, 2ª ed. 2002, p.69]. 
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como máxima a expressão: «Elck sijne tijt» (cada um segundo a sua época)529. 

Foi um dos primeiros a ser fortemente influenciado pelos cartões chegados a 

Bruxelas em 1517 para a realização das tapeçarias dos Actos dos Apóstolos e, 

poucos anos depois (1520) mais ainda pela ida do próprio discípulo do mestre 

italiano, Tommaso Vincidor, para aquela cidade flamenga, que terá sido 

acompanhado de um colaborador, que mais tarde se encontra em Barcelona, 

onde teria feito carreira sob o nome de Pedro Seraphín530.  

Na verdade, a italianização na sua obra é tão evidente, sobretudo após a 

década de vinte, que quase se diria estarmos perante um outro pintor, que não 

o que produzira certos painéis nos princípios da centúria. A primeira grande 

homenagem que alguma vez terá sido prestada a Rafael e à sua pintura, é o nu 

que Bernaert Van Orley representou no tríptico de Job (no painel O avarento no 

inferno) datado de 1521 e assinado «BERNARDUS DORLEY» 

De 1524 a 1531 foram tecidas, entre outras, as tapeçarias da nova série, 

referida (Scuola nuova), representando dez cenas da Vida de Cristo. Sabe-se, 

por exemplo, que mal chegou a Bruxelas o desenho da Adoração dos Magos 

desta nova série, destinado à execução da respectiva tapeçaria, teve uma 

enorme ressonância no seu atelier, de tal forma que lhe serviram de inspiração 

três reproduções diferentes da dita Adoração dos Magos531 (da qual subsistem 

ainda hoje quatro pinturas distintas). Encontramos resquícios de uma dessas 

Adorações (Vol. II, fig.126) na Epifania da Sé pintada por Francisco de 

Campos, nomeadamente na postura da Virgem sentada sobre os degraus e na 

pose de Melchior. O próprio enquadramento do tema, com um pano 

arquitectónico mais fechado à esquerda e uma longínqua abertura paisagística 

na extremidade direita do painel, nos lembram a mencionada pintura de Van 

Orley. É óbvio que foram os cartões rafaelescos que serviram de inspiração ao 

pintor flamengo mas, muito provavelmente a adopção do modelo por Campos 

usou como fonte aquela pintura flamenga (ou uma eventual reprodução da 

                                                 
529 - Citado por Jeanne de la Ruwière, La Peinture Flamande aux XVème et XVIème siècles, 
Editions Artis, Bruxelles, 1957, p. 92. 
530 - Nicole Dacos, “Aller apprendre à peindre à Rome en venant des anciens Pays-Bas ou de la 
Peninsule Iberique. Un essai de périodisation, l’exemple de Luís de Vargas et un faux”, Actas 
del Congresso El modelo italiano en las artes plásticas de la Península Ibérica, cit., p.14. 
531 - Nicole Dacos, “Cartons et dessins raphaélesques à Bruxelles: l’action de Rome auz Pays-
Bas”, Fiamminghi a Roma, 1508-1608, cit., p.2. 
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mesma). Na Flandres eram produzidas em série cópias pintadas a partir dos 

desenhos ou cartões originais, o que criava diferentes versões dos mesmos 

temas. O caso mais antigo destas diversas reproduções, é o da primeira 

composição desta mesma série da Scuola nuova, dedicada à Adoração dos 

Pastores, de que se conhecem na actualidade dezoito versões pintadas. 

Além das pinturas, Bernaert Van Orley executou dezenas de cartões 

destinados a tapeçarias, como nos confirma mais uma vez Van Mander532, 

cujos encomendantes eram não apenas os mencionados membros da família 

Habsburgo, como outras famílias aristocratas daquela região, subsistindo ainda 

diversas tapeçarias feitas a partir de cartões desenhados por si, casos da série 

dedicada à vida de Tobias (Kunsthistorisches Museum, Viena de Áustria) e de 

uma outra dedicada a cenas de caça, do Imperador Maximiliano. 

Embora os influxos de Van Orley na obra de Francisco de Campos sejam 

mais pontuais, mais próximo deste pintor bruxelense se revela Gregório Lopes, 

que foi por ele decididamente influenciado. Ora, se aquele pintor neerlandês se 

associou à oficina do pintor régio aquando da sua chegada a Portugal, como a 

sua obra parece provar e se demonstrou no capítulo anterior deste trabalho, é 

natural que, se não antes, pelo menos a partir dessa altura se tenha tornado 

mais sensível à pintura deste outro mestre flamengo, dele captando 

principalmente a riqueza da articulação das arquitecturas no espaço, um 

problema extraordinariamente difícil de resolver para a maioria dos pintores e 

que Campos parece dominar desde sempre. A grandeza decorativa das 

composições do mestre bruxelense, associada ao gosto pela sobrecarga de 

adereços e a um certo fausto áulico, tê-lo-ão fascinado também, já que são 

características muito marcantes nas suas respectivas obras. É, de facto, nas 

pinturas mais recuadas produzidas entre nós, que a influência de Van Orley se 

revela mais nitidamente, como na mencionada Anunciação do Museu de 

Lagos. Outra das obras que nos parece que lhe pode, até certo ponto, servido 

de fonte de inspiração para a execução deste painel de Lagos é a Anunciação 

que o mestre bruxelense pintou por volta de 1517 e que se encontra no 

Fitzwilliam Museum, em Cambridge (est.59). É sobretudo na figura do anjo que 

reencontramos a mesma insegurança de pose, manifesta através de um poisar 

                                                 
532 - Karel Van Mander, op. cit., pp. 69-70. 
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periclitante como que parecendo não querer invadir o espaço de Maria, quase 

não tocando o chão e fazendo-o apenas em bicos de pés, ao mesmo tempo 

que se avança muito mais um pé do que o outro; aí sentimos a mesma 

agitação de panejamentos, que delimitam as silhuetas dos anjos, definindo-lhe 

os contornos dos membros inferiores, segurando ambos o ceptro com a mão 

esquerda, enquanto o braço direito se ergue com firmeza apontando o Espírito 

Santo. Existem outros pormenores nesta obra, como a sua estrutura 

composicional, o tipo losangular do chão ou a jarra de majólica colocada em 

primeiro plano, que nos sugerem que não terá sido alheia a Gregório Lopes 

aquando da realização do tema homónimo para o retábulo de Santos-o-Novo, 

podendo admitir-se a hipótese de existir uma reprodução da mesma no atelier 

do pintor régio, da qual Campos pode ter tido conhecimento apenas aí. Há 

ainda certos pormenores usados por Van Orley ou pelos seus seguidores, que 

surgem em pinturas de Gregório Lopes e Campos, como por exemplo o São 

José apoiando o rosto numa das mãos, atitude relativamente frequente nas 

Epifanias ou Adorações dos Pastores da pintura portuguesa coeva e que 

Francisco de Campos retoma sistematicamente, motivo que, sendo embora de 

inspiração rafaelesca, pode ter chegado primeiramente a Portugal por via 

flamenga, concretamente por influência de uma Sagrada Família pintada 

c.1520 (est.60) por um dos discípulos daquele mestre bruxelense, (onde 

também esse pintor flamengo retoma o modelo usado por Rafael na Sagrada 

Família do carvalho), certamente bem conhecida na Península Ibérica.  

 

Jean Gossaert (Maubeuge,1485(?)–Middelbourg,1532)533 apelidado de 

Mabuse em virtude de ser originário de Maubeuge, embora depois se tenha 

instalado em Antuérpia, seria o primeiro dos flamengos a partir para Roma em 

1508-1509, acompanhando o príncipe Filipe de Borgonha (filho bastardo de 

Filipe, o Bom, e futuro bispo de Utrecht, que se tornaria protector do artista) 

que foi enviado como embaixador ao Papa Júlio II, por Maria de Hungria, tendo 

entretanto passado por Trento, Verona, Mântua e Florença534. A Gossaert 

confiou o clérigo o encargo de desenhar todas as Antiguidades, tendo até nós 
                                                 
533 - Sobre este artista veja-se também Jacqueline Folie, “Gossaert”, The Dictionary of Art, 
(dir.Jane Turner), vol.13, pp.22-29.  
534 - Jean-Claude Frère, Early Flemish Painting, 1997, p.203. 
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chegado algumas das folhas por ele realizadas nesse âmbito, que 

testemunham o fecundo contacto que o artista estabeleceu com a arte Antiga. 

Para ele, esta não era apenas um repertório de motivos decorativos, mas 

conseguiu reconhecer nela um princípio estruturante, antes de mais ao nível da 

forma. Prova disso é que, certamente influenciado pelo seu protector, Mabuse 

não foi alheio à sedução exercida pela beleza do nú, sendo o primeiro a 

aprender a tratá-lo na pintura, distinguindo-se as suas personagens por uma 

plasticidade extraordinária às quais soube conferir um toque de erotismo, que 

levou Lodovico Guicciardini, a considerá-lo o verdadeiro introdutor do nu na 

pintura dos Países Baixos, quando afirmou: «Gossart a été le premier à amener 

d’Italie l’art de représenter des sujets historiques et poétiques avec des 

personages nus».535  

Curiosamente, a adesão ao italianismo não parece ter sido imediata ao 

seu regresso de Itália, revelando-se apenas alguns anos depois, mais 

concretamente a partir da chegada à Flandres dos cartões para as tapeçarias 

da série dos Actos dos Apóstolos, altura em que o pintor começa a evidenciar 

as marcas deixadas pelo contacto com a cultura italiana. A primeira obra que 

parece demonstrá-lo é Neptuno e Anfitrite536, uma realização de 1516, feita a 

pedido de Filipe de Borgonha, ao serviço do qual permaneceu até à morte 

deste. A rotundidade e a força plástica dos dois corpos nus e o respectivo 

enquadramento arquitectónico, atiram-nos completamente para o universo 

italiano, quase nos fazendo esquecer a autoria flamenga da obra. Também 

Vénus e Cupido, uma pintura de 1521, inspirada em duas gravuras de 

Marcantónio Raimondi, segundo modelo de Rafael, é um bom exemplo de 

como a cultura italiana difundida através das estampas, sobretudo as gravuras 

de Marcantónio Raimondi e as ilustrações da Hypnerotomachia Poliphili, de 

Francesco Colonna, exerceriam uma enorme influência sobre o pintor.  

Depois da morte de Filipe de Borgonha (1525), Mabuse partiu para 

Middlebourg ao serviço do sobrinho do seu anterior mecenas, Adolphe de 

Borgonha, Marquês de Veere. Os temas alegóricos e mitológicos foram os que 
                                                 
535 - Citado por Iouri Kouznetsov, Les Ècoles Flamande et Hollandaise. Dessins et Aquarelles 
des Grands Maîtres, Ed. Princesse, Paris, 1970, p.9. 
536 - Cfr. foto em Paul Philippot, La Peinture dans les Anciens Pays-Bas. XV-XVIe Siècles, Ed. 
Flammarion, Paris, 1994, p. 132.  
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mais o continuaram a seduzir embora, naturalmente, a estes se devam juntar 

uma série de outras pinturas de temática religiosa e alguns retratos que 

continuou a produzir. 

Embora não se pressinta uma influência imediata da obra deste pintor 

sobre Campos, pode estabelecer-se um paralelismo entre ambos ao nível do 

fascínio que as formas da Antiguidade exerceram sobre eles. 

Ainda que preparada nas províncias do Sul por Metsys, Van Orley e Jean 

Gossaert, a amplificação das formas suscitada pela mutação da tradição gótica 

opunha-se à tradicional consciência do objecto pelo detalhe e à persistência da 

concepção flamenga da presença concreta das coisas num espaço que as 

envolve, exigindo sempre aos pormenores uma função estrutural. De um ponto 

de vista puramente formal, esta mutação implicou diversas rupturas: além da 

mencionada profusão de pormenores, que se sobrepunham à figura 

amplificada, frequentemente se passou a estabelecer uma cisão entre o 

primeiro plano e o fundo - que acabaria por conduzir ao desenvolvimento da 

paisagem como género autónomo – assim como entre a cor e a luz, através do 

claro/escuro plástico e da valorização tonal do meio ambiente; impôs-se, 

também, uma ruptura entre a estrutura interna, esquemática e incerta das 

pinturas, e a textura aparente, que triunfou rapidamente a favor do predomínio 

do momento representativo. 

Se Gossaert e Van Orley só no plano limite da acção foram capazes de 

integrar o movimento expansivo dos volumes para os projectarem sobre o 

espectador, será com a geração seguinte que na Flandres a imagem se abre 

directamente ao observador, fazendo-o participar da acção ao criar a tão 

procurada unidade intersubjectiva entre ele e a obra de arte.  

Determinante neste movimento migratório para Itália que marcou todo o 

século XVI nos Países Baixos, terá sido a viagem iniciada em 1518 pelo jovem 

holandês Van Scorel.  
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Jan Van Scorel (Schoorl,1495–Antuérpia,1562) seria, de acordo com Van 

Mander537, apelidado por Frans Floris e outros seus conterrâneos «den 

Lanteeren-drager en Straet-maker»538 (o que vai à frente com a lanterna 

alumiando os caminhos), já que foi o primeiro holandês a partir para Itália, 

razão que terá levado Vasari a designá-lo também ele próprio de 

«lanterniere».539 Por outro lado, ao contrário de Gossaert, Van Scorel deslocou-

se pelos seus próprios meios custeando a sua viagem, dando início a uma 

prática inédita até então mas que, depois dele, todos os seus discípulos e 

muitos outros haveriam de seguir. 

Filho de um clérigo, apesar da precoce orfandade, teve uma educação 

esmerada frequentando uma escola de latim em Alkmaar, mas a sua apetência 

pela pintura terá levado os responsáveis pela sua educação a fazê-lo ingressar 

no atelier de Guillaume Cornelisz, em Haarlem. Terminado o contrato de três 

anos com este primeiro mestre, Scorel foi para Amsterdão, onde aprofundou a 

sua aprendizagem artística com Jacob Cornelisz van Oostsanen. A formação 

humanística adquirida na Escola de Alkmaar, terá despertado nele o interesse 

pela cultura antiga, transformando-o num verdadeiro humanista, com uma 

formação polivalente que o fez distinguir-se como retórico, músico, eclesiástico 

ou engenheiro, mas também como um homem que revelou possuir profundos 

conhecimentos das ciências exactas, o que o tornou muito apreciado e bem 

relacionado nos meios que frequentou.  

Foi, no entanto, a sua obra pictórica que o imortalizou. O gosto pela 

pintura revelado desde cedo tê-lo-á levado até Utrecht a fim de conhecer Jean 

Gossaert, junto do qual permaneceu algum tempo. Como este havia estado em 

Itália em 1508, provavelmente foi o principal responsável moral pela viagem 

empreendida por Van Scorel pouco depois da sua passagem por Utrecht.  

O seu longo périplo pela Europa teve como ponto de partida, em 1518, a 

Alemanha, onde se foi instalando em casa de alguns colegas pintores, aos 

quais pagava com as obras que realizava e que eram por eles muito 

apreciadas. De acordo com a fonte citada (Van Mander), terá estadeado em 

Colónia e em Spire, onde encontrou um clérigo bastante versado em 
                                                 
537 - Karel Van Mander, op. cit., vol. I, p.194. 
538 - Citado por Nicole Dacós, “Pour voir et pour apprendre”, cit., p. 45. 
539 - Idem, Roma Quanta Fuit, cit., p. 21. 
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arquitectura e perspectiva, cujo conhecimento lhe terá sido bastante proveitoso. 

Dali foi para a Estrasburgo e Bâle, partindo depois para Nuremberga onde 

privou com Dürer, sob a direcção do qual terá estudado algum tempo, apesar 

da limitada influência que dele colheu, talvez devido à sua breve estadia na 

cidade precipitada, quiçá, por motivos político-religiosos.  

Dirigiu-se então para Steyer (Carinthia, Áustria) acolhendo-se sob o 

mecenato de um barão, amante das artes, tendo trabalhado para algumas das 

mais importantes personalidades locais. Da sua estadia nesta cidade ficou-nos 

um tríptico realizado para a igreja de Obervellach, dedicado à Parentela da 

Virgem, que o autor fez já questão de datar (1519) e assinar em latim «Ioannes 

Scorelivs Hollandinvs» intitulando-se Pictorie Artis Amator (amante da arte da 

pintura) atitude que pode até ser considerada de alguma arrogância, mas que é 

bem demonstrativa da consciência da superioridade das artes liberais face ao 

restante mundo artesanal e das ambições que o moviam nesse sentido.  

Prosseguiu viagem até Itália chegando a Veneza, onde conheceu outros 

pintores antuerpianos, nomeadamente Daniel Van Bomberg, mais conhecido 

pelas suas edições em hebraico dedicadas a temas humanistas e religiosos. 

