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 On Portraiture: Foreword
 
 Annemarie Jordan Gschwend, Maria João Gamito  
 and Fernando António Baptista Pereira 

‘Portrait: the representation of a person of 
rank and standing whose effigy, resemblance 
and likeness deserve to be remembered for 
posterity.’ Sebastián de Covarrubias, Tesoro de 
la lengua castellana o española (1611) 

On Portraiture. Theory, practice, and fiction from Francisco de 
Holanda to Susan Sontag pays homage to the late John B. Bury 
(1917-2017), a historian who dedicated his life to the study of 
the Portuguese artist and illuminator Francisco de Holanda and 
his treatises on painting and the art of portraiture. 
This international colloquium with participants from Europe, 

America, and South America included prestigious Keynote Speakers, 
researchers in different fields, many doctoral students, and junior-level 
academics. The call for papers in 2019 asked for other modes of por-
traiture to be addressed, including gender issues, questions of power or 
intimacy, the collective memory, and the political, social, and histori-
cal portrait. We invited papers to focus on self-representation and the 
representation of others, including concepts of beauty or ugliness. With 
the onset of the Corona pandemic, insurmountable hurdles had to be 
met over the past two years after cancelling this presential event twice. 
Another challenge for the convenors, the Artistic Studies Research Centre 
(CIEBA) at the Faculdade de Belas-Artes (FBAUL) of the University of 
Lisbon, and the Executive Committee of On Portraiture, was the decision 
to hold the entire event exclusively online, for three days, from January 
18 to 20, 2022. The FBAUL team who surmounted the tremendous 
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technical challenges involved should be commended. 
Special thanks need to be expressed to Teresa Teves Reis, who, 

while completing her PhD dissertation, devoted long hours and much 
hard work to ensure that On Portraiture was a success. Reis was indis-
pensable in organizing the speakers on many fronts and guaranteeing 
that the final texts were delivered on time. We are grateful to Maria Teresa 
Sabido, Alice Nogueira Alves, Ana Mafalda Cardeira, Glória Nascimento, 
Liliana Cardeira and Marta Frade of the Executive Committee for their 
organizational skills, support, and enthusiasm. For the final eBook, Jorge 
dos Reis worked with dedication to the layout, design, and much more.

To compensate for the cancellations due to the pandemic, an 
online Pitch Session was held on January 18, 2021, which kickstarted 
the virtual conference planned for one year later. These short 10-minute 
sessions allowed junior and senior scholars to meet virtually and pres-
ent the ‘state of the question’ of their current research and findings on 
portraits and portraiture.  The Q & A afterwards, chaired by Fernando 
António Baptista Pereira, was dynamic and engaging, with lively discus-
sions which helped contextualize and frame the parameters for the pro-
jected 2022 papers.

The objective of On Portraiture was to revisit the theory and 
practice of artistic, historical, anthropological, social, and political expe-
rience regarding portraiture, as well as looking with a lens at fictional 
dimensions (the literary portrait). The intent was to intersect several dis-
ciplinary fields with papers addressing the portrait as a concept, theme, 
process, object, and device within its multiple developments and to 
review its conceptual, technological, and contextual progressions. This 
colloquium reached as far back as Antiquity, focusing on the multifac-
eted questions regarding portraiture, sitters, the function of portraits, 
the artists who made or still make them, portrait galleries, genealogy and 
portraits, and the media deployed over centuries – drawing, painting, 
sculpture, engraving, photography, videos, or video installations.

More than defining a temporal framework, the subtitle of our 
colloquium – From Francisco de Holanda to Susan Sontag – underscored 
the dynamic porosity of portraiture in the fields of aesthetics, art, lit-
erature and science, from antiquity to the Renaissance, right up to the 
twenty-first century. Aspects of contemporary portraiture that equally 
looked to artistic and historical antecedents were welcome, particularly 
those speakers who could illuminate more on present contexts and the 
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phenomenon of reception, such as portraits in social media, interviews 
or documentaries.

The formalist, critic and painter Roger Fry maintained that the 
features of a sitter are merely a scaffold upon which the portraitist builds 
significant forms. In 1942, T. M. Greene expanded this concept, coun-
tering that the sitter’s features are simply the point of departure while 
the painter is at liberty to explore a model’s inner character. For Greene, 
realism played less of a role in a portrait’s conception (The Arts and the 
Arts of Criticism, Princeton, 1940). Art historians generally accept that 
a portrait painted ad vivum (or from ‘life’) is a representation that is 
supposed to represent a model closely. But if one takes Greene’s view, 
how can the viewer discern between the ‘real’ features of the sitter’s char-
acter from those regarded as painterly embellishments? Therefore, this 
colloquium sought to look at these specific questions while raising others 
regarding aesthetics, the history of art and criticism, to define categories 
of portraiture which accurately distinguish, describe, and classify por-
traits and their developments in different cultures and traditions and to 
see if these criteria are still viable today in our contemporary digital age. 
Today the selfie has become an indispensable part of everyday life and a 
new form of self-representation in portraiture.

A recent exhibition in Amsterdam, Remember Me, held at the 
Rijksmuseum in 2021, brought together over one hundred Renaissance 
portraits, from Albrecht Dürer to Sofonisba Anguissola, raising rele-
vant questions for our international conference. For the Rijksmuseum, 
one word encapsulated the meaning of portraiture and the meaning of 
being portrayed, whether we are looking at a Renaissance portrait or 
a selfie – ‘remembrance’. The question of remembrance was explored 
throughout the exhibition by considering other queries: do you see me, 
and how do you see me? Portraits over the centuries have assumed vari-
ous functions. Sitters were and still are keen to be presented in the most 
favourable manner possible. All aspects of the composition – the facial 
expression, symbolism, pose, background and clothing – are carefully 
planned. Remember Me underscores how sitters, not only their portrait-
ists, determined how they should be imaged, portrayed, seen, and even 
remembered.

The colloquium’s point of departure is Francisco de Holanda, 
humanist and Renaissance Portuguese artist and the author of Do Tirar 
pelo Natural [‘On Portraiture’], the first treatise dedicated to portraiture 
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in early modern Europe. He concluded this work in 1549, in the decade 
following his return from a trip to Italy undertaken between 1538 
and 1540, as a member of the Portuguese embassy of Ambassador 
Pedro de Mascarenhas. This momentous trip introduced Francisco to 
Michelangelo Buonarroti in Rome, allowing him to observe and draw 
for the Lisbon court the most outstanding works of antiquity and the 
Renaissance he had seen travelling across Italy. Upon his return to 
Portugal, Holanda undertook writing  Da Pintura Antiga [‘On Ancient 
Painting’], which he concluded on October 13, 1548. The latter treatise 
was quickly followed by his second, more abbreviated work, Do Tirar polo 
Natural. Holanda prepared these two manuscripts for publication but 
only came to light centuries later.  

In fulfilment of John B. Bury’s ground-breaking research on 
Francisco de Holanda, especially his portrait treatise, a bilingual edition 
of Bury’s unpublished English translation of Do Tirar polo Natural, along 
with Holanda’s original in Portuguese, was presented during the virtual 
conference, to published by Paul Holberton in London in 2023.

As Anne Dunlop so aptly wrote in 2014 in her exhibition cat-
alogue, Early Modern Faces. European Portraits 1480-1780: ‘The rise of 
the portrait was one of the fundamental artistic developments of early 
modern art. Portraits are strange and theatrical, and there is always a 
fundamental tension between the drive to record the actual person’s 
appearance and the desire to document a social, historical, or ideal 
persona. And as spectators, we form part of the theatrical scenario, the 
staged three-way encounter between creator, sitter, and viewer. Artists 
also have a stake, shaping portraits in ways that would highlight their 
knowledge and skill’.