Em Veneza, terá entrado em contacto com pessoas de origens diversas que 

por aí passavam a caminho da Terra Santa, conhecendo então um cura, 

oriundo de Gouda, que o convidou a acompanhar o seu grupo numa viagem 

que tinha como destino Jerusalém, proposta esta aceite pelo pintor. Em 

Jerusalém, fez amizade com o superior do Convento de Sião, que era tido em 

grande estima tanto pelos judeus como pelos turcos. Graças a esta amizade 

teve Van Scorel oportunidade de viajar por toda a Terra Santa540, na sua 

companhia. 

Karel Van Mander fala-nos de inúmeros desenhos (a maioria dos quais se 

perdeu), realizados por Jan Van Scorel, das paisagens terrestres, marítimas e 

dos sítios que mais o impressionavam nos locais por onde iam passando ao 

longo da viagem, bem como de alguns retratos dos viajantes. Existe um, em 

particular, sobre a cidade de Jerusalém, que Scorel terá aplicado várias vezes 

em obras diversas Uma delas foi o tríptico Lokhorst (est.61), pintado em 

1526/1527 para Herman Lockhorst, seu mecenas após o regresso a Utrecht 

                                                 
540 - Cfr. Karel Van Mander, op. cit.,vol. I,pp.196-197. 
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cujo painel central é dedicado à Entrada de Cristo em Jerusalém onde Scorel 

reproduz essa imagem da Cidade Santa, onde provavelmente acrescentou 

alguns elementos resultantes do inevitável fascínio que as ruínas romanas 

exerceram sobre ele. Do ponto de vista compositivo, repete nela o esquema 

diagonal usado por Miguel Ângelo no Dilúvio pintado na abóbada da Sistina, 

fazendo uso do que viu e aprendeu em Roma. A sua representação de 

Jerusalém neste painel adquire hoje um valor documental único para a época, 

tal é a sua fidelidade topográfica. O mesmo se passa com um desenho feito à 

pluma, de Belém, que se conserva no British Museum, em Londres. Contudo, 

este tem a particularidade de não representar a Basílica da Natividade em 

ruínas, tal como se encontrava à época, mas antes reconstruída pelo pintor, 

revelando neste aspecto a sua pouca sensibilidade ao lirismo das ruínas que, 

no seu tempo, ainda não estava verdadeiramente na moda. 

Em 1520, no regresso de Jerusalém, passou por Rodes (dois anos antes 

da sua tomada pelos turcos), onde foi acolhido pelo Mestre da Ordem de Malta 

(Ordem dos Hospitalários de São João de Jerusalém) o que, mais uma vez, lhe 

deu ensejo de reproduzir em desenho toda essa região. Voltou a Veneza, onde 

é provável que se encontrasse já em 1521, tendo certamente frequentado aí o 

atelier de alguns artistas. Conheceu seguramente de perto a arte de Giorgione, 

Ticiano e Palma, il Vecchio, do qual parece ter absorvido mais influências, 

como se percebe analisando atentamente as pinturas realizadas depois desta 

data. Após esta segunda estada em Veneza decide continuar a sua viagem 

pela Península Itálica, passando por diversos lugares que Van Mander não 

especifica, até chegar a Roma. 

Embora não tenha deixado o seu nome assinalado na Volta Nera, como 

outros seus companheiros flamengos, acreditamos que também Scorel tenha 

conhecido as ruínas da Domus Áurea, onde terá tido oportunidade de conhecer 

alguns dos vestígios entretanto perdidos, como por exemplo as decorações da 

“abóbada das corujas” bem como as que ornavam as extremidades do 

criptopórtico, de que fazemos uma ideia apenas porque seriam idênticas às 

que se conservam na sala das “máscaras”. Estas pinturas aí representadas 

impressionavam verdadeiramente os visitantes e artistas, que ficavam 

maravilhados não apenas com os motivos decorativos aí reproduzidos, que 
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apelidavam de grottesche541 mas também com as figuras, paisagens e 

naturezas mortas que as constituíam. Assim se justifica que, além de desenhar 

os vestígios escultóricos e arquitectónicos da cidade, o pintor tenha aí 

descoberto também a nova técnica dos artistas do tempo de Nero, a maneira 

compendiaria, como a designava Vitrúvio, com que desenvolviam as paisagens 

e naturezas mortas. Esta técnica consistia na aplicação de pinceladas largas, 

que conferiam à pintura um aspecto quase “impressionista”, e cujas 

possibilidades de desenvolvimento estilístico haviam já sido apreendidas por 

Polidoro da Caravaggio e Giovanni da Udine, no atelier de Rafael. Polidoro foi, 

de todos os discípulos de Rafael, o que se manifestou mais sensível ao 

fascínio das ruínas fazendo delas diversas representações plenas de lirismo. 

Em 1522 foi eleito um novo Papa, Adriano VI (antigo preceptor de Carlos 

V) também ele um holandês, natural de Utrecht, que se fez rodear de homens 

do Norte. Na sua cúria assumiu a primazia outro holandês, Willem Enckevoirt, a 

quem este pontífice concedeu o único chapéu cardinalício, já no leito de morte, 

e ao qual cumulou de benefícios como a concessão de vinte e seis bispados, 

entre os quais constavam os de Liège e Utrecht. É provável que as boas 

relações sociais entabuladas nesta cidade holandesa por Van Scorel antes da 

sua partida, tenham tido alguma influência na sua nomeação para o cargo de 

Conservador das colecções artísticas do Belvedere, sendo a primeira vez que 

um neerlandês foi contratado para a cúria papal, onde acabaria por se 

instalar542. Além do exercício do cargo, foram-lhe feitas algumas importantes 

encomendas pictóricas, entre as quais a prestigiosa feitura do retrato do Papa 

Adriano VI, que se revelaria bastante proveitosa ao nível da futura carreira 

artística do pintor, pela projecção que lhe deu. 

No Belvedere teve oportunidade de privar diariamente não apenas com as 

preciosidades antigas reunidas por Júlio II e Leão X, como com as magníficas 

obras que estavam em curso no próprio Vaticano. Terá assistido, por exemplo, 

à chegada das tapeçarias da série dos Actos dos Apóstolos, que no Natal de 

                                                 
541 - Grottesche, porque se encontravam nas grutas (ruínas), de onde em português podem ser 
apelidados de grotescos. 
542 - Cfr. Molly Faries, “Jan Van Scorel Clerical Patronage”, Fiamminghi a Roma (1508-1608), 
cit., pp. 107-116. 
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1522 decoravam já a capela Sistina543, podendo aí apreciar também os frescos 

da abóbada pintados por Miguel Ângelo, assim como as salas e Logge 

pintadas por Rafael, sendo seguramente o primeiro neerlandês a admirar estas 

realizações. Além dos trabalhos no Vaticano, muitas outras obras de Rafael, 

nomeadamente os frescos que pintou em Santo Agostino, Santa Maria della 

Pace, Santa Maria del Popolo, as decorações realizadas na villa Farnesina 

encomendadas por Agostino Chigi, ou a Transfiguração, justamente uma das 

suas obras mais tardias e determinante na evolução pictórica dos Maneiristas, 

devem ter causado um extraordinário impacto na vida e obra de Scorel, cuja 

formação artística fora adquirida de acordo com referentes bem distintos dos 

que aqui se tornavam dominantes. Na verdade, o pintor holandês terá chegado 

à Cidade Eterna pouco depois da morte do mestre urbinense (princípios da 

década de vinte), quando os seus discípulos se esforçavam ainda por dar 

continuidade às obras já iniciadas nos dois pontificados anteriores (de Júlio II e 

Leão X), que haviam dotado a cidade de grandiosos e magníficos 

monumentos. É, pois, muito provável que Scorel tenha penetrado justamente 

no meio dos continuadores da obra de Rafael, explicando esta proximidade da 

cúria papal a sua contratação por Adriano VI. 

Apesar do novo pontífice holandês não prestar a mesma atenção aos 

assuntos artísticos que os seus dois antecessores, o seu papado foi muito 

breve, vindo a falecer pouco mais de um ano depois de ter sido eleito, 

sucedendo-lhe Clemente VII, com o qual se retomaram os grandes 

empreendimentos artísticos na cidade do Vaticano, e outros trabalhos que 

haviam sido interrompidos durante a breve regência do anterior Papa, 

assistindo-se a um afluxo de diversos artistas a Roma à procura de novas 

encomendas. Giulio Romano (com a ajuda de Francesco Penni) concluía agora 

as decorações pictóricas da Stanza de Constantino, que a súbita morte de 

Rafael deixara por acabar, ao mesmo tempo que realizava as decorações da 

Villa Madama (propriedade do cardeal Júlio de Médicis, construída sob a traça 

de Rafael e António da Sangallo), contando aqui com a colaboração de 

Giovanni da Udine; por outro lado, competia a este pintor udinense acabar as 

decorações das primeiras Logge do Vaticano, o qual fora entretanto incumbido 

                                                 
543 - Nicole Dacos, “Pour voir et pour apprendre”, cit., p.53. 
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também da decoração do tecto da Sala dos Pontífices nos apartamentos dos 

Borgia, trabalho que viria a realizar em colaboração com Perino del Vaga, um 

dos jovens do atelier rafaelesco que emergia agora na arte romana, ao qual 

Melchiorre Baldassini acabava de contratar para a decoração do seu palácio 

recém construído. Outro jovem emergente, também colaborador na decoração 

das Logge pontifícias era Polidoro da Caravaggio que, em associação com 

Maturino, dava início a um tipo de decoração de fachadas palacianas que fez 

furor, ao revesti-las com graffiti de feição antiquizante, mudando assim a face 

de Roma. Entretanto, cabia a Giulio Romano, Perino del Vaga e Polidoro da 

Caravaggio acabar o projecto para as tapeçarias da Scuola Nuova, que se 

destinavam à Sala vaticana do Consistório. Muitas destas obras se foram 

realizando durante a permanência de Scorel na cidade que teve, certamente, 

oportunidade de as conhecer de perto, sendo impossível não se deixar 

maravilhar por algumas delas, apesar de nunca se ter dedicado à pintura 

fresquista.  

Mas os tempos já não eram tão favoráveis aos neerlandeses como o 

haviam sido com Adriano VI e Van Scorel decidiu regressar a Utrecht, 

presumindo-se que o fez em Junho de 1524544. Apesar de ter que esperar 

quatro anos, viria a receber o prometido título de cónego da cidade, mas nunca 

abandonou a actividade pictórica, respondendo às importantes solicitações que 

continuamente lhe eram feitas.  

Foi a partir daqui que começou verdadeiramente a maturação da 

experiência italiana, manifesta em obras como o mencionado tríptico onde se 

representa a Entrada de Cristo em Jerusalém, por exemplo onde, apesar de 

haver um contraste ainda acentuado entre o primeiro plano e o fundo, ele se 

resolve já na relação espacial dos valores luminosos, ou outras como a 

Apresentação do Menino no Templo (est.63) uma pintura que denuncia os 

influxos de Peruzzi e Andrea del Sarto, ao mesmo tempo que revela o 

conhecimento das novas arquitecturas de Bramante. Repare-se na proliferação 

de nichos com figuras escultóricas nesta pintura, um pormenor italianizante que 

serviu de inspiração a Francisco de Campos, com o qual ele pode ter tido no 

                                                 
544- Molly Faries, op. cit., p. 108. 
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atelier de Scorel o primeiro contacto, e que viria a repetir algumas vezes nas 

decorações arquitectónicas das suas próprias pinturas.  

A pincelada larga e rápida do mestre holandês e a adesão a uma outra 

técnica pictórica mais moderna, apreendida no contacto com os italianos, 

indiciam já uma ruptura com o tradicionalismo nórdico. Além disso há a 

destacar a importância crescente que vão assumindo nas suas pinturas os 

motivos antiquizantes, chegando mesmo a reproduzirvestígios arquitectónicos 

e escultóricos da Antiguidade, que teve oportunidade de conhecer muito bem, 

de que é exemplo a pintura dedicada a Bethsabé (est.64), onde o sagrado se 

mistura com o profano e as esculturas parecem ganhar vida. 

Em virtude dos problemas políticos havidos em Utrecht entre o bispo e o 

duque de Gueldre, de 1527 a 1530 Scorel procurou refúgio em Haarlem, onde 

foi muito bem acolhido, sofrendo até diversas pressões para receber alguns 

discípulos, que o levariam a abrir aí uma oficina por onde passaram alguns 

daqueles que, algum tempo depois, se tornariam também nomes sonantes da 

pintura, nomeadamente Maarten Van Heemskerck. Conquistou ainda os 

favores do Mestre da local Ordem de São João, Simon Saen, para o qual 

pintou, entre outras, o célebre Baptismo de Cristo (est.62) uma das pinturas 

que denuncia perfeitamente o seu romanismo, revelando nítidas influências de 

Miguel Ângelo (copia elementos da Batalha de Cascina, cujo cartão deve ter 

visto em Florença) e de Rafael. A posição do personagem que se debruça e se 

prepara para o sacramento é uma clara homenagem a um dos irmãos de 

Zebedeu da Pesca Miraculosa, da série de tapeçarias dos Actos dos Apóstolos, 

enquanto outros revelam a sua inspiração na série do Grande Cipião.  

Recorrendo à sua típica construção por planos contrastantes, o enriquecimento 

atmosférico da paisagem lembra, simultaneamente, as suas primeiras 

experiências venezianas, começando a distanciar-se dos profundos contrastes 

lumínicos e dos contornos acentuados que dominavam as suas primeiras 

obras.  

Este é justamente outro dos aspectos que consideramos que Francisco 

de Campos apreendeu da pintura de Scorel, manifesto em obras onde 

desenvolve longínquas paisagens como a Epifania da Sé eborense,  ou a 

Senhora da Rosa, cujos panos fundeiros denunciam uma aproximação ao 
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fundo paisagístico que Scorel pintou na sua Maria Madalena, c.1530 (Vol. II, 

fig.122) ou na Estigmatização de S. Francisco (est.65). 

De novo em Utrecht, a oficina do pintor holandês conheceu uma nova 

expansão. Estabeleceu contactos privilegiados com a mais alta aristocracia 

neerlandesa, nomeadamente as cortes de Malines e de Bruxelas, o príncipe 

d’Orange, René de Châlons ou Henri de Nassau, para os quais realizou uma 

série de encomendas, sendo as suas obras também muito apreciadas pelos 

reis Gustave Vasa, da Suécia e, Francisco I, de França, que o convidou a 

colocar-se ao seu serviço, convite que Scorel declinou. Era, na verdade, um 

homem muito apreciado por todos, não apenas pelos seus dotes pictóricos, 

mas também musicais e poéticos, versejado em línguas e imbuído de uma 

cultura que a todos encantava, como se referiu.  

No seu atelier terá recebido provavelmente Lambert Sustris e Herman 

Postmann, companheiros de Heemskerck em Roma, como o comprovam as 

suas assinaturas na Domus Áurea neroniana. Apesar do distanciamento 

cronológico que vai separando Scorel dos anos passados em Itália, as 

influências artísticas parecem continuar muito próximas, de que é exemplo a 

Adoração dos Magos, de Dublin (National Gallery of Ireland) que deriva, na 

multidão que se precipita sobre o Menino, do tema homónimo das tapeçarias 

da Scuola Nuova, enquanto as figuras dos reis ajoelhados parecem ter-se 

inspirado em cenas retiradas da série do Grande Cipião – uma dessas figuras 

será reproduzida na Epifania que Campos pinta para a Sé de Évora - o que 

parece provar que entretanto Jan Van Scorel voltou a Bruxelas, onde terá visto 

os cartões destas novas tapeçarias aí tecidas. É também neste painel que 

introduz pela primeira vez um motivo que doravante se tornará moda – e que 

justamente Francisco de Campos repetirá sistematicamente – que são as 

ruínas invadidas por elementos vegetalistas, o que poderá explicar-se pelo 

regresso de Roma do seu discípulo Maerten Van Heemskerck, o qual viria a 

ser um dos primeiros a seguir-lhe o trilho que o havia conduzido até à Cidade 

Eterna, onde chega num período de grande desolação (após o saque de 1527), 

encontrando a maior parte dos monumentos antigos e ruínas cobertos de 

vegetação, fruto do abandono em que se encontravam, passando a reproduzi-

los dessa forma nas suas obras e influenciando uma série de artistas, não 
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apenas do seu entorno, mas de toda a Europa devido às reproduções gravadas 

que delas se fizeram. 

Os anos de 1535 a 1545 serão os mais produtivos de Van Scorel, durante 

os quais realiza uma série de obras que, continuando a testemunhar uma arte 

estreitamente ligada ao sentido táctil flamengo, consegue estabelecer uma 

simbiose entre a tradicional distanciação e um certo primado do espaço sobre 

os volumes. Documentam-se diversas obras suas realizadas para Arras, Frísia, 

Malines, e outras cidades neerlandesas. 

Nos três retábulos realizados por volta de 1540 para o abade de 

Marchiennes, no Norte de França (hoje no Museu de Douai) ele revela uma 

influência ainda mais marcante dos cartões de Bruxelas. Ainda que fortemente 

estruturado o seu estilo alarga-se, afastando-se da tradicional esquematização, 

sublinhando a monumentalidade através de uma nova acentuação dos 

contrastes entre luz e sombras, que acompanha uma certa amplificação das 

formas. É a redução do corporal pelo espacial que permite a Scorel introduzir e 

quase “naturalizar” a arte humanista na Holanda pois, ao contrário de tantos 

conterrâneos seus, ele ignora completamente o risco de ocorrer uma cisão 

entre o primeiro plano e os planos fundeiros. As figuras que se alongam 

revelam, mais do que nunca, as suas fontes italianas, mas são portadoras de 

expressões mais intensas e as composições tornam-se cada vez mais solenes 

e movimentadas. A sua obra é paradigma do expressionismo setentrional pela 

sua intensidade lumínica e acidez cromática, elementos italianizantes que 

muito marcaram a obra de Francisco de Campos. O gosto pelo movimento, a 

atenção dada ao pormenor, a sobrecarga alegórica na cenografia de adereços, 

são outras tantas particularidades que reencontraremos em Campos e nos 

fazem suspeitar do conhecimento directo que este pode ter tido de algumas 

obras do mestre, pois parece revelar uma influência decisiva destoutro pintor 

nórdico.  

Foi ainda este pintor holandês que introduziu no Norte europeu um novo 

tipo de retábulo histórico-religioso, onde o espectador é como que convidado a 

participar no acontecimento representado, abolindo assim a tradicional 



 370 

distância gótica. É ele também o “inventor” de um género que doravante se 

tornará tipicamente holandês, que é o retrato colectivo545.  

A sua fama como pintor é crescente, de tal modo que em 1549 presidirá 

às decorações para a Joyeuse Entrée de Filipe II em Utrecht. A par desta 

consagração pública enquanto pintor, no ano seguinte verá ser-lhe reconhecido 

pelo Imperador um privilégio de invenção sobre um novo método de construção 

de diques546, confirmando-se a sua vasta formação e cultura. 

Não somente em Utrecht e Haarlem, que se tornam depressa os dois 

principais centros do italianismo mais a Norte, mas também em Amsterdão, 

onde domina um gosto autóctone, a arte de Van Scorel lançou as bases de um 

novo desenvolvimento que constituiria verdadeiramente o filtro através do qual 

toda uma geração recorreria à fonte italiana e assimilaria as suas influências 

funcionando como catalizadora da revolução formal nesta viragem decisiva 

para a arte holandesa. Ele atraía cada vez mais os outros artistas, sendo 

inegável a forte influência que teve sobre eles, antes de mais pelo impacto 

exercido pelas suas obras e, depois, pelo desejo neles incutido de se 

deslocarem a Roma.  

Para Scorel, é forçoso ir a Roma para “aprender” a ser pintor, colocando 

Lampsonius na sua boca as seguintes palavras «Je serai toujours vanté 

comme le premier qui démontra aux Belges que celui qui veut être peintre doit 

avoir vu Rome, use mille pinceaux, beaucoup de couleurs, et, en outre, avoir 

produit à cette école beaucoup d’oeuvres dignes d’être louées, avant que de 

pouvoir être dignement qualifié artiste»547. 

A sua lição parece ter sido bem aprendida pelos seus discípulos, pois é a 

Roma que todos eles se renderão. Além de Heemskerck, também Vermeyen 

lhe seguiria as pisadas no caminho para Roma, mas sobre estes seus 

seguidores, nos debruçaremos mais adiante. Ainda de acordo com Van 

Mander548, o próprio Anthonis Mor (1517-1576) terá sido outro dos seus 

                                                 
545 - Iouri Kouznetsov, op. cit., p.10.  "Jan van Scorel", Petit Larousse de la Peinture, dir. de 
Michel Laclotte,Vol.II, Librairie Larousse, Paris, 1979, p.1683.  
546 - Paul Philippot, La Peinture dans les Anciens Pays-Bas. XV-XVIe Siècles, Ed. Flammarion, 
Paris, 1994, p. 298.  
547 - Citado por Karel Van Mander, op. cit., vol. I, p. 203. 
548 - Idem, ibidem., vol. I, p.202. 
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discípulos, que se notabilizou como mestre do retrato, tendo vindo a Portugal549 

antes da partida para Espanha, onde trabalhou ao serviço de Filipe II. Junto 

deste pintor holandês terá aperfeiçoado a sua aprendizagem Fernão Gomes, 

um pintor de origem castelhana, que acabaria por se radicar entre nós. 

As características pictóricas de Francisco de Campos levam-nos a 

aproximá-lo mais dos pintores das Províncias do Norte do que das do Sul dos 

Países Baixos, podendo admitir-se que a sua primeira formação se tenha 

desenrolado mesmo em Utrecht, em círculos não muito distantes de Scorel. 

Supondo-o nado na segunda década do século (c.1515) teria cerca de vinte 

anos aquando do regresso deste mestre de Itália, sendo praticamente 

impossível não se sentir influenciado pelo impacto exercido pela sua pintura e 

as novidades de que era portador. O conhecimento da obra de Van Scorel 

pode ter sido determinante no seu percurso, tendo eventualmente despertado 

no jovem artista o desejo de rumar ele próprio até ao Sul da Europa para 

conhecer em primeira mão as novidades daí emanadas, viagem esta que, 

como se explicará no capítulo seguinte, o terá trazido primeiro até à Península 

Ibérica, provavelmente com o objectivo de prosseguir até Itália, acabando as 

circunstâncias epocais e locais por atraí-lo até ao nosso país. Aqui encontraria 

finalmente o seu lugar e traçaria um percurso muito próprio, sem descurar as 

aprendizagens adquiridas no contacto com os seus primeiros mestres, 

acrescidas de muitas outras influências que o conduziriam numa via evolutiva 

marcada também pela estética italiana. 

Scorel não foi, contudo, o único que no primeiro quartel do século se 

sentiu seduzido pela arte italiana, dissemo-lo já, tendo havido outros artistas 

que na mesma década (1520-1530) percorreram o caminho que os levaria até 

Itália, entre os quais se encontram os primeiros discípulos do bruxelense 

Bernaert Van Orley. 

 

Pieter Coeck Van Aelst (Aelst, 1502 - Bruxelas, 1550), foi o primeiro de 

entre estes a partir no encalço da via que o conduziria à cultura antiga foi. 

Tendo casado com a filha do designado «Mestre de 1518» que, segundo 
                                                 
549- Cfr. Annemarie Jordan-Gschwend, "O Maneirismo e o retrato da corte em Portugal: as 
fontes, as inovações e as importações de um estilo", A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no 
Tempo de Camões, cit., pp. 114-121. 
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Georges Marlier550, outro não é senão Jan van Dornicke, isso fez dele herdeiro 

de um dos maiores ateliers da época, com colaboração amiúde na produção da 

oficina e reservando-se muitas vezes a invenção das obras, cuja execução 

deixava para os seus colaboradores. 

O seu primeiro contacto com a cultura italiana fez-se também através dos 

diversos cartões que chegaram a Bruxelas, destinados à realização das já 

mencionadas tapeçarias. Por volta de 1524 terá partido na primeira viagem que 

o levou a Itália, não sendo de excluir a hipótese de se ter encontrado com 

Scorel em Roma, embora os dois artistas neerlandeses tenham depois seguido 

percursos diferenciados no seu regresso à terra natal. 

Regressado a Antuérpia cerca de dois anos depois, segundo Van 

Mander,551 diz-nos ainda o pintor-biógrafo que nessa altura terá enviuvado, 

sendo então contratado por um tapeceiro bruxelense – Van der Moyen - para 

acompanhar um grupo de homens do ofício a Constantinopla a fim de realizar 

os desenhos para um conjunto de tapeçarias destinadas a Soleimão, o 

Magnífico, desenhos esses que teriam, naturalmente, que ser aprovados por 

ele antes da realização das tapeçarias, com as quais pretendiam impressionar 

o Sultão. Essa segunda viagem ocorreu em 1533, tendo Pieter Coeck 

permanecido durante cerca de um ano naquela cidade turca, apesar de o 

projecto dos tapeceiros se ver gorado, em virtude de Soleimão não aceitar as 

representações que lhe foram propostas, devido às figurações humanas e 

animais que delas constava. Dessa viagem chegou até nós um precioso registo 

documental, uma série de xilogravuras feitas a partir dos desenhos e modelos 

realizados pelo pintor durante a sua estada em Constantinopla, recolhendo 

inúmero material quer da cidade, quer dos arredores, e fazendo anotações 

sobre certos costumes turcos (est.66). Essa compilação, intitulada Moeurs et 

fachons de faire des Turcz, foi dada à estampa em 1553, já depois da morte do 

artista, por iniciativa da sua segunda mulher, Mayken Verhulst, uma 

miniaturista de Malines, reproduzindo sete episódios importantes observados 

por ele naquelas longínquas paragens552, que Van Mander descreve do 

                                                 
550- Citado por Paul Philippot, op. cit., p. 169.  
551 - Karel Van Mander, op. cit., vol. I,  p. 104. 
552  - Os episódios reproduzidos são os seguintes: o cortejo imperial, um casamento, um 
funeral, uma festa, uma refeição, uma viagem e um momento de guerra. 



 373 

seguinte modo: «On y voit d’abord comment l’empereur des Turcs a coutume 

de chevaucher avec sa garde de janissaires et sa suite. Deuxièmement, une 

noce turque et la manière dont la mariée est conduite et escortée de musiciens, 

etc. Troisième la façon dont les Turcsprocèdent à l’enterrement de leurs morts 

hors de la ville. Quatrièmement, la fête de la nouvelle lune. Cinquièmement, la 

manière dont les Turcs prennent leurs repas. Sixièmement, comment ils 

voyagent. Septièmement, la façon dont ils se comportent à la guèrre».553 Para 

além da evocação desses costumes, estas gravuras são muito interessantes 

pelas curiosidades pitorescas que contêm, relativas ao vestuário, penteados, 

adereços, enfim, uma série de pormenores que frequentemente surgem em 

muitas das pinturas europeias, em virtude do fascínio desde sempre exercido 

pelas culturas orientais no mundo ocidental. 

Da sua passagem pela Turquia, Pieter Coeck conservou o apreço por 

alguns elementos orientalizantes que pontualmente reproduz nas obras. De lá 

terá trazido também o segredo das tintas orientais, que imprime às suas 

pinturas um colorido muito especial, obtendo determinados efeitos lumínicos 

que lhe conferem uma singularidade própria.  

Uma das obras que melhor ilustra as influências italianizantes é um 

tríptico dedicado à Descida da Cruz (est.68), onde as formas apresentam uma 

grandiosidade e volumetria que transmite uma linguagem já completamente 

italianizada, demonstrando a idealização das figuras femininas, bem como o 

corpo atlético de Cristo uma maior sensibilidade ao equilíbrio clássico. A 

acumulação de contornos contrastantes e a necessidade de individualização 

dos objectos continuam, contudo, a remeter-nos para o detalhismo flamengo 

provando que a herança matricial jamais será esquecida pelos mestres 

neerlandeses. Disso são bem ilustrativos os dois volantes (ests. 69 e 70) onde 

são visíveis, além de certos adereços de carácter oriental, a importância e 

minúcia conferida à execução de todos os detalhes, que nos lembram muito as 

obras de Francisco de Campos. 

Além da obra pictórica o artista executou muitos modelos para vitral e 

tapeçarias e, de acordo com Delén, Pieter Coeck Van Aelst foi, ainda, «em 

conjunto com Cornelis Floris e Vredemann de Vries, o criador da arquitectura 

                                                 
553 - Karel Van Mander, op. cit., vol. I, p. 104. 
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renascentista flamenga»554. Destacou-se também como editor, introduzindo 

nos Países Baixos a literatura teórica sobre a arquitectura, uma vez que nos 

deixou as primeiras traduções em neerlandês (e parcialmente em francês e 

alemão) dos cinco primeiros livros do Tratado de Architettura de Sebastiano 

Serlio, o qual terá conhecido em Roma, bem como uma pequena edição 

resumida do Tratado de Vitrúvio. Em 1550 publicou um magnífico livro sobre a 

entrada de Carlos V em Antuérpia, ocorrida no ano anterior, cujas arquitecturas 

efémeras continham os motivos característicos do estilo ornamental 

antuerpiano (enrolamentos, cartelas, corbeilles de frutos e flores). 

Relativamente à obra pictórica, Pieter Coeck teve um papel primordial na 

difusão da arte italiana nos Países Baixos, apoiando-se nos modelos 

rafaelescos. Parece ser o único artista da sua geração a abordar os problemas 

do tempo, partindo do Maneirismo gótico, da sua agitação expressiva, para um 

arrojo expansivo que caracteriza as suas obras animadas de escorços 

expressivos, num frenesim de movimentos que desembocam num novo 

Maneirismo, impregnado de cultura italiana. A formação de um estilo pessoal 

muito influenciado pela cultura romana é perceptível na sua Última Ceia (da 

qual se conhecem diversos exemplares executados entre 1527 e 1550), que 

revela uma interpretação original da Ceia de Leonardo, com elementos 

inspirados em gravuras de Dürer e Marcantonio Raimondi, dominada já por 

uma forte estruturação plástica e espacial da imagem centrada pela 

perspectiva. À medida que vai evoluindo acentua-se a intensificação do 

dinamismo das composições, que por vezes apresentam um movimento quase 

frenético como que bruscamente suspenso. Um bom exemplo é o tríptico da 

Ressurreição do Museu de Karlsruhe, datado de c.1535, uma obra considerada 

por Georges Marlier555 como verdadeiramente autografa, que ilustra bem o 

conflito entre o tratamento analítico dos detalhes que é, de alguma forma ainda 

estático e descritivo a denunciar a aprendizagem com Van Orley e, o 

dinamismo exaltado dos movimentos. Outra obra onde é manifesta uma forte 

repercussão do italianismo é a Visão de Ezequiel, que parte ela própria de um 

motivo rafaelesco, onde o autor evidencia uma fantástica capacidade de captar 

                                                 
554- A. Delén, op. cit., p. 50. 
555 - Paul Philippot, op.cit.,p.171. 
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um momento único sem que a composição perca o seu dinamismo. Da década 

de quarenta ficaram-nos inúmeros desenhos destinados a cartões para 

tapeçarias, nos quais é notória a perfeita integração dos detalhes no 

movimento que acompanha as formas envolventes. 

O tríptico da Descida da Cruz (uma obra documentada, não obstante o 

seu volante esquerdo acusar a intervenção de um ajudante) e que se conserva 

no MNAA, em Lisboa, ilustra a derradeira fase da sua evolução pictural. 

Embora nunca tenha passado por Portugal, Pieter Coeck foi um dos pintores 

que exerceu bastante influência sobre os artistas da nossa primeira geração 

maneirista, não apenas através das séries de gravados da sua autoria, ou 

reproduções das suas obras que certamente aqui chegavam mas, também, 

porque algumas das suas pinturas tiveram como destino certas casas ou 

instituições portuguesas. Chegou até nós um desenho (est.67) que representa 

D. João III acompanhado de S. João Baptista e D. Catarina, acompanhada de 

Santa Catarina de Siena, correspondendo certamente a uma proposta para a 

execução de um painel que, por qualquer razão não se terá podido concretizar 

naquela época, vindo mais tarde a ser pintado um outro, com a mesma 

iconografia, já da autoria de Lourenço de Salzedo, mas esta é mais uma prova 

da relação de Pieter Coeck com Portugal. Além do mencionado tríptico da 

Descida da Cruz (MNAA), subsistem ainda duas pinturas no Museu Regional 

de Évora, e um Baptismo de Cristo (obra oficinal) que se encontra actualmente 

na Biblioteca Municipal Anselmo Braamcamp Freire em Santarém, pertencente 

ao espólio pictórico do historiador e por ele legado à cidade. Seria, pois, 

impossível Francisco de Campos não conhecer algumas destas obras, que 

seguramente lhe terão servido de fonte de inspiração na captação de alguns 

pormenores. Recorde-se, por exemplo, que a Adoração dos Magos é um dos 

temas mais vezes pintado pelo artista que se radicou entre nós, que se 

deleitava em preciosismos notáveis no tocante às vestes e adereços dos 

Magos quem sabe se, algumas vezes, com inspiração nos motivos 

reproduzidos por Pieter Coeck nas suas gravuras? O orientalismo dominante 

em diversas obras, nomeadamente o gosto pela representação de alguns 

personagens com trajes e adereços orientais, pode muito bem ser o reflexo da 

observação de alguns dos gravados do Moeurs et fachons de faire des Turcz, 
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que certamente conheceu. Atente-se, contudo, que Francisco de Campos é um 

criativo, recusando todo e qualquer seguidismo; por isso, mesmo quando se 

inspira num determinado modelo, retira dele apenas pormenores pontuais, que 

modifica e adapta às suas próprias obras, de onde nem sempre ser fácil 

detectar eventuais fontes de inspiração.  