The decision to publish the On Portraiture conference papers as 
an eBook was to make the diversity and scope of the colloquium avail-
able to a broader audience of students, historians, researchers and inter-
ested readers. The official languages of the three-day conference were 
Portuguese, English, French, Italian and Spanish, and the fifty-nine 
essays spread over 841 pages reflect our global approach. Different uses 
for portraits and other categories of representations, by no means chrono-
logical or comprehensive, are presented in this volume’s wide-ranging 
and diverse essays. 
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Resumo 
Francisco Vieira Lusitano (1699-1783) pintou retratos conven-
cionais e retratos alegóricos interessando-se também pelo por-
trait historié, género muito raro entre nós. Na época moderna, o 

portrait historié articulava Retrato e Pintura de História o que permitia 
ao pintor libertar-se da sujeição aos ditames do género retrato, o menos 
cotado na avaliação da Academia. 
 Palavras chave: retrato convencional, retrato alegórico, portrait 
historié.
 Abstract 

Francisco Vieira Lusitano (1699-1783) painted conventional 
and allegorical portraits and also the portrait historié, unusual in Portugal. 
At the modern epoch the portrait historié combining both History Painting 
and Portrait, allowed the painter to get freer from the Academy dictates’ 
regarding the genre portrait, the lower in the rank of its evaluation. 
 Key words: conventional portrait, allegorical portrait, portrait 
historié.
 Retratos de corte. Semelhança e Decoro 

Conhecem-se alguns retratos de corte de Francisco Vieira 
Lusitano (Lisboa, 1699-1783), pintor régio de D. João V (1689-1750) 

Portrait historié:   
deuses e herois nos  
retratos de Vieira Lusitano
Luisa d’Orey Capucho Arruda

CIEBA - ANBA
luisa.capucho@gmail.com
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e de D. José (1714-1777), tanto em desenho como em pintura, tendo-se 
perdido uma parte considerável do seu trabalho no terramoto de Lisboa, 
de 1755, como nos revela na sua autobiografia (Lusitano,1780, p.3). 
Entre as obras que descreve, perderam-se os retratos da Régia Prole e 
o Retrato do Patriarca de Lisboa que estariam no Paço. Mais tardios e 
naturalmente sujeito a protocolos e códigos de conduta da época, conhe-
cem-se o Retrato da Infanta D. Maria, (Palácio Nacional de Queluz, inv. 
N.º PNQ962), de cerca de 1753, e o da mesma data, o Retrato do Infante 
D. Pedro (Palácio de Nacional de Queluz, inv. N.º PNQ963). O Retrato 
de caçador, também conhecido como Retrato de D. Lourenço Brotas de 
Lencastre (Museu Nacional de Arte Antiga, inv. N.º 1679 PINT) con-
stitui um excelente retrato, analisado por José Teixeira (Teixeira, 1993, 
p.191). 

 Muito pouco divulgado, e de 1747, vale a pena rever o extraordi-
nário Retrato do Principal Lázaro Leitão Aranha (1678-1767), imponente, 
sentado num magnífico cadeirão de madeira entalhada, apoiando a mão 
num grande livro, num interior luxuoso. Tudo indica o seu estatuto 
como alto eclesiástico e homem de cultura, destacando-se a opulência 
do traje cor de rosa em abundantes sedas e rendas, joias, anel de rubis e 
Cruz de Cristo, revelando o gosto e estilo romano do traje eclesiástico.  
Leitão Aranha foi Principal da Igreja Patriarcal, cargo que recebeu em 
1740. Sabe-se o Cónego viveu em grande opulência, sob o patrocínio 
de D. João V, que via nisso um sinal de magnificência da sua Igreja. De 
facto, Lázaro Leitão encomendava carruagens e tecidos para as suas 
roupas em Paris e instalou um teatro em sua casa, onde se ouvia música, 
tendo deixado a D. José I o seu espólio de partituras. Em 1747, lança no 
livro de contas o pagamento deste retrato para figurar no Recolhimento 
Lázaro Leitão que instituiu em Lisboa, onde está o seu túmulo e o seu 
retrato em escultura (Lamas, 1915 e Arruda, 1998, p. 61).  

Lusitano conheceu Lázaro Leitão em Roma, como Secretário 
Régio da Embaixada do Marquês de Fontes ao Papa Clemente XI, entre 
1712-1718, viagem que o jovem pintor acompanhou e que lhe trouxe 
grandes benefícios do ponto de vista do seu crescimento artístico, como 
revela na sua autobiografia (Lusitano, 1780, Arruda, 2015). Assim, 
podemos reiterar a atribuição deste retrato a Lusitano, pintado cerca 
de 1747 e cujo paradeiro é incerto (Retrato do Principal Lázaro Leitão 
Aranha (1678-1767), Vieira Lusitano, ver fotografia Wikipédia: Museu 
da Segurança Social de Lisboa.png|thumb|180px|Legenda]). 
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Retrato Alegórico (ou Portrait Historié?)   

Na obra Example or Alter Ego? Aspects of the Portrait Historié in 
Western Art from Antiquity to the Present (Manuth, Leeuwen & Kodelveij, 
2016) discutem-se, num conjunto de ensaios académicos, as várias épo-
cas e formas deste modo de retratar em que o retratado aparecia como 
um Santo da Igreja, (como a gravura D. João V como S. João Baptista, 
de Pierre Rochefort, existente na Biblioteca Nacional de Portugal), ou 
como um dos Deuses e Heróis da Antiguidade Clássica. A composição 
da imagem indicaria um exemplo a seguir ou mesmo um alter-ego, fig-
ura cujas qualidades eram homenageadas no retratado, normalmente 
homens com poder. Na França e Inglaterra do século XVIII, esta 
modalidade distingue-se pela massiva presença feminina na encomenda, 
trazendo a mulher para o primeiro plano, sobretudo pela sua beleza, 
como fica provado em Belle Comme Vénus (Scheinder, 2020).  Esta tip-
ologia de retrato feminino sensual terá sido malvista em Portugal, dada 
a influência da Igreja. No entanto, veremos adiante dois exemplos de 
portrait historié feminino inventados por Lusitano, que conhecemos ape-
nas em desenho. O portrait historié constitui uma forma muito partic-
ular do retrato europeu que exigia um fino conhecimento literário de 
fontes clássicas em que os pintores apoiavam a História que queriam 
contar. Na obra Alegoria à Aclamação de D. José I e D. Maria Ana Josefa 
de Áustria como reis de Portugal, pintura a óleo sobre tela do MNAA, em 
depósito no Palácio das Necessidades (VV.AA. (2018) (Cat. nº 150), 
Vieira Lusitano coloca os reis no lado esquerdo da composição, rodeados 
de um número surpreendente de figuras alegóricas relativas às virtudes 
do monarca e ao Império. Os monarcas são apresentados como person-
agens de uma história maior, como personagens de uma representação 
teatral, embora distantes da gesticulação das personificações alegóricas 
que integram o espaço de representação. Entre outras fontes, Lusitano 
terá usado a Iconologia de Césare Ripa, abundantemente ilustrada (R.  
[1593] (1996). O desenho pode interpretar-se como portrait historié. 

Lusitano, num autorretrato a sanguínea sobre papel, médium 
que vai usar quase exclusivamente na sua obra gráfica, revela-se como 
Pintor ingénuo, oferecendo o seu coração no altar da Pureza. Fig. 1. No 
interior de um clássico templo circular, várias figuras alegóricas envolvem 
um jovem pintor que oferece o seu coração a uma figura sentada sobre 
o altar, a Inocência, pousando a mão direita sobre uma urna em chamas 
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(conhecemos a prova da inocência 
pelo fogo, usada no Antigo Regime). 
Aos pés o Tempo acorrentado, sob a 
forma de um velho, significando que 
a promessa do jovem pintor é eterna, 
entre outras figuras alegóricas, como o 
Génio da Pintura com uma tocha acesa 
e a Força representada por uma grave 
matrona coroada de louros. O desenho 
pertence a colecção particular (antiga 
colecção António Capucho) e deverá 
datar entre 1716-19 (Castilho,1901, p. 
391, Costa, 1934, p.141, Arruda, 1999, 
Vol. II, pp.37-39).