Este mestre exerceu uma mais directa influência na obra de outros 

pintores portugueses contemporâneos de Campos, nomeadamente de Diogo 

de Contreiras e alguns dos seus seguidores. Além dos trilhos sulcados pelo 

nosso artista, dissemos já que outros houve que seguiram caminhos paralelos 

na prossecução de um mesmo objectivo, que era a adesão à modernidade 

oriunda de Itália que, ainda assim, se fez quase sempre por via dos flamengos 

romanizados, como aqui se procura demonstrar. 

O que se passava com os artistas portugueses e espanhóis (entre outros) 

que iam seguindo vias alternativas neste percurso de italianização, passava-se 

também com os próprios fiamminghi, pois apesar de ser cada vez mais intensa 

esta corrente migratória que os conduzia até Itália, alguns deles iam-se 

revelando progressivamente abertos a outras facetas da cultura italiana, em 

detrimento de Rafael e da sua obra que, depois da sua morte foi perdendo o 

papel de protagonista. Muitos são os que cada vez mais se sentem atraídos 

pelo romanismo miguelangelesco, por exemplo, procurando a sua fonte de 

inspiração preferencialmente nas obras do mestre florentino. À medida que 

avançamos na centúria, outros mestres se tornarão inspiradores para dezenas 

de artistas europeus, nomeadamente Giulio Romano, Perino del Vaga, ou 

Giovanni da Udine, que podem ser nomeados entre os principais continuadores 

rafaelescos, mas também Pontormo, Rosso (dito fiorentino) Parmigianino e 

outros, se transformam em fontes inspiradoras de todos quantos nos principais 

centros eruditos da restante Europa procuram desenvolver a sua arte de 

acordo com a nova tendência estética de inspiração italianizante, o 

Maneirismo. 

 

Jan Sanders Van Hemessen (Hemiksem,c.1500–Antuérpia,c.1556), 

outro discípulo de Van Orley foi, justamente, um dos que se sentiu muito mais 

seduzido por Miguel Ângelo, por exemplo. É provável que tenha estado em 
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Itália duas vezes, uma primeira no Norte, quiçá ainda na década de vinte, a que 

se seguiu uma outra que o terá conduzido até Roma, apesar da sua passagem 

por esta cidade não estar documentada, deduzindo-se apenas a partir da 

cultura figurativa expressa nas suas obras. Acredita-se, contudo, que para lá 

deve ter partido no início de 1534, encontrando-se de regresso à terra natal no 

Outono do ano seguinte. Aí terá tido oportunidade de apreciar inúmeras obras 

da Antiguidade, ficando particularmente fascinado pelo Laocoonte e pelo vigor 

escultórico de Miguel Ângelo, que tanto o fascinava. É natural que as obras 

miguelangelescas, mesmo as pinturas, o tenham interessado mais, porque se 

supõe ter adquirido a sua primeira formação com o escultor Hendrick Van 

Cleve, revelando-se desde sempre muito sensível ao mundo das formas 

rotundas e vigorosas. 

Tal como os outros, também Van Hemessen, apesar da italianização 

manifesta nas suas obras, sobretudo depois do seu segundo regresso à pátria, 

permaneceu sempre fiel a uma veia profundamente realista, integrando com 

uma originalidade por vezes estonteante as diversas influências do seu tempo, 

concretamente de algumas obras de Metsys, Jean Gossaert ou Van Orley, 

assim como aos temas religiosos do Humanismo nórdico, como o reflectem as 

suas pinturas da década de quarenta, que manifestam um certo apelo à 

contrição e ao ascetismo, fruto da intensificação da crise religiosa na Europa. 

Soube com mestria acumular aos conhecimentos que lhe proporcionava a 

cultura figurativa nórdica, todas as possibilidades que lhe poderia oferecer a 

sua experiência italiana, associando a intensa e por vezes dramática expressão 

psicológica apreendida de um Metsys, por exemplo, à italianizante amplificação 

volumétrica das figuras representadas, que normalmente encarnam 

personagens dotados de uma significação moral. Na última fase da sua carreira 

optou pela monumentalização das figuras que atraem a atenção do espectador, 

perfeitamente imbuído do espírito maneirista que procura a fusão com ele 

mantendo, simultaneamente, a sua densidade dramática. Esta ânsia de ir ao 

encontro dos sentimentos de quem observava a pintura era já um reflexo da 

crise religiosa do tempo, marcado pelo decurso do Concílio de Trento, ao que 

se seguiria, dentro em breve, a vaga iconoclasta de 1566, e a verdade é que 

pelos mesmos anos também Campos desenvolve esta aproximação com o 
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espectador, como que obrigando-o a participar na trama representada (veja-se, 

por exemplo, o retábulo de Durham, a Missa de São Gregório e outras pinturas 

do mesmo período). 

Este é, precisamente, um dos factores de aproximação entre Van 

Hemessen e Francisco de Campos: se, por um lado, se apropriam da sintaxe 

elaborada pelo classicismo italiano, não deixam de se adaptar às exigências de 

uma espacialidade diferente, num certo sentido até mais complexa, acentuando 

a interpenetração da irrupção do grande plano com a sede de concreto, que 

renasce num realismo analítico e expressivo que se sobrepõe para combater o 

vazio, embora se reduza a uma operação secundária, que não se imiscui na 

concepção primária da forma. As realizações finais de Jan Sanders Van 

Hemessen terão que ser já entendidas numa perspectiva contra-reformista, de 

que é exemplo a Extracção da pedra da loucura (est.71) onde as personagens, 

de grande plasticidade, rasam o limite da caricatura, mas que se reveste de um 

carácter moralizante556, apelando à sensatez religiosa das pessoas, 

constituindo simultaneamente uma alusão à intolerância dos métodos usados 

pela Inquisição; além desta, o pintor realizou outras obras cujo profundo 

significado religioso tem que ser entendido num contexto de luta contra o 

Protestantismo, entre as quais podem citar-se Tobias curando o seu pai cego 

ou a Expulsão dos vendilhões do Templo. 

Segundo Pietro Guarenti557, Van Hemessen terá passado algum tempo 

em Portugal, conservando-se em Lisboa o São Jerónimo da sua autoria que 

data de 1531, razões que explicarão melhor algumas afinidades existentes 

entre si e Campos, mais do ponto de vista conceptual do que formal, 

nomeadamente na relação estabelecida entre o espectador e a obra de arte, e 

no significado que esta pode assumir junto dos que a observam. 

 

Em 1527 seria a vez de um outro discípulo de Van Orley, Peter de 

Kempener (Bruxelas, 1503-Bruxelas, 1580) partir com destino a Itália onde 

permaneceria durante cerca de dez anos, de acordo com informação de 

                                                 
556 - Froukje Hoekstra, La Peinture Flamande, Royal Smeets Offset, Weert, Pays-Bas, 1993. 
Edição francesa, P.M.L.Editions, Paris, 1993, pp.11 e 33. 
557 - Citado por Paul Philippot, op. cit., p. 176. 
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Francisco Pacheco.558. Desconhecendo-se o tempo exacto que permaneceu 

em Roma, a verdade é que o eclectismo revelado na obra deste bruxelense 

evidencia a integração de uma série de influências que não apenas romanas, 

sendo manifestos os influxos de Sebastiano del Piombo, Parmigianino, 

Girolamo da Carpi, entre outros. A verdade é que as suas pinturas muitas 

vezes passavam por italianas e a prova disso é que ele foi o primeiro artista 

flamengo a pintar um quadro de altar-mor para uma igreja em Roma, quando 

lhe foi encomendada uma Flagelação destinada à igreja de Santa Prasseda.559 

Sensível ao gosto pelos escorços contorcionados e violentos de Miguel Ângelo, 

manifesta-se particularmente receptivo às influências de Rafael – tanto das 

decorações pictóricas das Logge do Vaticano, como dos desenhos dos cartões 

para as tapeçarias dos Actos dos Apóstolos – bem como de alguns pintores do 

seu entorno, que acompanharam o mestre na fase final, como Pierino del 

Vaga, Polidoro da Caravaggio ou Daniel da Volterra e Sodoma, cuja obra inicial 

Peter de Kempener acompanhou. Da sua etapa italiana conhece-se uma 

Deposição no Túmulo (Bérgamo), e parece confirmar-se a afirmação de 

Francisco Pacheco segundo o qual o artista terá assistido em 1530 à coroação 

de Carlos V, em Bolonha, tendo mesmo participado nas decorações efémeras 

preparadas para a entrada do Imperador na cidade em 1529560. Documenta-se 

também a sua passagem por Veneza, onde esteve ao serviço do cardeal 

Grimani561. 

De Itália partiu para Sevilha em 1537, acabando por aí se fixar durante um 

quarto de século (1537 a 1562), transformando-se num dos mais importantes 

agentes do italianismo naquela região da Península Ibérica, numa época em 

que a abertura aos referentes italianos se acentua por toda a Europa. Na 

capital andaluza desenvolveu inúmeras composições destinadas a alguns dos 

mais importantes espaços religiosos da cidade (ests. 72 e 73) dedicando-se 

                                                 
558 - Francisco Pacheco, El Arte de la Pintura, cit., vol.1. 
559 - Cfr. Nicole Dacós,"Entre Bruxelles et Séville. Peter de Kampeneer en Italie", Nederlands 
Kunsthistorish, Jaarbock XLIV, 1993, pp. 143-161; Idem, "Em Sevilha, na oficina de Pedro de 
Campaña: entre a Flandres e a Itália", A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no Tempo de 
Camões , cit., pp. 122-132. 
560 - Joan Soreda Pons (dir.), El Siglo del Renacimiento, Col. Historia del Arte Español, Ed. 
Akal, Madrid. 1998, p.226. 
561 - Fernando Checa Cremades, Pintura y Escultura del Renacimiento en España, 1450-1600, 
Ed. Cátedra, S.A., Madrid, 1999, p.228. 



 380 

nos anos finais da sua estada sobretudo aos temas da Paixão de Cristo, sendo 

muitas dessas encomendas destinadas à devoção particular tratando-se, por 

isso, de composições de pequeno formato, onde o pintor se debruça sobre a 

essência da mensagem cristã. Caracterizam-no os esquemas composicionais 

irreverentes, com personagens de grande plasticidade escultórica que acusam 

posturas distorcidas e contrapostos irrealistas além de uma expressividade por 

vezes exacerbada, onde pontua um certo patetismo, até, denunciando a sua 

formação nórdica através do domínio de um certo dramatismo sobre a 

monumentalidade clássica. A esta tendência não serão alheias as obras de 

outros dois artistas flamengos que também passaram por Sevilha, os vitralistas 

Arnão de Flandres e Arnão de Vergara, responsáveis por uma boa parte dos 

vitrais da sua catedral. O carácter longilíneo dos figurinos de Kempener, 

extremado em algumas pinturas como na célebre Descida da Cruz da catedral 

de Sevilha, bem como os fortes contrastes lumínicos a que recorre para 

reforçar as atitudes gestuais, inserem-no já totalmente na corrente maneirista. 

Na pintura de retrato destacou-se por um forte sentido de dignidade e de 

decoro, que lhe valeu enormes elogios de Pacheco no seu Libro de verdaderos 

retratos de ilustres e memorables varones (1599) onde inclusivamente o 

representou, deixando-nos também dele a imagem do artista intelectual, muito 

pouco comum à época. A fortuna do pintor no meio sevilhano foi bastante 

alargada, influenciando não só os artistas da sua geração, como deixou ainda 

marcas em alguns dos vindouros, nomeadamente em Velázquez. 

Acreditamos ter sido justamente em Sevilha que Francisco de Campos 

conheceu a pintura de Peter de Kempener que, se do ponto de vista técnico 

não exerceu influências significativas na sua produção artística, revelando-se 

aquele muito mais atraído pelo modus faciendi de artistas como Luís de Vargas 

e outros seus conterrâneos como Hans Sturm, é inegável que da sua obra 

retiraria múltiplas sugestões como, por exemplo, o carácter orientalizante de 

alguns adereços – veja-se o turbante oriental que usa São José na 

Apresentação de Maria no Templo (est.73) e outras. Em 1563562 Kampeneer 

estaria novamente em Bruxelas, onde se encontra referenciado como pintor de 

                                                 
562  - Idem, ibidem, p.226. 
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cartões para tapeçarias, dando continuidade à obra iniciada por Michiel Coxcie, 

que entretanto se retirara para Malines.  

 

Michiel Coxcie (Malines,1499-Malines,1592) foi ainda um outro discípulo 

de Van Orley que lhe seguiu as pisadas, embora este tenha tomado o caminho 

de Roma mais tardiamente do que os anteriores, pertencendo já à geração dos 

discípulos de Jan Van Scorel. Após a aprendizagem no atelier do mestre, a sua 

primeira obra realizada terá sido, de acordo com Van Mander563, uma pintura 

para o altar-mor da igreja de Alsemberg, nas proximidades de Bruxelas, um 

grande quadro dedicado à Crucifixão de Cristo, que suscitou imediatamente 

uma grande admiração por parte de diversos artistas bruxelenses que, de 

acordo com a mesma fonte, se deslocavam propositadamente ao pequeno 

burgo a fim de apreciar a obra do jovem pintor. Do que não podemos duvidar é 

do impacto que este mesmo quadro exerceu sobre os pintores espanhóis, pois 

seria levado para Espanha por um mercador de Bruxelas, Thomas Werry, 

durante as convulsões políticas com a Flandres, acabando por ser adquirido 

pelo cardeal Granvelle, a pedido de Filipe II. Na verdade, quer Carlos V, quer 

seu filho, eram grandes apreciadores da pintura de Coxcie, pelo que o viriam a 

nomear pintor oficial da sua corte na Flandres. Daqui resultou também uma 

série de encomendas não apenas para a corte dos Habsburgo nos Países 

Baixos, como para a própria Espanha, para onde foram enviadas muitas das 

suas obras, nomeadamente para o Alcazar Real de Madrid (para cuja capela o 

artista fez uma cópia do políptico do Cordeiro Místico de Van Eyck) e para o 

novo palácio do Escorial, obras essas que viriam influenciar em boa parte a 

pintura espanhola coeva. 

Coxcie partiu para Roma por volta de 1530 tendo por lá permanecido 

durante quase uma década adquirindo, mesmo, o direito de cidadania. 

Realizou diversas obras para as suas igrejas, nomeadamente alguns trípticos 

de dimensões monumentais, cuja consistência pictural se apoia numa sólida 

construção espacial, demonstrando uma enorme capacidade de equilibrar 

tensões, fruto de um acentuado academismo, de que são reflexo as suas 

pinturas. Foi, ainda, o primeiro flamengo a aprender e a trabalhar a técnica do 

                                                 
563 - Karel Van Mander, op. cit., vol.II, pp. 33-36. 
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fresco na própria Itália, que aplicou em duas capelas da igreja de Santa Maria 

dell’Anima – templo da nação alemã, em Roma – restando hoje apenas a da 

capela de Santa Bárbara, que lhe foi encomendada pelo cardeal Enckevoirt. 

Pintou ainda uma Ressurreição na antiga basílica de São Pedro, infelizmente 

perdida. Fascinado pela produção de Rafael e dos seus seguidores, recorria 

frequentemente às suas obras como fonte de inspiração o que confere às suas 

pinturas um carácter um pouco repetitivo, por vezes dotado de um acentuado 

academismo, mas que simultaneamente o transformaria num dos principais 

representantes da corrente rafaelesca na Europa. 

Cerca de nove anos depois, regressou à Flandres, instalando-se primeiro 

em Malines, em cuja Guilda de pintores aparece já inscrito no ano de 1539, de 

onde se transferiria depois para Bruxelas. Aí desenvolveu uma actividade 

profícua até à morte, sendo muitas as obras que produziu quer em pintura, 

quer como desenhador de gravuras e cartões destinados a tapeçarias e, 

ocasionalmente, também em vitral. 

Embora não haja notícia da sua passagem por Portugal, também realizou 

algumas obras para o reino, como demonstrou Fernando António Baptista 

Pereira564 ao atribuir-lhe o retábulo do Senhor Bom Jesus que se encontra no 

transepto da Sé do Funchal. Apesar de Campos não ter colhido influências 

directas na obra deste outro flamengo, as repercussões que a sua pintura 

tiveram na pintura espanhola não lhe devem ter sido alheias, podendo falar-se 

mais de uma influência indirecta, do que directamente exercida. Existe, 

contudo, uma gravura de Cornelis Cort, feita a partir de uma Ressurreição de 

Coxcie, que será uma das fontes inspiradoras da Ressurreição do retábulo de 

Terena (Vol. II, fig.99), podendo daqui inferir-se a contínua abertura revelada 

por Francisco de Campos relativamente às novidades que continuavam a 

chegar do Norte da Europa e dos mestres seus conterrâneos. 

 

 

 

 
                                                 
564 - Fernando António Baptista Pereira, “História de Arte na Madeira recebe importante 
contributo:Descoberta da autoria dos painéis do Altar do Senhor Jesus,” Jornal da Madeira, 
Funchal, 1 de Janeiro de 1997.   
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1.3 – O «segundo acto do esplendor dos flamengos» em Roma 

 

Referimos anteriormente como os discípulos de Jan Van Scorel foram dos 

mais entusiastas na procura dos novos caminhos que se abriam para a arte no 

contacto com o romanismo, contando-se entre eles alguns dos seus mais 

lídimos representantes. Esta nova vaga de pintores neerlandeses constituída 

essencialmente pelos discípulos e seguidores de Scorel, chegará a Roma na 

década de trinta do século XVI, vindo a conhecer em Itália o que Nicole Dacos 

designa «segundo acto do esplendor dos flamengos»565, transformando-se nos 

artistas que viriam a adquirir maior notoriedade em meados da centúria.  

 

Maarten Jacobsz Van Heemskerck (Heemskerck,1498-Haarlem, 

1574)566 foi o primeiro de entre eles a partir. Depois de uma prévia formação 

adquirida em Haarlem junto de Corneille Willemsz terá partido, na sequência de 

um desentendimento com seu pai, para Delft, onde trabalhou na oficina de um 

tal Jean Lucas567, na qual fizera, contudo, poucos progressos. Tendo então 

ouvido falar na bella manièra de Scorel, entretanto “refugiado” em Haarlem, o 

jovem Maarten tê-lo-á procurado no final da década de vinte. Embora Van 

Mander no-lo diga discípulo do mestre de Utrecht durante a sua breve estada 

em Haarlem, Max Friedläender568 diz-nos que, mais do que discípulo, foi seu 

assistente mas, acima de tudo, seu rival, até porque os separavam apenas 

quatro anos de idade. Na verdade, quando Scorel chegou a esta cidade 

holandesa, Heemskerck tinha já vinte e nove anos e alguma experiência, pelo 

que a influência daquele foi breve e fugaz e, além disso, depois do seu 

regresso a Utrecht a ligação entre ambos ter-se-á quebrado definitivamente. 

Isto poderá explicar também o facto, mais uma vez mencionado por Van 

Mander, de que depois disso Van Heemskerck foi ainda para o atelier de um 

outro pintor, Pierre-Jean Fopsen, passando seguidamente algum tempo na 

                                                 
565- Nicole Dacos, "Pour voir et pour apprendre”, cit., p.30. 
566 - Sobre este artista, além dos autores que se passarão a citar veja-se também Ilja M. 
Veldman, “Maerten Heemskerck”,The Dictionary of Art (dir. Jane Turner), vol. 14, pp.291-294. 
567 - Karel Van Mander, op. cit., pp. 239-240. 
568 - Max Friedläender, Early Netherlandish Painting. Anthonis Mor and his Contemporarios., 
vol. XIII, A.W.Sijthoff, Leyden, La Connaissance, Brussels, pp. 40-45. 
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oficina de um ourives (Joos Corneliszoon) onde teve oportunidade de 

aperfeiçoar o tratamento minucioso dos pormenores. 

Por outro lado, as suas personalidades tão distintas teriam fatalmente que 

dar origem a modos de expressão bastante diferenciados, por isso, ao contrário 

de Scorel, Heemskerck tem a pincelada larga, a paleta fria e um sentido muito 

marcado dos volumes, que sempre o caracterizarão, cuja técnica agressiva de 

pintar é bem diversa da delicadeza e suavidade imprimida às obras por Jan 

Van Scorel. Nas primeiras obras de Maarten Heemskerck é ainda perceptível 

um enorme esforço no sentido de materializar a forma, através de uma 

possessão do objecto que se reveste por vezes de uma violência agressiva, 

afastando-se do virtuosismo atingido por Scorel na sua articulação de planos, 

que muito contribuía para o enriquecimento plástico da imagem. O conflito 

entre o sentido humanista da forma plástica e o sentido neerlandês da 

distância, determina em Heemskerck uma intelectualização dos objectos à qual 

ele não conseguirá escapar, nem mesmo depois da ida a Roma, pressentindo-

se sempre um sentido profundamente dramático e uma certa angústia nas suas 

pinturas. Para o pintor o vazio sugere uma certa esquematização, tendo ele 

necessidade de o preencher através de uma série de formas que se impõem 

agressivamente. Exaltando a energia demonstrativa do volume, determina um 

movimento do relevo em direcção ao espectador, onde sobressai uma certa 

acentuação cromática em contraste com o claro/escuro plástico.  

Algumas pinturas desse período anterior à partida para Itália rasam a 

arrogância e não deixam margem para dúvidas de estarmos perante uma 

personalidade enérgica e plenamente consciente das suas possibilidades, 

como o demonstram não apenas o auto-retrato na figura de um poeta569 que 

coloca por trás da Virgem - revelador da tomada de consciência do novo 

estatuto que procurava alcançar como artista - mas, sobretudo, a longa 

inscrição, deixados no São Lucas pintando a Virgem (est. 74) quadro que antes 

de partir para Itália ofertou à Confraria de São Lucas de Haarlem (à qual 

pertencia) numa homenagem aos pintores. Dessa inscrição consta o seguinte: 

«Ce tableau est un souvenir de Maarten d’Heemskerck, qui le peignit en 
                                                 
569 - Heemskerck quereria, provavelmente, com esta associação simbólica, colocar a pintura ao 
nível da poesia, considerando que tal como os poetas, também os pintores eram dotados de 
um génio inventivo.   
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l’honneur de saint Luc, et en fit hommage à ses confrères. Remercions-le soir 

et matin de sa générosité et prions de tout notre coeur que la grâce de Dieu 

l’accompagne. Il fut parachevè le 23 mai 1532»570 

A sua estadia em Itália durará cerca de quatro anos (de 1532 a 1536, ou 

mesmo, 1537). Dirigiu-se a Roma, levando uma carta de recomendação para 

um cardeal, que Van Mander não nomeia, admitindo-se a possibilidade de se 

tratar do mencionado Willem Enckevoirt mas, na opinião de Nicole Dacós571, 

seria mais provavelmente Andrea della Valle, este sim, um verdadeiro amante 

de vestígios do Mundo Antigo, possuindo uma das melhores colecções de 

Antiguidades romanas, por várias vezes ilustrada pelo pintor e, em casa do 

qual se hospedava já o holandês Michiel Coxcie. Quis a fortuna que até nós 

chegassem dois álbuns recompilados no século XVIII dos desenhos que 

Maarten Van Heemskerck fez durante a sua permanência em Roma – Die 

römischen Skizzenbücher von Marten van Heemsherck 572 (Álbuns de 

desenhos romanos de Marten van Heemsherck) que demonstram o interesse 

especial que lhe suscitavam os vestígios da Antiguidade clássica. Interessou-

se em particular pelas obras escultóricas, algumas das quais ele reproduziu 

infinitamente, não apenas sob a perspectiva abstracta rafaelesca que se 

limitava à reprodução do cânone clássico ideal, mas desenhando-as de todos 

os pontos de vista para obter delas os mais diversos ângulos, ao mesmo tempo 

que, quando as reproduzia, procurava integrá-las no seu meio envolvente 

original. 

O artista aportou a Roma pouco depois de uma nova vaga de pintores aí 

se ter chegado também, nomeadamente Sebastiano del Piombo (1527), 

Battista Franco (1530), Salviati, Vasari e Baccio Bandinelli, todos chegados no 

mesmo ano (1531), sentindo-se particularmente atraído pelo trabalho 

desenvolvido na “escola” de escultura que este último instalara no Belvedere. 

Sentiu-se absolutamente fascinado pela obra de Baldassare Peruzzi e Miguel 

                                                 
570 - Karel Van Mander, op. cit., p. 242.   
571 - Nicole Dacos, op. cit.,  71. 
572 - Recentemente foram-lhe desatribuídos uma boa parte dos desenhos, que integravam um 
destes álbuns, também ditos de “Berlim”, cujo arranjo se fez no século XVIII, pois verificou-se 
que os mesmos não apresentavam um estilo unitário. Os seus autores foram inicialmente 
designados por “Anónimo A” e “Anónimo B”, e posteriormente identificados por Nicole Dacós 
com Hermann Posthumus e Michiel Gast, respectivamente (Cfr. Nicole Dacós, Roma Quanta 
Fuit, cit., pp. 89-102). 
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Ângelo, cuja influência já é manifesta no painel Vénus e o Amor na forja de 

Vulcano, pintada durante a sua estada italiana. O fresco dedicado ao mesmo 

tema realizado por Peruzzi na Sala das Perspectivas do Palácio da Farnesina, 

em Roma, ter-lhe-á servido de fonte inspiração, embora tenha introduzido 

algumas modificações no esquema compositivo, mas as musculaturas bem 

desenvolvidas dos torsos desnudos e vigorosos sugerem o conhecimento dos 

nus de Miguel Ângelo da abóbada da Capela Sistina e de algumas estátuas 

antigas como o já mencionado torso do Belvedere, que tanto o impressionou. 

Além das esculturas, também as ruínas e as paisagens constituíram 

objecto de grande fascínio para o artista, como o atestam as centenas de 

desenhos e esquiços de ruínas e paisagens que nos deixou, graças ao qual 

conhecemos hoje vistas panorâmicas coevas de alguns dos mais belos lugares 

de Roma. Apesar de ter chegado à Cidade Eterna num período de ruína e 

desolação (após o saque de Roma e a morte de Rafael), o artista impôs uma 

nova visão às rovine, não já perspectivadas como fragmentos de uma 

reconstrução ideal (como no Renascimento), mas transmitindo a noção de 

degradação numa alusão ao tempo. Tidas como fascínio de desolação, as 

ruínas são pintadas tal como se oferecem na realidade aos olhos dos que as 

contemplam, aparecendo cobertas de vegetação e em verdadeiro estado de 

abandono, em virtude de a cidade ter sido em parte deixada pelos homens e 

invadida pela natureza.  

Esta é a principal característica – o fascínio pelas rovine - que o ligará a 

Francisco de Campos, o qual as elegerá também como um dos seus motivos 

favoritos, transformando-as quase num tema por si próprio, como se disse já, 

mas isso só acontecerá depois do regresso de Heemskerck a Haarlem e da 

difusão das gravuras feitas a partir das suas obras por toda a Europa, o que 

nos fala da sintonia que Campos mantinha com o que se passava além-

fronteiras.  

Na sua obra o Rapto de Helena, assinada e datada duas vezes (1535 e 

1536), o tema mais não foi do que um pretexto para aquele artista reproduzir 

com bastante minúcia diversas ruínas da cidade, que magnificamente associou 

com diversos monumentos antigos, gregos e romanos, muitos deles intactos, 

os quais os artistas conheciam apenas através de descrições literárias e que 
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faziam parte do seu imaginário. Provavelmente fruto de uma encomenda de um 

rico italiano, destinada certamente a um presente de casamento como parece 

indiciar o tema amoroso, é uma obra de grandes dimensões (1474 mm x 3838 

mm), na qual o artista fez reviver a Antiguidade de forma fantasista e 

elaborada. As diversas colinas apresentam-se povoadas de vestígios antigos 

como colunas triunfais, obeliscos, estátuas e também ruínas, mas a seu lado 

podem ver-se também muitos monumentos da altura, sendo observáveis no 

plano posterior ainda algumas das Maravilhas do Mundo situadas fora de Itália, 

como o Colosso de Rodes ou o Templo de Diana, em Éfeso. No entanto, 

apesar do italianismo, é uma obra que denuncia a tradição nórdica da 

paisagem, evocando Scorel nos picos montanhosos do plano fundeiro, 

enquanto o arco-íris que rasga o céu sugere algumas obras de Patenier. 

Mas a grande novidade introduzida por Heemskerck são os motivos 

mitológicos, que ele acrescenta a essa tradição paisagística. Datará de 1535-

1536 a sua visita às ruínas da Domus Áurea neroniana, deixando o seu nome 

inscrito numa das salas do palácio, a Volta Nera, ao lado do de numerosos 

compatriotas, testemunhando a sua passagem por aquele lugar mítico. 

À medida que vai evoluindo é perceptível uma italianização mais profunda 

manifesta principalmente no desenvolvimento das figuras em detrimento da 

paisagem, como é perceptível na Anunciação, uma obra de 1546 (est 75). ao 

mesmo tempo que se afasta radicalmente do modus faciendi inicial. São as 

obras já realizadas após o seu regresso a Haarlem, as que melhor 

testemunham a exasperação dramática da forma plástica tentando suplantar a 

atmosfera lumínica envolvente, como na Lamentação sobre Cristo morto (est 

76) sem renunciar a uma sintaxe linear e ao contraste sistemático entre a luz e 

as sombras, perdendo-se as formas no vazio de uma liberdade que as separa 

do objecto propriamente dito, de que é exemplo eloquente o tríptico da 

Deposição de Cristo no Túmulo (est.77). No tríptico do Calvário (ests. 78 e 79) 

que se encontra no Museu do Hermitage, revela-se sobretudo um retorno ao 

ideal rafaelesco que, uma vez no Norte, só pode ser explicado através da 

visualização dos cartões das tapeçarias feitas em Bruxelas. Como muito bem 
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observou Nicole Dacós, poder-se-á dizer «Pour Heemskerck la capitale des 

Pays-Bas apparaît donc comme l’ultime étape du voyage d’Italie»573. 

Apesar disso, durante toda a sua vida permanecerá fiel às figuras da 

Antiguidade que tanto o fascinaram e que continuará a evocar nas suas obras 

finais. O único auto-retrato que se conservou, datado de 1553, representa-o 

tendo o Coliseu, bastante arruinado, como pano de fundo (est. 78), Coliseu 

esse que ele próprio considerava como mais uma das Maravilhas do Mundo - 

tendo-o inclusive, acrescentado às restantes sete nos desenhos destinados a 

uma série de estampas gravadas por Phillipe Galle - ao mesmo tempo que o 

seu avançado estado de ruína nos remete já para a leitura humanista da 

vanitas romana, símbolo da grandeza que acabaria por a precipitar na 

decadência. 

Há ainda que mencionar as centenas de gravuras que se fizeram a partir 

de obras de Heemskerck (mais de quinhentas, seguramente), a maioria das 

quais da autoria do famoso escritor e gravador antuerpiano, Dirck Volckertsz 

Coornhert, factor preponderante na difusão dos seus modelos. 

Como nota final poder-se-á dizer, no entanto, que todas as suas 

realizações são determinadas por um desejo constante (nem sempre 

conseguido) de integrar o volume plástico no espaço-distância que a tradição 

flamenga concretizava através de diversos planos. A dificuldade em resolver 

este conflito condu-lo a uma sobrecarga frenética que, ao fazer nascer a 

imagem aos olhos do espectador, não deixa de a impor de uma forma quase 

agressiva. A partir de meados do século, esta escrita frenética do pincel 

modera-se um pouco, mas os contornos endurecem-se e a volumetria que 

imprimira às formas plásticas contrai-se, conferindo às figuras humanas um 

carácter mais linear, enquanto as atmosferas se cristalizam de uma forma 

obstinadamente fechada e linear. 