Em 1721, morre o pintor João 
Vieira de Matos, com 20 anos, irmão de 
Francisco Vieira Lusitano. Este dedica-
-lhe uma gravura com texto em português e italiano, na qual retrata 
a Morte de João Vieira de Matos representando um jovem deitado num 
leito, rodeado de figuras alegóricas e da família.  O desenho pertence ao 
Museu Nacional de Arte Antiga, assim como provas de gravura em preto 
e branco e sanguínea (Arruda & Carvalho, 2000, pp.154-155). A obra 
é conhecida como As três Parcas pois as três terríveis divindades presi-
dem à cena, Cloto tece o fio da vida, Láquesis segura a roca e, Átropos, 
com a tesoura, corta o fio da existência. Também o Tempo e a Morte 
estão presentes, chora o Génio da Pintura. Neste desenho e na gravura, 
Vieira aborda um facto da sua vida, uma história contada por imagens 
alegóricas e personagens da mitologia clássica.  Em cursivo escreve no 
desenho uma lauda ao irmão e aos seus amigos, pedindo que rezem por 
ele e, curiosamente, assina em nome de INÊS HEL.na e no seu próprio 
nome; VIEIRA LUZITANO INVENTO E FEZ, indicando Inês como 
sua mulher (Castilho, 1901, p-193-195; Costa, 1920 p. 32-33; Soares, 
1940-41, p. 637; Saldanha 1995, p.56; Arruda, 2000, vol. I pp.153-156, 
vol. II, p, 84). 

Relativamente ao estilo, este desenho, apresentado num formato 
circular e depois retomado em gravura, revela um modo de conceber 
a forma artística que se reporta ao barroco romano, figurando o pin-
tor português como um dos seguidores de Carlo Maratta (1625-1713) 

Fig. 1. Francisco Vieira Lusitano, Pintor 
ingénuo, oferendo o seu coração no altar da 
Pureza, sanguínea sobre papel, 290x221, 
antiga coleção António Capucho. © Luísa 
Arruda.
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- Marattesco, aliás como os seus mestres Benedetto Lutti (1666-1724) e 
Francesco Trevisanni (1656- 1746) (R. 21, pp-12-13 & N.pp.162-180).  
Veremos adiante como as Parcas voltam a surgir noutro desenho de 
Lusitano.

Portrait Historié

Pouco mais tarde, 
Vieira compõe a sua obra 
mais célebre, Orfeu e Eurídice 
nos Infernos ou Orfeu tocando a 
Lira perante Plutão e Prosérpina 
(segundo as Metamorfoses de 
Ovídio [2007]), representando 
numa só imagem o conjunto 
de personagens da corte de 
Plutão que preside sentado 
no seu trono (Arruda , 2000, 
p.175-178, Turner, 2000, p. 242) . O desenho em sanguínea, parcial-
mente contraprovado, refere-se à história de Orfeu e Eurídice, retratan-
do-se Lusitano como Orfeu e D. Inês de Lima como Eurídice, ilustrando 
o momento em que Orfeu, cantando, suplica a libertação de Eurídice 
(Museu Nacional D. Frei Manuel do Cenáculo, inv. N.º 672) Fig. 2.  

Estamos então em presença de um verdadeiro portrait historié, 
na medida em que Lusitano se retrata como Orfeu e sua amada como 
Eurídice. O pintor assume-se como um grande amante da antiguidade 
que tenta resgatar a sua amada do inferno. De facto, tendo-se casado 
com D. Inês de Lima em segredo, perde-a para um convento onde os 
pais a enclausuraram. Em Roma, para onde viaja novamente, tem como 
objectivo chegar ao papa, mas é desaconselhado, pelo que desenha e 
pinta este portrait historié, representando alegoricamente D. João V como 
Plutão, o único com poder de libertar D. Inês de Lima, e a si mesmo 
como Orfeu. Quando regressa a Lisboa, com uma estratégia bem urdida 
e apoiado pelo seu amigo, o pintor André Gonçalves (1685-1762) que 
aliás entregaria em segredo cartas e prendas a D. Inês de Lima, resgata 
a sua amada do convento. D. João V não terá interferido, apenas excla-
mando: “ninguém a fez mais limpa” segundo o pintor. 

Sabemos que se trata de um autorretrato porque o pintor o 

Fig. 2. Francisco Vieira Lusitano, Orfeu perante 
Plutão, sanguínea sobre papel, 72X100, in. 672, 
Museu Nacional D. Frei Manuel do Cenáculo. © 
DGPC/ADF. José Pessoa
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afirma na autobiografia, descrevendo pormenorizadamente o desenho, 
revelando também que fez uma pintura com o mesmo tema, numa ver-
dadeira écfrase, forma literária que descreve uma obra de arte (Lusitano 
1780, pp.6-9; Arruda, 2000, vol. pp. 28-31, e Vol. II, pp. 118-120 Arruda, 
2015, p.71). Mais uma vez dá conta da sua cultura literária, usando As 
Metamorfoses de Ovídio para contar a história, mas também se intui aqui 
a leitura da tratadística, nomeadamente o Trattato dell’Arte della Pittura, 
Scoltura et Archittetura (Lomazzo, 1584, pp. 666-678), descrevendo 
Lomazzo a forma de Plutão, de Prosérpina e das Parcas, entre outras 
criaturas infernais: como: Della forma di plutone, di Proserpina & delle 
Parche (cap. XXXI) ou Della forma delle tre furi infernalle (cap.XXXII).  

A história de Lusitano foi conhecida na Europa e este desenho 
foi célebre, conhecendo-se várias duplicações, em contraprova, entre nós 
e em Espanha (Corredoira, 2019, n.º catálogo 15, pp. 67-70).  Uma 
cópia deste desenho na colecção do Museu Martin-von-Wagner, da 
Universidade de Wurzburg (inv. nº 9868) foi interpretada como o verda-
deiro original de Lusitano como atesta o catálogo (Morét, 2012, n.º catá-
logo 349, pp.349-346). Relativamente ao desenho na colecção alemã, 
vejamos a carta em que Agostino Ratti (1699-1775) se refere ao desenho 
de Orfeu de Lusitano, que viu em casa do Capellarino (mestre de capela) 
acrescentando: Bello Era. Lusitano responde secamente que não podia 
ser seu, e que Alexandre Gusmão, o terá deixado copiar, pois o desenho 
original foi dado por Lusitano a Alexandre de Gusmão que depois o deu 
ao Rei:

Sento, quanto mi dite del disegno d’Orfeo
sceso all Inferno, che non so come lo
avesse il Cappellarino (2) da voi segnatomi,
mentre io, quando lo feci, Io donai ad un
cavaliere Portoghese, che si chiana D.Alles-
Sandro Giisman (3), e costui lo portò in
Lisbona, e lo donò al re. Forse detto cavaliere
l’averà lasciato copiare. (Bottari &Ticozzi, 1825, p.172).

O desenho da Universidade Alemã foi interpretado como o ori-
ginal por estar muito bem conservado, não sendo uma contraprova, e 
apresentar o complemento ao desenho: duas tiras laterais (coladas) com 
a representação de esquema decorativo relativo ao inferno. Existem duas 
outras tiras decorativas, na colecção do MNAA, representando o mesmo 
modelo que interpretamos como estudo para a moldura da pintura que 
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se perdeu no terramoto. Esta obra chegou à universidade Alemã inte-
grada na grande colecção de Martin-von-Wagner (1677-1858), pintor e 
erudito colecionador que viveu largos anos em Roma, até à sua morte. 
A colecção foi doada à Universidade da cidade natal do pintor e colecio-
nador alemão. Assim, na nossa opinião, este desenho da colecção alemã 
é, muito provavelmente, a cópia que o amigo romano de Vieira viu em 
casa do Capellarino. Apesar das diferenças, nomeadamente a lyra da brac-
cio em vez da lira (provavelmente uma marca do artista que copiou o 
desenho) esta obra copia o original de Lusitano que se terá perdido no 
terramoto, uma vez que pertenceu à colecção real.

Do mesmo modo, o pintor refere uma outra pintura que se 
perdeu no terramoto e que estava no Palácio dos Melos, Condes das 
Galveias – O painel do Perseu, Perseu Vitorioso, um outro auto portrait his-
torié. Desta pintura apenas conhecemos o desenho em que identificamos 
D. Inês de Lima como Vitória.

Vieira Lusitano conviveu com José de Melo e Castro (1688-
1753), o 4.º Conde das Galveias, em Roma, onde este foi Embaixador 
Extraordinário, tendo vivido no mesmo Palácio em que Melo e Castro 
habitava na cidade. Iniciando a carreira como pintor, Vieira viajou para 
Roma na Comitiva do Embaixador Extraordinário Rodrigo Anes de Sá 
de Almeida e Menezes (1666-1733) que se alojou neste palácio até se 
transferir para o Palácio da Piazza Colona, na Via del Corso. Portanto, 
muito naturalmente a pintura foi-lhe comprada pelo Conde das 
Galveias. Mais uma vez na autobiografia, descreve pormenorizadamente 
o quadro referindo que se retratou como Perseu Vitorioso e sua amada 
como Vitória, descrevendo também o desenho e a pintura numa écfrase 
(Lusitano, 1780, p.9, Arruda, 2000, Vol. I pp.31-32 e Arruda, 2000, Vol. 
II, pp. 9-12). Graças a esta descrição, reconhecemos um desenho da 
colecção da Academia das Ciências, que sofreu um corte na figura do 
Perseu (Arruda & Carvalho, 2000, pp.82-85, cat. n.º 7).

O Retrato de D. Ana de Lorena como Juno pintando o retrato de D. 
José, desenho a sanguínea (contraprova), enquadra-se absolutamente no 
Portrait Historié. Assinado por Francisco Vieira Lusitano, constitui tam-
bém uma fonte importante para o entendimento das mentalidades no 
âmbito da educação artística das senhoras da corte portuguesa do século 
XVIII (colecção particular, Estoril) Fig.3. 

Francisco Vieira Lusitano foi mestre de D. Ana de Lorena 
(1691-1761), filha do marquês de Abrantes, o mais importante mecenas 
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de Vieira. D. Ana de Lorena foi grande 
dama da corte de D. João V  e de D. 
José I , cujos altos cargos são des-
critos em detalhe por Caetano de 
Sousa (sendo agraciada com o título 
de duquesa de Abrantes em 1753 e 
vindo a ser camareira mor da rainha, 
D. Mariana Vitória). António Caetano 
de Sousa publica a genealogia, o 
seu retrato e a sua carreira na corte, 
tecendo-lhe os maiores elogios, na 
sua História Genealógica da Casa Real 
Portuguesa (Sousa, 1735-1749, Tomo 
X, pp.388-390).

Vieira Lusitano foi também 
mestre de Catarina Vieira, sua irmã, 
que chegou a ter uma carreira artís-
tica, pintando, ao que sabe, sobretudo 
a partir dos desenhos de Vieira, prática que na época não desmerecia 
nenhum artista. Cyrillo Wolkmar Machado, pintor régio e memorialista 
contemporâneo das duas pintoras, dá-nos notícia de que estas colabo-
ram na decoração de uma capela, hoje perdida, segundo desenhos de 
Vieira Lusitano (Machado, C. (1823), p.104).

No desenho de Vieira Lusitano D. Ana de Lorena pintando o 
retrato de D. José, identifica-se a pintora como D. Ana de Lorena (1691-
1761), por um lado por ser discípula de Vieira, por outro, pelo conjunto 
de mensagens alegóricas envolvidas na construção icónica da imagem. 
(Arruda, L. (2000), pp.149-155, Arruda &Carvalho, (2000), pp. 223-
225, Cat.113, Arruda & Hall, (2006), pp.14-18). Trata-se de um retrato 
típico do gosto barroco, um portrait historié em que a personagem é retra-
tada com trajes e atributos de imperadores romanos ou divindades da 
antiguidade greco-romana consoante a idade, o tipo de personalidade 
e, sobretudo, a categoria social e política em que se enquadra. Lusitano 
também lhe traça o perfil poético na autobiografia (Lusitano, 1780, p. 
596).  Um dos atributos presentes na pintura é o Caduceu, símbolo de 
Íris, mensageira de Juno. Outro atributo é a Acha ou Vara de Lictor indi-
cando a força indestrutível, a presença de carácter e de liderança. As espi-
gas e as romãs dispostas no espaço figurativo parecem querer significar a 

Fig. 3 Francisco Vieira Lusitano, D. Ana de 
Lorena como Juno pintando o Retrato de D. 
José, sanguínea sobre papel, contraprova, 
290x195 colecção particular Estoril.  
© Luísa Arruda.
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presença de Cristo e da Igreja. Segura 
o retrato um jovem que representa o 
Génio da pintura. Na época de Viera 
Lusitano, apenas D. Ana de Lorena 
poderia ser representada com tal con-
junto de qualidades cristãs e humanas, 
desde a força de carácter, à liderança 
e ao especial talento para a pintura. 
Reforça esta ideia o traje de D. Ana de 
Lorena, que ostenta um penteado apa-
nhado, seguro por uma joia “à antiga”, 
provavelmente romana, como aliás as 
vestes e as sandálias. A assinatura de 
Vieira surge numa dobra do manto 
drapeado – “Franc. Vieira Lusitano”. 
Finalmente, note-se a palavra “Melo”, 
inscrita na pulseira, que indica o nome 
do marido de D. Ana de Lorena, D. 
Rodrigo de Melo, falecido em 1713. D. 
Ana de Lorena surge então represen-
tada com os atributos de Juno a esposa 
de Júpiter.

Pode datar-se este desenho de 
cerca de 1752-1753, época que marca 
a maior influência de D. Ana de Lorena 
na corte, aliás expressa na dedicató-
ria da Carta apologética e analytica, de 
1752, escrita por José Gomes da Cruz 
a pedido do pintor André Gonçalves, 
um texto dirigido a D. José I que 
defende a importância da Pintura e 
onde se publica um outro retrato de D. 
Ana de Lorena, com os atributos de Atena (Cruz, 1753). Neste retrato 
da portada da Carta Apologética, D. Ana é representada como protectora 
da Arte da Pintura e não como pintora.

No desenho D. Ana de Lorena pintando o retrato de D. José, Vieira 
elogia uma grande Dama da Corte representando-a como Juno, esposa 
de Júpiter, a mais importante das Deusas, no acto de pintar, actividade 

Fig. 4. Francisco Vieira Lusitano, 
Montagem de quatro desenhos, 195x340, 
Museu Nacional D. Frei Manuel do 
Cenáculo, Inv.686. © DGPC/ADF Luisa 
Oliveira.
Estudo Para Retrato de D. Mariana Vitória, 
sanguínea sobre papel, 142x107, Inv.686/1. 
Estudo para medalha de D. José, sanguínea 
sobre papel, contraprova, Ø 91 Inv.686/2.
Estudo Para Retrato de D. Mariana Vitória 
como Diana, sanguínea diluída e lápis negro  
sobre papel, 67x 89, Inv.686/3. 
Alegoria à Arquitectura com S. Pedro   
Inv.686/4.

Fig. 5 Francisco Vieira Lusitano, Retrato 
de D. Mariana como Iris, óleo sobre tela,  
929x680, inv.1052, Academia das Ciências 
de Lisboa. © Homem Cardoso. 