Tendo em conta estas características, não podemos estar de acordo com 

Oliveira Caetano quando afirma que são de tal forma evidentes as 

semelhanças entre Campos e o pintor holandês, que «fazem mesmo pensar 

numa aprendizagem directa no círculo de Heemskerck»574. É verdade que uma 

                                                 
573 - Nicole Dacos, Roma Quanta Fuit, cit., p.83. 
574 - J. de Oliveira Caetano, “Francisco de Campos (Biografias de Pintores)”, cit., 1995, p.479. 
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das características picturais de Francisco de Campos é também o que pode ser 

designado de uma escrita frenética do pincel, desenvolvendo um desenho 

nervoso e vibrátil, mas já quanto à maneira de aplicar a matéria cromática, que 

em Heemskerck, reconhece (e bem) Oliveira Caetano, é dada através da 

sobreposição de longas pinceladas, o procedimento é exactamente o contrário 

do usado por Francisco de Campos pois, como tivemos oportunidade já de 

referir a propósito da sua técnica pictórica, as suas pinceladas são 

extremamente finas e rápidas, raramente sobrepondo velaturas, como 

analisámos laboratorialmente em Durham. Além do mais, Oliveira Caetano fala 

da repetição de alguns tipos característicos e da semelhança do colorido nas 

obras de ambos os artistas mas, a nosso ver, não encontramos quaisquer 

afinidades no tocante às fisionomias, e muito menos no cromatismo 

considerando, pelo contrário, que as diferenças são acentuadas também a este 

nível. Heemskerck não se deixou seduzir pela acidez cromática romanista, 

continuando a preferir os intensos contrastes que opõem as cores puras aos 

fundos escurecidos, salvo raras excepções como é o caso do mencionado 

Rapto de Helena, verdadeiro hino à cultura Antiga e a Roma que, de alguma 

forma, perpetua. O seu cromatismo é, geralmente, desenvolvido a partir de 

profundos contrastes lumínicos e cromáticos envolvendo frequentemente os 

planos posteriores das suas pinturas em fundos tenebristas contra os quais se 

recortam as figuras dos primeiros planos dadas em tons fortes, mas 

normalmente frios, ao contrário de Campos que procura fazer uma integração 

progressiva e equilibrada das personagens nos diversos planos. Por outro lado, 

apesar de usar tons vibrantes, este é um fiel adepto de uma gama de cores 

menos contrastante, recorrendo frequentemente às cores aciduladas da nova 

paleta cromática (rosa velho, azuis acidulados, verde limão) seja para obter 

certos efeitos lumínicos, seja para conferir às composições um certo glamour 

(caso do amarelo-ouro que é tão do seu agrado). Procurando exemplificar 

estas afinidades, Oliveira Caetano comparou o tríptico do Calvário do Museu 

do Hermitage (ests.78 e 79) com a Adoração dos Pastores e dos Magos, de 

Santiago do Cacém (Vol.II, fig.11) considerando nós não existir entre elas 

quaisquer aproximações. A principal afinidade que nós estabelecemos entre a 

obra de ambos os artistas é, como se referiu, no citado apego e utilização 
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frequente das rovine (que nem sequer estão presentes no mencionado tríptico) 

mas que é, simultaneamente, uma natural e quase inevitável consequência das 

influências do romanismo.  

Quanto a nós existe, de facto, uma forte influência de Scorel sobre 

Campos, como se explicitou, mestre que deve ter conhecido antes da sua 

vinda para a Península Ibérica. Por outro lado, Heemskerck ainda não tinha 

oficina própria antes de partir para Itália, não podendo exercer uma influência 

marcante em Campos, e a saída de ambos dos Países Baixos deve ter sido 

mais ou menos coincidente no tempo, pois sabemos que aquele partiu em 

1532, só regressando quatro ou cinco anos depois, enquanto o outro em 1535 

já estaria em Málaga. Não vamos, obviamente, ignorar as reproduções 

gravadas das obras de Heemskerck, muitas das quais certamente o nosso 

artista conheceu e que lhe terão pontualmente servido de fonte inspiradora em 

motivos secundários, como as rovine com enrolamentos de folhagens ou certos 

adereços decorativos, mas o que pretendemos esclarecer aqui é a nossa 

discordância face ao ponto de vista que defendia uma aprendizagem directa de 

Campos no círculo de Heemskerck, que nos parece verdadeiramente forçada. 

 

Jean Cornelisz Vermeyen (Beverwijk-Haarlem, c.1500 - Bruxelas, 1559) 

foi outro dos pintores desta segunda geração, que conheceu de perto a arte de 

Gossaert e, depois da partida deste para Utrecht, a pintura de Scorel, do qual 

também recolheu algumas sugestões. Em 1525 entrou como retratista ao 

serviço de Margarida de Áustria, cuja corte se sediava em Malines, 

acompanhando-a em todas as suas deslocações. Após a morte da regente, em 

1530, tornou-se o pintor oficial da corte de sua irmã, Maria de Hungria. 

A sua pintura foi extraordinariamente importante no percurso evolutivo da 

arte flamenga, porque com ele nasceu uma nova perspectiva, na qual o espaço 

ambiente liberto dos entraves medievais se tornou o meio intersubjectivo onde 

o homem sente e age, começando já a desenhar-se na sua obra uma nova 

concepção da unidade espacial e plástica. Dominado pelo desejo flamengo do 

palpável, e ávido de concretizar esta experiência através de uma osmose dos 

objectos na sua envolvência, Vermeyen fica ainda preso a uma concepção 

demasiado “objectiva” das coisas, que se expressa numa materialização 
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excessiva, onde o engrandecimento dos volumes se prolonga numa passagem 

táctil das coisas ao ambiente, que o aproxima de Frans Floris. É aqui que 

encontramos algumas afinidades pontuais com certas obras de Francisco de 

Campos, no engrandecimento das formas quase anulando o espaço 

envolvente, como se detecta por exemplo, em alguns dos painéis pintados a 

pedido de D. João de Mello e Castro para a Sé de Évora, mais concretamente 

na pintura de Santa Ana, a Virgem e Santa Isabel, ou no Pentecostes da Casa 

Museu Dr. Fernando de Castro. Outro dos recursos a que lança mão para obter 

a integração dinâmica das figuras no ambiente, salvaguardando o realismo 

plástico das formas, é a aproximação das fontes de luz das personagens, 

intensificando a noção de pathos que lhes subjaz, antecipando já uma certa 

luminosidade caravagesca, distinguindo-se neste aspecto, completamente de 

Campos. 

Vermeyen foi nomeado responsável pela ilustração da conquista de 

Tunis, concedendo-lhe o Conselho de Bramante o monopólio das gravuras 

dessa campanha militar. Para isso terá começado a acompanhar Carlos V em 

1534, passando em Maio ou Junho desse ano por Segóvia, de acordo com o 

desenho que nos deixou do seu aqueduto, para assistir alguns dias depois (8 

de Junho) a uma tourada em Ávila, espectáculo em honra do Imperador, do 

qual Vermeyen fez uma reprodução desenhada. No Verão de 1535 

testemunhou a conquista de Tunis, onde se terá cruzado não apenas com uma 

boa parte da aristocracia europeia que se juntou a Carlos V na empresa, como 

ainda os diversos cosmógrafos, humanistas e poetas que também acorreram 

ao local. A expedição seria mais tarde ilustrada numa série de cartões para 

tapeçarias realizadas cerca de 1546-1547, a pedido de Maria de Hungria, dos 

quais se conservam ainda dez, felizmente, tendo-se perdido apenas dois, 

constituindo a mais vasta e extraordinária reportagem que se conserva de uma 

campanha militar da época moderna, já que cada tapeçaria mede 3,85 metros 

de altura e cerca de 12 metros de comprimento. Essas tapeçarias foram 

tecidas em Bruxelas e todas continham legendas na zona superior, em 

espanhol e, na inferior, em latim, contendo a versão oficial dos acontecimentos, 

cujos textos se supõem da autoria do humanista e cosmógrafo Alonso de Santa 

Cruz. Conhecem-se, para a maioria delas, as designações que os tapeceiros 
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bruxelenses lhes atribuíram aquando da sua execução: Carta do Mediterrâneo 

(onde se apresenta o teatro das operações); Mostra (revista das tropas de 

cavalaria); Navegação ou Desembarque (desembarque das tropas em 

Cartago); Escaramuça (escaramuças produzidas durante uma tempestade de 

areia provocada pelo inimigo); Acampamento (cerco de La Goletta); Forragem 

(procura de alimento para os cavalos); Batalha de Tunis (conquista de Tunis); 

Saque, com duas tapeçarias, uma dedicada à tomada da cidade e a outra ao 

saque, propriamente dito. As duas últimas composições, das quais se 

desconhece o nome, representam a marcha do exército e a partida de La 

Goleta. Aqui, embora lhe confira um acento muito personalizado, reafirma-se o 

tipo de composição monumental que então se desenvolvia em Bruxelas, e que 

se explica pelo academismo em relação ao qual também não ficou imune. São 

nítidas as influências de Miguel Ângelo (Batalha de Cascina), Leonardo 

(Batalha de Anghiari), Polidoro da Caravaggio, e outros italianos. 

Apesar de para ilustrar as cenas de guerra existirem também tradições 

iconográficas definidas, Vermeyen ultrapassou os limites do estabelecido não 

hesitando, por exemplo, em apresentar uma versão crítica sobre o 

comportamento barbárico dos soldados imperiais nos massacres infligidos aos 

turcos, sobrepondo a sua liberdade criativa às convenções políticas. Outro 

aspecto muito curioso é o facto de se auto-retratar por diversas vezes nestes 

cartões, numa prova muito evidente da tomada de consciência da importância 

do seu papel. 

Depois de acompanhar o Imperador nesta campanha, não são 

conhecidas com precisão as deslocações de Vermeyen, sabendo-se apenas 

que vinha a Bruxelas acompanhar a feitura das tapeçarias. Em 1539 encontrá-

lo-emos em Espanha, representando a realização de um evento desportivo em 

Toledo, que Carlos V proporcionou em honra de sua mulher, Isabel de 

Portugal, pensando-se que nessa altura já deveria ter passado por Itália, 

provavelmente acompanhando o Imperador justamente no regresso de Tunis, 

como o demonstram os influxos de diversas obras e artistas italianos em 

algumas das pinturas por ele realizadas. Não poderemos, no entanto, falar de 

uma conversão total ao modo de Itália pois, tal como os restantes flamengos, 

conservou sempre a matriz nórdica, mais evidente ainda nas gravuras. 
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Nas províncias do Norte, Maerten Van Heemskerck e Jan Vermeyen 

constituem a expressão mais significativa da consciência activa da relação da 

imagem com o espectador, que se liberta dos últimos redutos do plano-limite e 

do esquema litúrgico dominantes na centúria anterior para se aproximar pelos 

seus fundamentos da situação que se desenrola em Itália, sob o signo do 

Maneirismo. Para além dos particularismos que diferenciam estes artistas, há 

uma nota comum que os aproxima e que se prende com o facto de todos eles 

terem revelado uma perfeita apreensão da nova relação que se estabelece 

entre o espectador e a obra de arte, que é também extensível a Francisco de 

Campos. 

 

Hermann Posthumus575 (Frísia Oriental, 1513 – Amsterdão, 1566/1568), 

foi discípulo de Scorel em cujo atelier de Utrecht se crê ter feito a sua primeira 

aprendizagem. É outro dos pintores que deixa o seu nome inscrito ao lado do 

de Heemskerck (e Lambert Sustris), na Volta Nera da Domus Áurea sendo, 

destes três, o mais marcado pelo tipo de decorações aí encontradas, que 

frequentemente desenhou e pintou nas suas diversas obras.  

Foram, no entanto, as obras realizadas em Itália que o celebrizaram. A 

primeira empreitada que o tornou famoso foi a participação ao lado de 

Francesco Salviati e Battista Franco576 nas decorações efémeras da entrada de 

Carlos V em Roma, em 1536, quando o Imperador regressava triunfante da 

conquista de Tunis, na qual o próprio Posthumus havia estado como assistente 

do pintor oficial que acompanhou Carlos V, ao qual acabamos de fazer 

menção, Jan Vermeyen. De acordo com Nicole Dacos577 o mestre tê-lo-á 

representado também algumas vezes a seu lado nos cartões referidos alusivos 

a essa campanha militar e destinados à realização das tapeçarias. 

A sua colaboração nas decorações efémeras de Roma viria a ser muito 

exaltada, sobretudo por Vasari, sendo tal o sucesso de Posthumus que, a partir 

daí, monumentos e ruínas romanos começam a aparecer pela primeira vez nas 

obras de alguns pintores italianos que até então as tinham ignorado, 
                                                 
575 - Embora esta seja a forma latinizada do seu nome, cujo original era Postma, atendendo a 
que o artista o adoptaria após a sua passagem por Itália, mantemos esta designação pela qual 
também é identificado historicamente. 
576 - Nicole Dacos, "Pour voir et pour apprendre”, cit., p. 23. 
577 - Idem, Roma Quanta Fuit, cit., pp.140-142. 
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nomeadamente Salviati ou Perino del Vaga. A obra mais conhecida do pintor 

frisão e que o imortalizaria como amante de antiguidades é Paisagem com 

ruínas antigas, uma pintura datada de 1536 e assinada pelo autor que escreve 

o seu nome de uma forma latinizada – Hermãnus Posthumus - cujo tema é 

retirado das próprias Metamorfoses de Ovídio – Tempus edax rerum (os efeitos 

da passagem do tempo) constituindo um verdadeiro manifesto humanista. 

Em 1538578 entrou ao serviço do Duque da Baviera Luís X, tornando-se o 

principal responsável pelas decorações do seu novo palácio em Landshut, cuja 

construção e decoração se inspirou nas do palácio Tè, de Mântua (decorado 

por Giulio Romano, como se referiu) pertencente a Luís Gonzaga, primo do 

Duque da Baviera. Assim explica Nicole Dacós que o artista daí tenha partido 

para Mântua, onde conheceu directamente a obra de Giulio Romano, em cujo 

atelier terá trabalhado e onde terá realizado uns desenhos (outrora atribuídos a 

Heemskerck) que Hermann Egger atribuiu a um desconhecido autor do círculo 

de Giulio Romano, que designou como “Anónimo A”579 agrupando esses 

trabalhos sob a designação de Álbum de desenhos mantuanos. Nicole Dacos 

não tem dúvidas em identificar esse autor com Posthumus580, datando esses 

desenhos do Inverno de 1540-1541, durante o qual o artista frisão esteve em 

Mântua, antes de regressar à Baviera, ao serviço do Duque. 

A partir de 1548 reencontrá-lo-emos na Holanda, primeiro em Delft 

(1548/1549) e depois em Amsterdão, trabalhando nas decorações para a 

entrada de Carlos V e do príncipe Filipe (futuro Filipe II, de Espanha) na cidade, 

a propósito da apresentação do príncipe herdeiro na Flandres, que tiveram 

lugar no ano de 1549. Por várias vezes documentado, em 1553 declara ter 40 

anos, ficando a saber-se com precisão o ano do seu nascimento. A última vez 

que é referido na documentação é no ano de 1566, quando um mercador de 

tecidos contrai junto dele uma dívida581. Sabe-se que nesta cidade viria a 

falecer não muito depois, desconhecendo-se o ano exacto.  

É, não apenas pelo apego às rovine, como também ao nível dos motivos 

decorativos, que aproximamos a obra de Campos da sua. Como se salientou 

                                                 
578 - Idem, Roma Quanta Fuit,cit., p. 170. 
579 - Idem, ibidem, pp. 91-93. 
580 - Idem, ibidem, pp. 97-106. 
581 - Idem, ibidem, p. 184. 
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noutro capítulo deste trabalho, as decorações em rollwerke ocupam um espaço 

bastante significativo na obra deste último pintor e, embora se identifiquem 

certos motivos retirados de gravados antuerpianos, concretamente de Cornelis 

Bos e Cornelis Cort, como tivemos oportunidade já de salientar, uma das suas 

virtualidades é que gostava sobretudo de criar novas composições, para as 

quais lhe serviriam, certamente, fontes de inspiração diversas. Por outro lado, 

quer Posthumus, quer Francisco de Campos, se revelaram bastante 

impressionados com a arte de Giulio Romano, justamente ao nível dos motivos 

decorativos, que o primeiro conheceu directamente no Palácio mantuano de 

Te, e cujos ecos terão chegado ao segundo por via das reproduções gravadas 

dos mesmos, sendo esta mais uma das afinidades existentes entre os dois 

pintores neerlandeses.  

 

Lambert Sustris (c.1515/20-após1568), conhecido em Itália como 

“Lamberto di Amsterdam”, foi apenas mais um dos artistas que se revelou 

absolutamente fascinado com os cartões oriundos de Itália e enviados para 

Bruxelas com destino à execução das tapeçarias, pois as suas obras estão 

impregnadas de sugestões de alguns deles, sobretudo da série do Grande 

Cipião.  

Rumando também com destino a Itália, aí procurou aperfeiçoar a sua 

formação, fazendo primeiro uma breve passagem por Florença e por Roma, 

onde deve ter feito algumas explorações arqueológicas entre 1535/1536 com 

os seus companheiros flamengos, das quais subsiste apenas um desenho, no 

qual a configuração das ruínas denuncia o conhecimento directo da cidade. 