19

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

que também a enobrece e empresta um valor acrescido às suas quali-
dades, mas também se representa a si mesmo como seu Mestre. No 
momento do retrato, D. Ana volta-se para o espectador ou para o próprio 
Vieira Lusitano. Quanto ao retrato de D. José I (um retrato dentro 
de outro retrato) note-se que é representado de manto de arminho e 
empunhando na mão direita uma balança e na esquerda uma espada, 
como Lusitanorum Rex Justus (texto invertido) que se lê na moldura 
do retrato. Este retrato poderá ter alguma relação com o “processo dos 
Távoras” (1758-599) depois da hipotética tentativa de assassinato de D. 
José em 1758, tema tratado num desenho de Vieira Lusitano do Museu 
de Lisboa (MC.DES.1792).  

Neste tema, interessa também o ensino artístico das mulheres. O 
facto de o retrato de D. José não ter a face desenhada, pode ler-se a 
dificuldade de D. Ana em fazer um retrato sem o apoio do seu Mestre, 
ou então marcar o sentido da progressão dos “estudos” da pintora. A 
pintura a duas ou mais mãos era relativamente comum na época.

Ao que se sabe, trata-se do único retrato português do século XVIII 
de uma mulher surpreendida a pintar, neste caso uma grande dama da 
Corte, D. Ana de Lorena. A assinatura de Vieira e a inscrição Melo, na 
pulseira da Dama, estão invertidas, como se estivéssemos a ver o dese-
nho ao espelho. Este desenho é uma contraprova do desenho original do 
pintor, provavelmente feita pelo artista, para guardar a memória do seu 
trabalho original que terá oferecido. Sabemos, pelas cartas que citámos, 
que envia contraprovas para os seus amigos pintores de Roma, dizendo 
que não tem nenhum original em seu poder.

Na mesma época, Francisco Vieira Lusitano pintou o retrato da 
Rainha D. Mariana Vitória junto a uma lira dourada, adornada com a 
coroa e as armas de Portugal, empunhando o caduceu, da semideusa 
Iris, mensageira de Juno.  (Lisboa, Academia das Ciências, inv. n.º 1052) 
Fig. 5. Na credência uma folha com o verseto ditelo voi per me, da ópera 
Didone abbandonata. Esta peça, com libreto de Pietro Metastasio e música 
de David Perez, mestre de Música da Família Real, foi representada no 
Real Teatro de Salvaterra no Carnaval de 1753, como veremos adiante. 

Oh 
affanno!

  Se questo è duol tiranno
anime innamorate,

  ditelo voi per me
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Este retrato foi interpretado como sendo da Rainha Mariana de 
Áustria, consorte de D. João V, grande protectora da música em Portugal. 
No entanto, a idade que apresenta a personagem, e mesmo as joias, per-
mitem reconhecer a Rainha D. Mariana Vitória de Bourbon. A joia nos 
cabelos, em forma de Sol, terá relação com a estadia da princesa espa-
nhola na corte parisiense do Rei Sol, com a finalidade de se tornar sua 
esposa, o que não aconteceu. Já o broche em forma de cabeça de leão 
de onde pende uma flor de lis, de pérolas, indica a sua pertença à casa 
dos Bourbon. A laça segurando a manga do braço direito relaciona-se 
provavelmente com a sua joia que ainda se conserva na colecção real 
portuguesa (Marques, 2009, pp. 41-43). Lusitano deixou-nos um estudo 
de joia feminina em fiadas de pérolas, para a frente do busto (devant 
de corsage) semelhante à do retrato em questão, mas mais simplificada, 
desenho na colecção da Academia das Ciências.

Outros estudos permitem reconhecer a Rainha, nomeadamente  
na colecção de desenho de Frei D. Manuel do Cenáculo, uma monta-
gem de desenhos que revela dois projectos para um retrato da Rainha, 
duas tipologias opostas: um retrato convencional em que a monarca se 
apresenta de ceptro, manto de arminho e coroa de Portugal sobre uma 
pilastra, um retrato em sanguínea bastante acabado  e, outro, um estudo 
desenhado livremente em técnica mista: a sanguínea e pena com tinta 
sépia, que representa a Rainha como Diana (mas trajando um vestido da 
época e não os trajes clássicos de Diana) apresentando um Arco e Flecha.  
Junto aos retratos um desenho (em contraprova) para a Medalha com a 
efígie de D, José I e uma Alegoria à Arquitectura compõem esta a página 
da galeria portátil de desenhos desta colecção, organizada com toda a 
probabilidade por António Joaquim Padrão (1731-1771), pintor e gra-
vador de algumas obras de Vieira (Arruda & Carvalho, (2000), pp. 220).

No Real Teatro de Salvaterra, trabalhou Giovani Carlo Galli- 
Bibiena (1717-1770), autor dos teatros régios em Portugal desta época. 
Giuseppina Raggi traduz uma importante carta datada de 1753, ano da 
inauguração do teatro, escrita pelo astrónomo bolonhês Giovanni Angelo 
Brunelli para o botânico Ferdinando Bassi. 

Querido amigo. Estou há dez dias em Salvaterra, vila distante de Lisboa 
mais de trinta milhas, onde agora está a Corte. Estou a passar muito 
bem os dias em companhia do Sr. Giancarlo Bibiena, que recebeu um 
aplauso universal pelas suas obras, maior do que alguns pensavam. Ele 
fez aqui em Salvaterra um teatrinho bastante elegante, e que agrada a 
todos; fê-lo em tão pouco tempo que toda a gente se admirou. Neste 
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Carnaval representa-se Didone e algumas comédias em língua por-
tuguesa com intermezzi em italiano bastante curiosos (Raggi 2018, 
pp.108 e nota 53). 

Relativamente às arquitecturas como cenário deste retrato pode-
mos pensar na representação do Teatro de Salvaterra. Trata-se então 
de um portrait historié comemorando a inauguração do Teatro Real de 
Salvaterra, um retrato da Rainha como Iris e protectora da Música, 
datando de 1753. 

Conclusão

Neste artigo, revisitamos retratos de Vieira Lusitano sob o ponto 
de vista do portrait historié, uma tipologia que articula o Retrato e a 
Pintura de História, tendo alguma tradição na arte Europeia de XVII e 
XVIII e sendo raro entre nós. Lusitano deixou-nos retratos em pintura 
e desenho que revelam a sua cultura artística, mais do que o interesse 
pela semelhança ou a pela representação psicológica da personalidade 
dos retratados. Alguns estão habitados por figuras alegóricas que falam 
das situações envolvendo os retratados, impressionando o retrato de João 
Vieira, seu irmão representado no leito de morte.  Os autorretratos são 
absolutamente biográficos, portraits historiés, revelando a luta do pintor 
pela sua amada, sob a forma de figuras da tradição literária da antigui-
dade clássica, que reconhecemos pelas écfrases da sua biografia em verso 
de 1780. Desta tipologia é belíssimo o retrato em desenho de D. Ana de 
Lorena, como pintora e como Juno, apesar de ser uma contraprova de 
que se perdeu o desenho original.  Finalmente, apresentamos um retrato 
da Rainha D. Mariana Vitória que constitui um retrato comemorativo da 
inauguração do Teatro de Salvaterra, em 1753, teatro especialmente do 
agrado da Rainha, podendo ser interpretado como portrait historié – as 
joias, a lira dourada coroada, ostentando as armas de Portugal, a figura 
apresentando o caduceu, emblema de Iris, mensageira dos Deuses, a 
folha com um fragmento do libreto da Ópera, Didone Abandonata, 
constituem pistas que nos conduzem à identidade da personagem e ao 
tempo do retrato.
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Este ensaio propõe observar algumas práticas, teorias e ficções 
do retrato em obras de copy art que, de forma breve, podemos 
caraterizar como trabalhos sem rosto, mas com rasto, nos traços 
arrastados e arrostados do corpo, da mão e do dedo.

Palavras-chave: 
Autoria; Identidade; Mediação; Intermedialidade; Múltiplo.

Introdução

Desde o aparecimento comercial da fotocopiadora, na década 
de 1960, vários artistas desviaram-na do seu contexto original e acolhe-
ram todo o tipo de materiais para produzir obras de copy art e eletro-
grafia. A sua prática assentou em técnicas de apropriação e remistura 
crítica que estabelecem diálogos com a colagem do início do século XX 
e com a cultura digital do século XXI. Entre outros, o corpo copiado e 
transformado – ou performado, na relação do sujeito com a máquina de 
fotocopiar – surge amiúde nos trabalhos desenvolvidos por vários artistas 
a nível internacional na segunda metade do século XX, como Monique 
Brunet-Weinmann (1987) bem cartografou no seu tempo.
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corpo, autorretrato e 
impressão digital na copy art
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Longe de pretender fornecer um “retrato” exaustivo, este ensaio pro-
põe olhar alguns desses corpos na diversidade das suas representações 
enquanto retratos, autorretratos, antirretratos e contrarretratos. A refle-
xão centrar-se-á, para tal, na análise de um conjunto selecionado de tra-
balhos de César Figueiredo e António Dantas, artistas portugueses que, 
nas suas obras, recorreram com frequência a dois elementos em particu-
lar: a mão e o dedo.

Vale a pena trazer desde logo para diálogo a interessante pro-
posta de “retrato projetivo”, tal como apresentada por Bruno Marques 
(2019), justamente no sentido em que o autor deteta no século XX uma 
deslocação do rosto para o corpo. Como argumenta, o retrato, portanto, 
já não será a imagem do rosto, agora eclipsado, mas antes a sua possi-
bilidade de projeção deslocada para o corpo, mesmo que como sombra, 
silhueta, enfim lugar de rasto ou resto.

Em súmula, com a mão e com o dedo, este ensaio procura 
apontar para o corpo mas também para as suas sinédoques. Assim, pre-
tende-se argumentar a partir da leitura especulativa de algumas obras 
em particular que, mais do que apontar para a face ou para a máscara 
(Belting, 2019), mais do que nos endereçarem a um sujeito pessoalizado, 
estes autorretratos (do corpo, da mão e do dedo) apontam/manipulam/
corporizam a própria função autoral e os seus gestos de criação. Isto é, 
copiam, mediatizam e multiplicam os rastos sem rosto, entre o pessoal e 
o impessoal, sempre transmissível.

Autorretrato do dedo

No final da década de 1980, César Figueiredo organizou aquela 
que foi a primeira de várias exposições coletivas por ele dinamizadas no 
norte de Portugal. Em Kommunication Digital: Mail-art exhibition o 
“digital” do título adquire um sentido muito particular na medida em 
que, na convocatória de obras, se apela ao envio de impressões digi-
tais nos seguintes termos: “Join your fingerprints with your own artistic 
language.” (Figueiredo, 1989: 22). Entre as respostas recolhidas e mos-
tradas em modo duplo – primeiro no Porto e depois em Vila do Conde – 
encontra-se o contributo de Ray Johnson1. Este, num gesto de subversão 
das regras que lhe é típico, não envia as suas impressões digitais, mas 
sim as do seu amigo e pintor Chuck Close sobre uma silhueta da cabeça 
de Johnson. Fazem também parte dessa peça de correspondência o seu 

1   Trabalho reproduzido no blogue By the Way, mantido por Figueiredo: https://tradital.blogspot.com/2006/04/
ray-johnson-new-york-1955.html. Esta obra foi também incluída, em 1997, no The Ray Johnson Memorial Space 
organizado pela ArtPool (https://www.artpool.hu/Ray/6/net10.html) e, em 2017, foi mostrada em exposição comis-
sariada por Alice Geirinhas para a Galeria Monumental, em Lisboa. (Consultados 22-4-2021).
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caraterístico desenho da “paper snake” e, ainda, uma “silhueta” do uri-
nol de Duchamp que, uma vez apropriado por Johnson, passa para ele a 
ser “my Duchamp urinol”.

A impressão digital é um elemento que surge de forma recor-
rente nas obras do próprio César Figueiredo. Um ano antes da realização 
de Kommunication Digital, o artista compõe “DIGITAL WRITING” 
(1988) exclusivamente com 
recurso àquele símbolo (fig. 1). 
Esta obra de grandes dimensões, 
com 75 cm de altura por 25 cm 
de largura, dispensa a fotocopia-
dora e acolhe, na sua mancha grá-
fica organizada em grelha, uma 
repetição sucessiva de impressões 
digitais intercaladas por espaços 
em branco. Sobre as dedadas é 
inscrito o número 1. Aos espa-
ços vazios atribui-se o número 0. 
Aqui, o vocábulo “digital” está 
ligado ao dedo, mas faz tam-
bém referência aos sistemas de computação digitais, compostos, na sua 
camada mais profunda, pelo código binário expresso em zeros e uns. 
Esta “escrita digital” é uma escrita mínima da mão e é também uma 
escrita do dígito mínimo da máquina. Onde a impressão digital do autor 
está presente, considera-se o signo cheio. Onde essa marca do autor está 
ausente, considera-se o signo vazio. No seu todo, enquanto recodificação 
do código binário, a obra dialoga entre o sim ou não, verdadeiro ou falso, 
ligado ou desligado, positivo ou negativo, tudo ou nada.

Numa perspetiva panorâmica, são várias as obras de Figueiredo 
nas quais encontramos diferentes iterações destas impressões digitais, 
constituindo-se este elemento como um dos “tópicos” mais frequentes 
na sua obra. Assim, estes trabalhos dispersos são como que um prolon-
gamento – gerando infinitude – desse seu projeto de exposição coletivo 
do final dos anos 80. A maior parte das vezes, tomam um dinamismo 
irónico ao reproduzir as marcas pessoais do sujeito através de carimbo. 

Nesse sentido, este gesto de Figueiredo comunga da mesma iro-
nia dos trabalhos que Piero Manzoni desenvolveu em torno da impres-
são digital. Em 8 Tavole di Accertamento2, volume publicado em 1962 

Figura 1. César Figueiredo, “DIGITAL 
WRITING” (1988), acompanhada por postal. 
Fotografia e fonte: Acervo de Claudio Ferlauto.

2    Commumente traduzidas para inglês como 8 Works of Verification, poderiam tomar em português a forma de 
algo como 8 Tabelas de valiação. Obra disponível para visualização no catálogo do MoMA em: https://www.moma.
org/collection/works/portfolios/166468 (consultado 22-4-2021).
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que reproduz algumas das obras de Manzoni elaboradas na transição da 
década de 1950 para 1960, encontramos os seus trabalhos “Impronta 
pollice destro” e “sinistro” (1960), compostos exclusivamente pela 
reprodução das impressões digitais do polegar direito e esquerdo do 
artista. Em julho de 1960, Manzoni apresentou em Milão um dos seus 
polémicos happenings, “Consumazione dell’arte dinamica del pubblico 
divorare l’arte”, no qual oferecia ao público (consumidor) ovos cozidos a 
cuja casca havia adicionado a sua impressão digital. Numa radicalização 
do gesto de inclusão de supostas marcas do sujeito nas obras e da ridi-
cularização do mundo da arte, no mesmo ano em que produz as suas 90 
latas intituladas Merda d’artista (1961), o italiano escreveu numa carta 
a Ben Vautier:

I should like all artists to sell their fingerprints, or else stage competitions to see 
who can draw the longest line or sell their shit in tins. The fingerprint is the 
only sign of the personality that can be accepted: if collectors want something 
intimate, really personal to the artist, there’s the artist’s own shit, that is really 
his. (Manzoni apud Howarth 2000: par. 1)

Em Figueiredo encontramos, como em Manzoni, uma desbra-
gada paródia às marcas líricas do sujeito, ao culto do indivíduo, às figuras 
das instituições culturais e do colecionador de arte. Por isso, quando 
o holandês Ruud Janssen pede aos artistas da rede de arte postal para 
lhe enviarem os seus “carimbos mais divertidos”, Figueiredo envia-lhe, 
na folha modelo, aquilo que poderia ser considerada uma variação3 de 
“DIGITAL WRITING”.