Deixou, além do mais, o seu nome inscrito na Volta Nera, ao lado do de 

Heemskerck e de Hermann Posthumus, como se referiu, prova irrefutável da 

sua permanência na Cidade Eterna. Porém, ao contrário dos anteriores, Sustris 

não se deteve por lá muito tempo, preferindo partir para outras cidades do 

Norte de Itália, vindo a desenvolver a maior parte da sua obra em Pádua. Nesta 

cidade fora precedido por um outro flamengo, também discípulo de Scorel: Jan 

Stephan van Calcar (um pintor originário de Clèves, na Renânia que, segundo 

Van Mander, aí viveria entre 1536/1537). Calcar foi para Pádua e depois para 

Nápoles, onde acabaria por falecer.  
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É sobretudo nas gravuras de Sustris que encontramos os ecos da sua 

italianização, as quais serviriam de fonte de inspiração a muitos pintores 

europeus, entre os quais certamente Francisco de Campos, muitas das quais 

remetiam as paisagens para planos extraordinariamente longínquos, dando 

primazia às figuras e deleitando-se em minuciosos detalhes do primeiro plano – 

de que é um exemplo sintomático a sua Vénus e Cupido (est.81) – mas sem 

descurar o aspecto paisagístico, exactamente como por vezes acontecia com 

as pinturas de campos. Além do fascínio exercido pelos detalhes minuciosos, 

outro ponto comum entre Lambert Sustris e Campos, era a capacidade que 

ambos revelavam de, a partir de uma determinada realidade, a transformarem 

com uma estonteante liberdade pictural e uma excepcional criatividade. 

 

Cornelis Floris de Vriendt (Antuérpia,1513/1514-Antuérpia,1575) 

adquiriu formação escultórica provavelmente no atelier do seu tio, Claudius 

Floris, que se crê ter ele próprio visitado Roma582. Cornelis Floris encontrava-se 

nessa cidade italiana em 1538, segundo o seu próprio testemunho. Aí se terá 

cruzado com Lambert Lombard, cuja arte terá apreciado bastante e com o qual 

terá feito amizade a ponto de, após o regresso de Roma, este se ter tornado 

mestre de pintura do irmão de Cornelis, Frans Floris. 

De acordo com Guicciardini, Cornelis Floris foi o responsável pela 

introdução nos Países Baixos da pintura de grotescos – ao que 

acrescentaremos nós, não o responsável, mas certamente um dos mais 

importantes – até porque a sua obra se caracterizou pela seguinte 

particularidade, que foi a de associar aos grottesche italianos uma série de 

outros motivos, que passariam a integrar a estética decorativa da arte dos 

Países Baixos. A verdade é que este tipo de decoração583 influenciou algumas 

gerações de artistas que reproduziram esses motivos à exaustão nas suas 

obras sendo, neste ponto de vista, Francisco de Campos mais um entre os 

muitos que se deixaram seduzir por este tipo de ornamentação, ao qual não 

passaram despercebidas as diversas gravuras feitas com base na obra, entre 

outros, do antuerpiano Cornelis Floris. Na verdade, este realizou várias séries 
                                                 
582 - Carl Vandevelde, “Cornelis Floris de Vriendt”, Fiamminghi a Roma, 1508-1608, cit., p.183. 
583 - Nicole Dacos, La Découverte de la Domus Áurea et la formation des grotesques à la 
Renaissance, Londres-Leiden, 1969. 
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de estampas dedicadas a estes motivos, nomeadamente Projectos para 

baixelas em metal precioso (1548), Frisos com carros de triunfo fantásticos 

(1552), Máscaras (1555) ou Veelderleij niewe inventien (1557) onde aparecem, 

entre outras coisas, diversos modelos de monumentos funerários. Estas datas 

correspondem à gravação das séries, embora se pense que a maioria delas 

terão sido realizadas na mesma época, sendo anteriores a 1549, 

correspondendo aos inícios da sua carreira de arquitecto e escultor. Muito 

importante nestes conjuntos decorativos é que eles servem autonomamente a 

escultura e a pintura o que contribuiu exponencialmente para o seu sucesso 

como ornamentista584. Apesar de encontrarmos recorrentemente esses motivos 

ornamentais nas pinturas de Campos, mais uma vez não identificamos 

exactamente as gravuras que lhe deram o mote, devido à sua notável faceta 

inventiva que o impedia de se limitar a fazer reproduções. Partindo de uma 

gravura ou série de gravuras, ele retira delas apenas alguns elementos, que 

depois adapta, transforma, reinventando trechos compositivos, que não nos 

permitem fazer “colagens” com as suas fontes, como repetidamente se tem 

afirmado.  

 

Lambert Lombard (Liège, 1505/1506 – Liège, 1566) sendo natural desta 

cidade alsaciana, estava já mais próximo da sensibilidade mediterrânica, 

mesmo antes de partir para Itália. Formado no contacto com a arte de Jean 

Gossaert, seria profundamente marcado pela viagem empreendida a Roma nos 

anos de 1537-1538, a pedido do príncipe e bispo de Liège, Erard de la Marck, 

ao serviço do qual se encontrava. Para ele, as obras da Antiguidade que 

venera com um respeito quase religioso, constituem o verdadeiro paradigma da 

obra de arte, por isso, mais do que reproduzi-las, ele preferia sobretudo 

contemplá-las para ficar imbuído do seu espírito, como nos diz Lampsonius, na 

biografia que lhe consagrou em 1565: «(…) il contemplait ses oeuvres 

exemplaires plutôt pour la formation de son esprit que pour en tirer des copies 

serviles, encore qu’il ne negligeât point de s’adonner de temps à autre à ce 

genre de travail, decide qu’ íl était à n’ admirer nulle autre beauté que celle qu’il 

                                                 
584 - Cfr.Nicole Dacos e Vítor Serrão, “Do grotesco ao brutesco: as artes ornamentais e o 
fantástico em Portugal”, Portugal e Flandres – Visões da Europa (1550-1680), cit., 1991. 
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trouvait pour ainsi dire dans la moëlle même et jusque dans les fibres les plus 

intimes des oeuvres d’art.585 Os desenhos que Lombard nos deixou de Roma, 

são a melhor ilustração da variedade e da complexidade do trabalho intelectual 

que esta concepção implica, compilados no Album d’Aremberg, que se 

conserva no Musée de l’Art Wallon, em Liège. 

No seu regresso à terra natal, por volta de 1539, o artista abriu um atelier 

inspirado nas academias italianas, destinado a difundir as novas concepções 

artísticas através dos seus alunos. E, se no mestre elas foram apreendidas 

sobretudo como uma forma de pensamento e uma aspiração intelectual, foram 

os seus seguidores, Frans Floris de Vriendt e William Key, os que melhor 

desenvolveram a sua imaginação visual, ávida de reencontrar de uma forma 

nova e diferente, mais pessoal e mais livre, a percepção pictural das 

aparências sensíveis. Na verdade, ambos os discípulos partilham uma 

amplificação decisiva das formas e um sentido vigoroso da sua 

tridimensionalidade, que rompe definitivamente com o passado flamengo. 

Deste ponto de vista consideramos existir uma aproximação entre as formas 

artísticas destes artistas e o modo de expressão de Campos,  

 

Frans de Vriendt (Antuérpia, 1519/1520 - Antuérpia, 1570) comumente 

apelidado de Frans Floris, era o mencionado irmão mais novo de Cornelis 

Floris. Por instigação do irmão, depois de ter adquirido uma primeira formação 

em Antuérpia foi para Liège completar essa formação no atelier de Lambert 

Lombard, como se disse, até sentir ele próprio o apelo italiano586,, para onde 

partiu em 1542, aí tendo permanecido cerca de seis anos (até c. 1547). 

Passando por Roma, Mântua e Génova, copiou relevos antigos, esculturas, etc, 

deixando-nos alguns esquissos feitos à pluma de monumentos e outros 

fragmentos da Antiguidade. Copiou ainda algumas obras de vários artistas 

como, por exemplo, os frescos miguelangelescos da capela Sistina e muitas 

das fachadas dippinte de Polidoro da Cravaggio, em Roma, assim como os 

frescos que Giulio Romano pintara em Mântua. Além destes, outros pintores 

cujas obras o tocaram particularmente foram Francesco Salviati e Perino del 

                                                 
585 - Citado por Paul Philippot, op. cit., p. 202. 
586 - Max Friedläender, op. cit., p. 34-39. 
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Vaga dos quais colhe diversas sugestões, como bem o demonstra, por 

exemplo, o quadro de Vénus e Marte surpreendidos por Vulcano, que pintou já 

após o regresso à Flandres.  

À semelhança do que fizera seu mestre depois de voltar a Liège, foi agora 

a vez de Frans Floris abrir em Antuérpia um grande atelier com numerosos 

assistentes, à moda dos mestres italianos (Rafael, Giulio Romano), vindo a 

influenciar a maioria dos pintores da geração seguinte. 

Alguns desses pintores da geração subsequente continuarão a sentir o 

fascínio italiano, destino para onde continuam a viajar em busca do 

aperfeiçoamento e modernização. Contudo, o movimento expansivo que 

ocorrera entre 1525 e 1540 na Flandres tendeu, a partir de então, a regressar a 

uma certa distanciação (que foi acompanhada no resto da Europa) onde a 

subjectividade pessoal que, num primeiro momento se projectava sobre o 

espectador, reencontrou o olhar objectivo do outro fixando-se num contacto à 

distância, na consciência de si perante esse outro. Esta distanciação face ao 

objecto que a aproximação humanista implicou, forneceu-lhes o meio de 

redescobrir a realidade visível através do diafragma da forma ideal, apenas 

como um mundo de sensações picturais.  

Entre estes artistas da última geração de “romanizados” estão os que 

chegaram a Itália já por volta de meados do século (alguns ainda nos anos 

quarenta), que vão muito melhor preparados do que os das gerações 

anteriores, partindo mais informados sobre os fundamentos da cultura italiana e 

munidos de gravuras e cópias das suas obras. Embora não possamos 

considerar que as suas obras tenham exercido uma decisiva influência na 

pintura de Francisco de Campos, antes de mais pelo olhar-outro que 

denunciam face à lição romanista, não quisemos deixar de referenciar alguns 

exemplos, até porque, se não são particularmente relevantes na obra de 

Campos, sê-lo-ão na de vários outros pintores portugueses que seguiram 

outras vias de adesão à linguagem italiana, em particular na sequência da 

Contra-Reforma Católica. Limitaremos, contudo, a nossa referência apenas aos 

que exerceram, de facto, maior influência nos artistas portugueses da segunda  

metade do século XVI. 
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Maarten de Vos (Antuérpia, 1532–Antuérpia, 1603) foi o principal 

sucessor de Frans Floris no seu atelier de pintura antuerpiano, sendo também 

responsável pela realização de dezenas de gravados que difundiram uma boa 

parte das mais consagradas obras de inúmeros mestres italianos. Muitas das 

suas gravuras reproduziam algumas das obras que se tornariam emblemáticas 

no contexto dos princípios iconológicos tridentinos, transformando-se no mais 

importante pintor flamengo da Contra-Reforma, razão pela qual as suas 

gravuras tiveram um enorme impacto entre nós sobretudo no último quartel da 

centúria, sendo a principal fonte de inspiração para dezenas de pintores que 

alinharam pelos novos cânones contra-reformistas, integrando um novo modo 

de expressão pictórica que se convencionou apelidar de Pittura Senza Tempo. 

Isto não significa que o próprio artista se possa integrar nessa corrente, 

apenas pelo aproveitamento das suas gravuras para determinados fins 

catequéticos. Ele também viajou para Itália, com o intuito de continuar a 

modernizar-se e apreender as novidades que emanavam dos principais centros 

artísticos do Sul europeu. Partiu em 1552 para Roma, chegando depois a 

Veneza, onde terá mesmo trabalhado com Tintoretto, de acordo com Carlo 

Ridolfi587, biógrafo dos pintores venezianos (século XVII), de onde terá 

regressado apenas em 1558. 

 

Hans Vredemann de Vries (Leeuwarden,1527-?-1604), embora 

pertencente a esta geração mais tardia dos «italianizante» de origem nórdica 

foi, curiosamente, um dos que viria a exercer um forte impacto não apenas na 

pintura de Francisco de Campos, como de uma boa parte dos pintores da 

segunda metade de Quinhentos588. Arquitecto, decorador e teórico, a sua 

colecção de gravuras de ornamentos de arquitectura - Scenographiae sive 

perspectivae ut aedificiae - editada em 1560, evidenciando as influências de 

Sérlio e da escola de Fontainebleau, foi bem conhecida de Campos, como 

                                                 
587- Citado em "Maarten de Vos", (entrada de Catálogo), Fiamminghi a Roma, cit., p. 397. 
588- Sobre as influências nórdicas na arte portuguesa vejam-se, ainda: Vergílio Correia, Pintores 
Portugueses, cit.; Leo van Puyvelde, Les primitifs Flamands, Ed. Meddens, Bruxelles, 1964; 
Froukje Hoekstra, La Peinture Flamande, PML Éditions, Paris, 1993; Pedro Dias, "A tapeçaria 
flamenga em Portugal", Flandres e Portugal. Na confluência de duas culturas (Cat. de 
Exposição), Europália, Antuérpia, 1991; Jan van Houtte, "As relações políticas e dinásticas 
entre Portugal e a Bélgica", Flandres e Portugal., cit, pp. 31-51; Hans Pohl, "Os Portugueses 
em Antuérpia", Flandres e Portugal, cit., pp.53-79. 
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notara já Martin Soria589. De facto, a Anunciação de Lagos, as pinturas da Sé 

de Évora, as do retábulo da Boa Nova de Terena e a Senhora da Rosa, 

constituem apenas alguns dos exemplos em que são usadas gravuras deste 

artista neerlandês. 

De acordo com Van Mander590 Vredemann de Vries desenhou para vários 

gravadores, nomeadamente algumas composições arquitecturais para 

Hieronymus Cock. Para Gérard de Jode fez também um livro de arquitectura 

com base nas cinco ordens arquitectónicas, para Philippe Galle realizou todo o 

tipo de modelos de objectos de marcenaria e outros, enquanto a Pieter Balten 

deu uma série de composições sobre as “Idades do Homem”, numa 

compilação que intitulou Theatrum de vita humana. Além destas séries, 

produziu diversos motivos ornamentais, como entrelaços, grotescos e muitos 

outros, formando no conjunto um total de vinte e seis livros, motivos estes que 

foram infinitamente reproduzidos em toda a Europa e, naturalmente também 

em Portugal. 

 

Finalmente, mencionaremos ainda o brugense Jan Van der Straet 

(Bruges,1523–Florença,1605) apenas porque, como se referiu no Capítulo II 

deste trabalho, terá vindo na comitiva de Anthonis Mor, quando este foi enviado 

da Flandres com a missão de retratar a família real. 

Van der Straet terá então permanecido algum tempo em Portugal, antes 

de prosseguir a sua viagem com destino a Itália. Depois de adquirida uma 

primeira formação no atelier de Pieter Aersten em Antuérpia, tornou-se mestre 

nessa mesma cidade, decidindo algum tempo depois partir para Lyon onde 

trabalhou para Corneille de la Haye591.  

Quando finalmente chegou a Itália, deteve-se algum tempo em Veneza, 

mas foi em Florença que se fixou. Depois de aperfeiçoar a sua aprendizagem 

junto de Daniele da Volterra e Francesco Salviati, realizando diversos 

trabalhos, nomeadamente colaborando na elaboração de cartões para 

tapeçarias, tornou-se um dos principais desenhadores dos cartões para a série 

                                                 
589 - Martin Soria, “Francisco de Campos and Manneirist Ornamental Design in Évora 1555-
1580”, cit., p. 37. 
590 - Cfr. Karel Van Mander, op. cit., vol. II, pp.77-85. 
591 - Bénézit, op. cit., vol. 14, p.362. 
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de tapeçarias encomendadas por Cosme I de Médicis, sobre as Campanhas do 

Duque Cosme e realizou diversas pinturas decorativas nos seus palácios. 

Nesta cidade italiana alcançou tal sucesso que, ganhando a estima dos 

florentinos viria a ser designado por Giovanni Stradano, tornando-se 

inclusivamente membro da sua Academia de Desenho592, sendo um dos 

poucos fiamminghi que nunca mais regressou à pátria.  

O seu encontro com Vasari foi profícuo, tendo com ele colaborado em 

diversos trabalhos, como algumas empreitadas realizadas para o Vaticano 

entre 1550 e 1553 e no Palazzo Vecchio de Florença entre 1550 e 1570. Foi 

ainda chamado por D. João de Áustria à sua corte de Nápoles, de onde 

regressará novamente a Florença entre 1576 e 1578, cidade onde ficaria até à 

morte, encontrando-se sepultado na igreja da Santíssima Annunziata, para a 

qual executou uma Crucifixão.  

Para além dos pintores também alguns escultores neerlandeses se 

deslocaram a Itália, com os mesmos objectivos que os seus colegas que se 

dedicavam à pintura. Destacaremos entre eles Jeham Mone, Jacques 

Dubroeucq, Jean Boulogne (que acabaria por se estabelecer definitivamente na 

Villa dos Médicis, passando a ser designado por Giambologna), Willem van 

Tetrode (apelidado de Praxíteles de Delft), Niccolò Pippi ou Gillis van den 

Vliete, responsáveis pela edificação de numerosos monumentos funerários de 

personalidades italianas importantes. 