No facto de as impressões digitais incluídas nos trabalhos de 
César Figueiredo atrás mencionados se centrarem num gesto simples 
de imposição do dedo do artista, embebido de tinta, sobre a folha de 
papel reside uma das suas particularidades fundamentais. Como noutras 
obras, o conceito sobrepõem-se ao seu resultado, sendo que, por conti-
guidade, uma reflexão sobre o processo impõe-se sobre o objeto que dele 
resulta. A isso não são alheias as estratégias de humor que encontramos 
em “DIGITAL WRITING” como não o são, por exemplo, em apple pie 
cultural society (2004).4

Esta última obra adota por habitáculo uma caixa de cartão, a 
qual, no interior, contém uma outra caixa mais pequena, refunciona-
lizada a partir de uma caixa de tabaco para cachimbo. Essa caixa inte-
rior é embrulhada em sucessivas camadas de papel (fotocópias e Páginas 

3   Contributo n.º 6140 para o TAM Rubberstamp Archive, mantido por Ruud Janssen. Disponível em: https://
tamrubberstamparchive.blogspot.com/2006/08/art-tal-portugal (consultado 22-4-2021).
4   Disponível no Arquivo Digital da PO.EX em: https://po-ex.net/taxonomia/materialidades/tridimensionais/
cesar-figueiredo-apple-pie-cultural-society/ (consultado 22-4-2021).
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Amarelas), guardando dentro dois materiais ironicamente preciosos: 
uma missanga e uma pastilha mascada. Se a missanga parecer servir 
apenas para fazer barulho e, no processo de desembrulhar, gerar curio-
sidade naquele que retira as frustrantes camadas de papel uma a uma, 
já a pastilha incorpora, na revelação de Figueiredo, um outro nível de 
crítica (e também de diversão, sarcasmo, subversão): “mascamos chicle-
tes no preciso momento em que pensamos na obra. Ela fica lá agarrada e 
pronto.” (Figueiredo apud Almeida e Sousa, 2000: 14). Para fechar este 
breve parênteses, acrescento, aderindo momentaneamente ao jogo paró-
dico encetado pelo autor, que também a saliva contém marcas pessoais e 
intransmissíveis do sujeito.

Nesse mesmo sentido, e para retomar o argumento principal 
deste ensaio, diga-se que as impressões digitais, embora com certas osci-
lações de materialização numa dada superfície, são sempre regulares nos 
seus traços fundamentais. Foi essa a caraterística de base que levou a que 
o dedo passasse a ser usado, no início do século XX, enquanto forma de 
identificação de um sujeito particular. Vale a pena evidenciar que este sis-
tema de identificação foi criado, primeiro, enquanto sistema de controlo 
de presidiários para, depois, se expandir a todos os cidadãos.

No ensaio “Identidade sem Pessoa”, Giorgio Agamben relata 
como os registos antropomórficos surgiram na segunda metade do 
século XIX com o objetivo de assegurar o reconhecimento de crimi-
nosos reincidentes por parte da polícia. Na década de 1870, Alphonse 
Bertillon desenvolveu um sistema de cadastro de criminosos, criando 
o tipo de documento que ficaria conhecido como portrait parlé. Pela 
mesma altura, Francis Galton elaborou um sistema de classificação das 
impressões digitais, mecanismo esse que veio diminuir as probabilidades 
de erro de identificação. Na década de 1920 o sistema encontrava-se 
já disseminado e era amplamente usado um pouco por todo o mundo. 
Segundo Agamben:

Pela primeira vez na história da humanidade, a identidade deixava de ser 
função da “pessoa” social e do seu reconhecimento, mas passava a sê-lo de 
dados biológicos que não podiam ter qualquer relação com ela. O homem 
retirou a máscara sobre a qual se fundara durante séculos a sua reconhe-
cibilidade, para depor a sua identidade em qualquer coisa que lhe pertence 
de modo íntimo e exclusivo, mas com que ele não pode de maneira alguma 
identificar-se. (2010: 65)
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 A dimensão mais importante da reflexão de Agamben revela-se 
pela constatação de como, ao longo do século XX, os registos que, de 
início, eram aplicados apenas a criminosos vão sendo expandidos a todos 
os cidadãos. Extrapolando o pensamento de Agamben, é interessante 
notar como, hoje, na época da biopolítica, o grande fluxo de dados pes-
soais disponível sobre um determinado indivíduo é visto como portador 
da identidade desse mesmo indivíduo, como se fosse possível recons-
truí-lo por meio da máquina. Trata-se, pois, de um gesto de sacralização 
do dispositivo que recolhe e processa os dados. As seguintes palavras 
de Agamben reportam-se em particular aos dispositivos biométricos de 
reconhecimento pessoal, mas podemos ler nelas também o fetiche ciber-
nético da relação entre humano e máquina que, de certo modo, está na 
base do recente frenesi em torno da Inteligência Artificial e, sobretudo, 
das redes sociais digitais e do Big Data: 

Existo se a Máquina me reconhece ou, pelo menos, me vê; estou vivo se a 
Máquina, que não conhece sono e vigília, mas se mantém eternamente des-
perta, garante que estou vivo; não estou esquecido se a Grande Máquina 
regista os meus dados numéricos ou digitais. (2010: 69)

Assim, em 1988, na obra “DIGITAL WRITING”, já César 
Figueiredo associava a impressão digital ao 1 e a ausência dela ao 0, 
entre a presença e a ausência do sujeito 
diante da máquina, entre o vivo e o morto, 
entre o reconhecimento do humano pela 
máquina, o seu esquecimento e abandono. 
Embora a análise mantida nas páginas 
anteriores se tenha centrado sobretudo 
nos carimbos de “DIGITAL WRITING”, 
Figueiredo possui na sua produção uma 
grande variedade de trabalhos em que a 
impressão digital se dá a ver por meio da 
fotocópia.

Como exemplo, valerá a pena 
sublinhar o modo explícito como no 
trabalho da figura 2 a impressão digital 
sugere uma equiparação ao código de 
barras. É ela o código de barras do sujeito 
na sociedade mercantilizada ou, pelo con-
trário, será que é o código de barras que é 

Figura 2. César Figueiredo, sem título 
(s.d.). Em Antologia da Poesia Experi-
mental Portuguesa (2004), org. Eunice 
Ribeiro e Carlos Mendes de Sousa.
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a impressão digital do produto mercantil? Qualquer que seja a ordem de 
um em relação ao outro, certo é que ambos apontam para os códigos téc-
nicos que rastreiam o indivíduo e a mercadoria através da máquina que 
identifica, arquiva e reconhece o código do dedo do mesmo modo que o 
faz com o código da mercadoria. Esses códigos sugerem uma coincidên-
cia com os próprios mecanismos técnicos de identificação, arquivamento 
e reconhecimento através dos códigos numéricos e textuais dispostos 
de modo fragmentário no trabalho de Figueiredo. No topo e na mar-
gem inferior, corolário conceptual desta composição visual copigráfica, 
reproduções de perfurações de cartões de memória de computadores 
obsoletos apontam para um esvaziamento do corpo do sujeito do tempo 
presente. Ele terá a sua existência na medida em que os códigos de bar-
ras o permitam e, num nível hierárquico inferior, ocupará o lugar entre o 
0 e o 1 que já encontrávamos em “DIGITAL WRITING”.