Também entre os gravadores existiram alguns que se deslocaram 

temporariamente a Roma, como o antuerpiano Pieter Perret, Aegidius Sadeler, 

que visitou diversas academias em Roma a fim de estudar e compreender 

melhor as antiguidades e aprender a desenhá-las correctamente, ou Hendrick 

Goltzius, para citarmos apenas alguns dos de maior relevo no contexto 

quinhentista apesar de, curiosamente, nenhum deles ter exercido significativa 

influência na obra de Francisco de Campos, quer porque pertencentes a uma 

geração ligeiramente mais tardia, quer porque, como dito ficou, este se revelou 

mais sensível aos gravados de motivos decorativos antuerpianos, de Cornelis 

Bos ou Cornelis Cort, mais do que à reprodução de monumentos da 

Antiguidade. 

                                                 
592 - Karel van Mander, op. cit, vol.II, p.89. 
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2 – Roma qvanta fvit ipsa rvina docet, ou a “invenção”das 

 Vedute ao modo de Itália 

Embora o tema não seja inédito, uma das características fundamentais 

resultante da confluência de artistas neerlandeses com italianos foi o enorme 

desenvolvimento e importância conferida à paisagem de ruínas que, sendo 

inicialmente muito apreciada na Itália, rapidamente se tornaria apanágio dos 

pintores de vanguarda deste período. 

Desde a Antiguidade que o tema desenvolvido em torno do declínio 

provocado pelo tempo foi conhecendo grande fortuna, sobretudo entre os 

escritores e poetas, mas foi na Renascença que se afirmou definitivamente. Já 

no século I, o poeta latino Lucano, ao evocar a chegada de César a Tróia, 

mencionava de forma nostálgica os efeitos que o tempo havia provocado sobre 

a antiga cidade, reaparecendo o tema das ruínas na escola palatina de Carlos 

Magno, pela mão de Alcuíno, tornando-se doravante lugar comum na poesia 

medieval. 

Petrarca imortalizá-lo-ia numa famosa carta escrita em 1337, aquando da 

sua chegada a Roma, impressionado com a grandiosidade dos vestígios do 

seu passado. 

Na Época Moderna assumiu importância crescente o princípio de 

unificação entre os valores religiosos e estéticos, numa óptica neoplatónica, o 

que conduziu ao desenvolvimento da ideia renascentista da ilha da Utopia, 

esse lugar mítico onde o Homem atingia a salvação pelo conhecimento. 

Partindo deste princípio ao qual se associava, numa leitura cristã, a visão 

profética de Ezequiel (Ez., 40, 2 – Visão do Novo Reino de Deus) rapidamente 

se difundiu a imagem escatológica da Jerusalém Celeste, entendida como uma 

utopia arquitectónica. 

Se uma das suas primeiras representações é a que encontramos no 

painel central do Políptico do Cordeiro Místico de Jan Van Eyck, é sobretudo a 

partir da centúria seguinte que este conceito se vulgariza nas representações 

pictóricas destes pintores nórdicos, nomeadamente Bernaert Van Orley ou 

Ambrosius Benson. 
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Paralelamente às representações pictóricas começam a surgir algumas 

obras literárias que verdadeiramente enaltecem o prazer provocado pela 

contemplação das ruínas, destacando-se neste contexto Eneas Sylvius 

Piccolomini (futuro Papa Pio II) que se insurgia, já na época, contra alguns 

crimes cometidos pelos construtores coevos! Francesco Colonna seguir-lhe-ia 

as pisadas ao publicar, em 1499, o seu romance arqueológico, 

Hypnerotomachia Poliphili, com bastantes ilustrações, revelando-se também 

ele impressionado com o estado de abandono a que alguns dos vestígios da 

Antiguidade eram votados. Esta obra, apesar de não ter obtido o eco desejado 

pelo seu autor do ponto de vista da chamada de atenção e da maior 

importância conferida aos espaços arqueológicos e sua preservação, teve 

bastante sucesso entre os artistas, sobretudo os pintores que encontraram nela 

uma fonte de inspiração para a reprodução de algumas paisagens de ruínas.  

Entre os neoplatónicos, o elogio de Roma feito por Giovanni Battista 

Spagnoli e alguns poemas de Cristoforo Landino, Sannazar, ou Aretino, 

contribuíam também para que a fortuna do tema fosse cada vez mais alargada, 

enquanto o epigrama latino de Giano Vitale consagraria a forma mais célebre 

conferida a esta ideia, que viria a perdurar até ao século XVIII. Se o epigrama 

se tornou na Europa a fórmula preferida dos escritores para se dedicarem à 

temática das ruínas, este movimento ia sendo acompanhado pelos artistas, 

como o comprova a encomenda que Leão X fez a Rafael no sentido de 

reproduzir em desenho a Roma antiga, projecto infelizmente gorado pela morte 

súbita do artista. 

Além das obras escritas, determinante seria também a difusão dos 

gravados sobre esta temática, podendo citar-se sumariamente as diversas 

estampas com fundos arquitectónicos de Albrecht Dürer, as mencionadas 

ilustrações da Hipnerotomachia Poliphili, bem como as dos tratados de Jean 

Pélerin Viator, De Artificiali Perspectiva – sendo a 1ª edição publicada em 1505 

– as que figuram nas Medidas del Romano de Diego de Sagredo, cuja primeira 

edição toledana saiu dos prelos de Remón de Petras em 1526 ou, um pouco 

mais tarde, o Livro IV de Architettura de Sebastiano Serlio (1ª edição de 1537).  

Com muita frequência os pintores começam a integrar esses fundos nas 

suas obras, sendo um dos mais influentes nesse sentido Jan van Scorel, como 
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se fez já referência. Na história da paisagem em Roma, a questão das relações 

entre Scorel e Polidoro da Caravaggio constitui, sem dúvida, o primeiro caso de 

acção decisiva nas influências entre o Norte e o Sul, na Roma do século XVI, 

sendo a partir da relação privilegiada que se instaurou entre ambos que se 

manifestou o papel fundamental desempenhado pelos flamengos na 

constituição das paisagens fantasiadas, povoadas de ruínas. Na verdade, 

também as representações paisagísticas de Polidoro reflectem uma sensível 

diferença antes e depois do seu contacto com o pintor flamengo, momento a 

partir do qual abandona a veia lírica das suas paisagens de ruínas, para 

representar uma natureza acidentada, no seio da qual despontam enormes 

maciços rochosos, que se prolongam na linha do horizonte. Dos artistas 

italianos, Polidoro da Caravaggio foi o único que pareceu ter percebido que 

Roma já não era mais do que uma ruína do seu passado glorioso. Começou 

também a ganhar o gosto pela pormenorização naturalística tão típica dos 

flamengos, nas espécies vegetais que afloram por entre as ruínas, 

manifestando bem a influência de Van Scorel. 

Um dos artistas que começou a experimentar este gosto vanguardista de 

representação de paisagens em ruínas, quando ainda estava na Holanda, foi 

Lambert Sustris, o discípulo de Scorel que se revela mais sensível à matéria 

pictural propriamente dita e o mais interessado pela representação da 

natureza. A paisagem por ele criada na Sagrada Família do pintassilgo, dada 

em touches rápidas de branco nacarado, com um fundo de ruínas romanas - 

que ele ainda nem sequer tinha visto directamente, porque a pintura é anterior 

à sua partida para Itália - surge quase como uma premonição daquilo que ele 

iria descobrir depois no Sul da Europa. Em Roma seduziu-o particularmente a 

pintura de Polidoro, o discípulo rafaelita que melhor conjugou as influências do 

mestre com as fontes decorativas neronianas, e que expressa com 

extraordinária liberdade nos seus esgrafitos e nas fachadas pintadas que 

enchem alguns dos palácios italianos.  

Acabando por se fixar em Pádua, foram as decorações fresquistas da 

Villa dos Bispos, em Torreglia di Luvigliano, que o imortalizaram, sugerindo 

alguma inspiração nas pinturas mantuanas que Giulio Romano realizou no 

Palácio Te.  
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Uma das novidades de Sustris foi introduzir sempre uma paisagem entre 

cada par de figuras, como que tentando trazer para dentro do palácio uma 

parte da natureza envolvente. Denuncia, porém, a sua formação nórdica 

porque embora essas paisagens apresentem muitas vezes vestígios de ruínas, 

acaba por imprimir-lhes uma feição demasiado realista. 

Quanto a Heemskerck, graças ao facto ao qual se fez já referência, de ter 

apetência por representar diferentes pontos de vista das obras da Antiguidade, 

levou-o também a fazer uma integração ambiental dessas mesmas obras, 

representando sempre esses vestígios inseridos no seu ambiente natural. 

Devido às reminiscências nórdicas do gosto adquirido pela paisagem, o pintor 

desenvolve essa ambiência de uma forma cada vez mais expansiva, acabando 

assim por criar no mundo romano o gosto pela veduta, que durante tanto tempo 

tinha sido apanágio da pintura das regiões do Norte europeu. Heemskerck teve 

ainda o mérito de originar uma proposta diferente da paisagem de ruínas, pois 

os vestígios arruinados de um edifício eram para ele apenas o ponto de partida 

para uma reconstituição ideal. Assim, as vedute para o artista podiam ser 

constituídas pela composição de diferentes elementos, isto é, representa no 

mesmo espaço monumentos de origens diversas (no Rapto de Helena, por 

exemplo, coloca o Colosso de Rodes frente ao Coliseu de Roma), abrindo 

caminho a um outro tipo de paisagens, as paisagens fantasistas, que viriam a 

conhecer grande fortuna entre os artistas. Resta saber se este maior interesse 

votado por si à envolvência dos sítios, do que ao monumento propriamente 

dito, é consequência do desenvolvimento pessoal do artista, ou se terá sido 

condicionado precisamente pela reacção dos italianos, que ficavam 

verdadeiramente embevecidos perante as paisagens dos artistas flamengos. 

Estas eram apreciadas quase unanimemente, quase podendo dizer-se que, a 

única nota dissonante era a de Miguel Ângelo, que chegou mesmo a insurgir-se 

contra o descritivismo minucioso da paisagem nórdica, facto que 

simultaneamente nos dá conta do impacto exercido por essas mesmas 

paisagens entre os seus conterrâneos. 

Há, no entanto, que ter em conta que quando Heemskerck chegou a 

Roma, cinco anos depois do fatídico Sacco perpetrado por Carlos V, a imagem 

da cidade era a do abandono e da ruína, razão que o levou a representar todos 
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os vestígios arquitectónicos, panos de muros, colunas, pórticos, etc, sempre 

cobertos de vegetação, pois foi essa a primeira visão que deles teve, como se 

salientou já. Foi a partir deste pintor que o fenómeno das rovine se 

transformaria num tema em si, como que uma reflexão sobre a voragem do 

tempo, tão frequentemente evocada pelos humanistas, mas agora com a 

sobrecarga das alusões aos tristes acontecimentos que provocaram a 

decadência de Roma.  

Hermann Posthumus, pertencendo a uma geração mais nova, foi 

igualmente atraído quer pelo naturalismo de Polidoro, quer pela pintura 

neroniana. Para o seu sucesso em Roma foi determinante a sua colaboração 

nas decorações para a entrada triunfal de Carlos V, como se referiu 

anteriormente. Foi certamente um dos artistas que integrou o círculo de 

Heemskerck (só assim se explicando a mencionada confusão que levou a que 

muitos dos seus desenhos fossem identificados como sendo deste outro 

artista) e revelar-se-ia um dos maiores adeptos deste culto das ruínas. De 

resto, basta dizer que é justamente num grande desenho de Roma, datado de 

1536 e integrado num dos Álbuns de Berlim”- durante algum tempo atribuído a 

Heemskerck e posteriormente ao convencionalmente designado por “Anónimo 

A”, (que Nicole Dacos593 identifica com H. Posthumus, como se referiu já) - que 

surge pela primeira vez escrita uma máxima que doravante conheceria uma 

enorme repercussão: «Roma qvanta fvit ipsa rvina docet» (a grandeza de 

Roma é evocada pelas suas ruínas). Esta máxima surgirá escassos anos 

depois (1540) no frontispício do Livro Terceiro de Serlio, sobrepujando um 

conjunto de ruínas entre as quais se encontra, num nicho, uma alegoria da 

arquitectura, como que evocando o espírito criativo que animava os artistas, 

ilustração esta acompanhada do respectivo texto, que será novamente repetida 

por Pieter Coeck nos frontispícios da tradução neerlandesa que ele próprio fez 

do Livro Quarto de Serlio, publicada em 1546 e na sua versão francesa, dada à 

estampa em 1550.  

Este tipo de paisagem de ruínas desenvolvido principalmente por 

Heemskerck, Sustris e Posthumus, também exerceu a sua influência sobre os 

pintores italianos. Um dos primeiros a deixar-se seduzir por este tipo 

                                                 
593 - Nicole Dacos, Roma Quanta Fuit, cit., p.26. 
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paisagístico foi Jacopino del Conte, embora outros como Francesco Salviati, 

Perino del Vaga, também reflictam essa adesão, não obstante os italianos 

desenvolverem sempre esquemas abstractos e oníricos, afastando-se nesse 

aspecto da visão concreta e meticulosa dos artistas nórdicos mais presente, 

ainda, em Heemskerck, do que nos restantes. 

E não apenas os italianos se sentiam fascinados por este novo “género”, 

mas também alguns franceses, como Jacques Androuet du Cerceau, Jean 

Cousin (pai), ou o espanhol Luís de Vargas, que permaneceu durante bastante 

tempo em Roma, onde teve também oportunidade de contactar com 

Heemskerck e os pintores da sua entourage. 

Entretanto, outros artistas flamengos que tomavam o caminho de Roma, e 

se juntavam ao círculo de Heemskerck, íam aderindo a este gosto pela 

representação das rovine. Foi o caso de Michiel Gast, chegado à cidade em 

Novembro de 1538, onde assina um contrato de aprendizagem com o seu 

compatriota Laurent de Roterdão594, tornando-se um exemplo bem sintomático 

do papel que os paisagistas flamengos viriam a desempenhar em Roma. Sabe-

se que depois do atelier de Laurent passou para o de um outro pintor nórdico, 

cujo nome ignoramos, entrando depois no círculo de Heemskerck (do qual, 

quiçá, o próprio Laurent de Roterdão também faria parte). 

Michiel Gast foi um dos primeiros a estabelecer de uma forma notável a 

simbiose entre os dois mundos, o nórdico e o romano. Sem nunca renunciar ao 

gosto das pequenas cenas do quotidiano, ele soube fundi-las com as 

novidades romanas, colocando a técnica dos antigos ao serviço da tradição 

nórdica, de uma forma que não pôde deixar de impressionar os seus 

contemporâneos. Foi sobretudo depois dele que, de uma forma geral, tanto as 

vedute como as paisagens fantásticas de ruínas se impuseram 

verdadeiramente, em detrimento das paisagens realistas, que 

progressivamente foram desaparecendo. É também a Michiel Gast que se deve 

o mérito de ter sabido sistematizar e integrar as paisagens nas decorações 

modernas de grottesche, utilizando-as sempre, desde o Palácio dos 

Conservadores, à Villa Giulia, ao Palácio do cardeal Ricci (hoje Palácio 

Sacchetti) e outras obras, que executou ao longo dos quase vinte anos que 

                                                 
594 - Cfr., Idem, ibidem, p. 94. 
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permaneceu em Roma. Pode mesmo dizer-se que ele se especializou, 

verdadeiramente, neste novo género pictórico que era a paisagem de ruínas. 

Entre os muitos estrangeiros presentes em Roma, quase todos sentiram 

essa sedução exercida pelas ruínas, inserindo-as sempre nas histórias 

representadas. Em primeiro lugar, contam-se os restantes discípulos de Scorel 

alguns dos quais já mencionados, como Pieter Coeck, Michiel Coxcie ou Peter 

de Kempener, entre outros como Lambert Suavius ou Leonards Thiry. 

Um pouco mais tarde, seriam outros os antuerpianos que partiriam para 

Roma a fim de aperfeiçoarem a pintura de paisagem. Um deles foi Hieronymus 

Cock, como se disse já, vindo a publicar em 1551 uma série de gravuras com 

ruínas romanas que tiveram uma tal expansão, que durante muito tempo se 

mantiveram como o principal modelo, copiado em toda a Europa.  

Hendrick Van Cleve, antigo aluno de Frans Floris, é outro dos que em 

meados do século vai para Roma onde reproduz inúmeras paisagens, 

interessando-lhe particularmente as vistas célebres dos monumentos antigos, 

reportório este que integrará nas suas pinturas ao longo de toda a sua carreira, 

mesmo quando a passagem por Roma ia já longínqua. 
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