Autorretrato da mão

Nas obras de César Figueiredo encontramos também, num 
movimento de transferência, uma expansão do dedo para a mão. São 
várias as mãos que encontramos nos seus trabalhos, com particular des-
taque para A Dry Story (s.d.)5, obra que se materializou também num 
livro experimental cujas páginas são constituídas por fotocópias e cuja 
capa é feita de ripas de madeira não trabalhada. Este livro de aspeto 
artesanal (isto é, composto pelas mãos), inclui no seu interior uma série 
de reproduções de mãos a que se somam elementos tipográficos e cali-
gráficos também eles fotocopiados, re-fotocopiados e transformados.

A Dry Story é uma estória a seco como “a seco” é a escrita téc-
nica da fotocopiadora (do grego xeros). Ali, as impressões digitais dos 
cinco dedos, as palmas das mãos, as mãos no seu todo transformam-se 
em imagem técnica, tal como acontece com as letras desenhadas pela 
máquina da imprensa ou pela mão que escreve. Tanto umas como outras 
são impercetíveis no seu todo, apresentando resistência à leitura, quer 
pela dificuldade de discernir o traço da letra caligráfica, quer pela incom-
pletude e fragmentariedade da letra tipográfica. Se, nas páginas de fundo 
branco, a letra caligráfica se dá a ver em alto contraste, já nas páginas que 
com estas se emparelham a caligrafia que se justapõe a duas camadas 
distintas de letra tipográfica usa o espaço branco atribuído à mão como 
suporte de escrita. Esta é uma escrita da imagem técnica que incorpora a 

5   Disponível em duas versões no blogue By the Way em: https://tradital.blogspot.com/2007/03/blog-post_20.html 
e https://tradital.blogspot.com/2007/03/blog-post_25.html. Esta última entrada contém referência à inclusão do 
trabalho na exposição Copy Book Art organizada por Peter Huemer em 1996 na Maerz Gallery, em Linz, Áustria. 
Vd. Arquivo E-Artexte em: http://e-artexte.ca/12069/ (consultado 22-4-2021).
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textura degradada pela máquina de fotocopiar como pano de fundo com 
várias escalas de negro e cinza que delimitam e contêm, em contraste, a 
mão.

Tal gesto retratístico da mão não pode deixar de lembrar-nos, 
com Eunice Ribeiro, que na contemporaneidade “[o]s sentidos do frag-
mento, da cegueira, da invisualidade, da ruína invadem opensamento 
e a prática mais recente do género, qualquer que seja a linguagem e o 
suporte da respetiva materialização” (Ribeiro, 2019: 5). Por isso, para a 
autora, “o retrato contemporâneo (…) torna-se palco de um novo para-
digma performativo que coloca simultaneamente o problema (represen-
tativo e semiótico) do retrato como devir e oproblema (epistemológico e 
genológico) do devir do retrato.” (2019: 6).

Numa escala específica sobre a copy art, que por certo não é 
alheia aos gestos mais amplos das artes contemporâneas como não o é às 
problemáticas das culturas humanas que as ancoram, Monique Brunet-
Weinmann defendeu que, quando a autorrepresentação surge neste tipo 
de obras – quer se assuma através da impressão digital, da mão, como 
vimos até aqui, ou do autorretrato propriamente dito, como se verá de 
seguida – nesses trabalhos não é o autor que é representado mas sim o 
meio: “It is the identity and nature of the medium that is the object of 
research through auto-identification and the denaturing of the painting 
or the photograph. There is no longer anything but fragmented images 
and identifications.” (1987: 121).

Para finalizar, sublinhe-se uma outra vez a ideia de que, quando 
César Figueiredo incorpora a própria impressão digital ou uma repro-
dução da sua mão nos seus trabalhos, não está a posicionar o sujeito 
como elemento primordial que se impõe sobre o artefacto criado e 
muito menos enquanto marca subjetiva de autenticidade do génio-ar-
tista. Recentemente, uma pintura de Rembrant foi leiloada com o “valor 
acrescentado” de possuir impressões digitais suas numa das camadas 
de tinta.6 Não é nada próximo a isto que encontramos no gesto de 
Figueiredo. Antes pelo contrário. Não se trata, aqui, de uma fetichização 
da autoria individual, da marca singular do autor, da imposição de algo 
supostamente original numa obra reprodutível, ainda que, de facto, estes 
elementos gráficos apontem para uma individualidade e uma singulari-
dade do sujeito que marca a folha com a sua impressão digital e, nesse 
processo, à partida, a torna única, autêntica, original. O facto de César 
Figueiredo usar na maior parte dessas suas obras um carimbo ou, em 

6   Em novembro de 2018 o jornal Público escrevia: “Um Rembrandt vai a leilão com o valor acrescentado de 
poder ter as suas impressões digitais”. Não se tratando de um caso isolado, vale a pena ler a notícia disponível em: 
https://www.publico.pt/2018/11/22/culturaipsilon/noticia/rembrandt-vai-leilao-valor-acrescentado-impressoes-di-
gitais-1852000 (consultado 23-11-2018).
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alternativa, uma impressão digital ou mão fotocopiada e manipulada no 
processo da sua reprodução, subverte aquilo que poderia ser conside-
rado um elemento autenticador da originalidade autoral da obra, obri-
gando a uma revisão da própria conceção de originalidade.

Autor-retrato

Do dedo para a mão, da mão para o corpo, a figura humana 
surge amiúde nas obras de António Dantas. Com frequência, essa figura 
humana aparece sob a forma de autorretrato do próprio artista. Em obras 
como “[Para McLuhan]” (2001), “[máscara]” (2003) e “[tela]” (2005)7 
já não é, porém, o retrato impecável de Dantas que nos é devolvido, 
mas antes a sua representação manipulada, distorcida, transfigurada. 
Apresentados em várias edições do projeto artístico interdisciplinar What 
is Watt?, entre 2001 e 2016, estes trabalhos deixam a folha de papel para 
se inscrever nas paredes dos respetivos espaços expositivos. Dispensam 
também a fotocópia, usando o artista, em seu lugar, software informático 
de edição de imagem para conceber os trabalhos em causa. Não deixam 
de parte, contudo, segundo o próprio autor, a experiência acumulada 
pela manipulação da imagem e palavra na eletrografia.

Mais que modernas selfies, estas obras de Dantas questionam a 
representabilidade da imagem justamente ao recorrerem a uma autor-
representação figurativa. Ao introduzir o seu corpo na própria obra, o 
artista chama a atenção para a ação criadora do indivíduo que não pre-
cede a obra (em termos barthesianos) mas tem a sua própria existência 
na obra. Ou seja, incorpora uma autoconsciência que é, em rigor, o con-
trário da selfie, na medida em que esta, como recentemente argumentou 
Roberto Simanowski, mostra uma “selfie society without self-conscious-
ness” (2018, p. 188 e ss.).

Tal revelação do corpo como elemento integrante daquilo que 
o autor cria remete em “[tela]” e também em “O Reescritor” (figura 3) 
para o próprio processo de trabalho do artista, numa meta-reflexão sobre 
a constituição da obra através do gesto do autor que intervém sobre a tela 
(no primeiro caso) ou sobre o papel (no segundo). Este último trabalho, 
apresentado na exposição ReAnagramas (2016), na Galeria Municipal 
da Boavista, em Lisboa, foi elaborado a partir de um poema visual de 
Ana Hatherly publicado em O Escritor (1975). Aqui, esse poema é apro-
priado, invertido e colocado diante do autorretrato do próprio António 

7   Registos fotográficos das três obras encontram-se disponíveis para consulta no Arquivo Digital da PO.EX em: 
https://po-ex.net/taxonomia/materialidades/planograficas/antonio-dantas-electrografias-dispersos/#2000 (con-
sultado 22-4-2021).
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Dantas.
No trabalho impresso a laser em branco e negro, com uma 

visualidade próxima àquela proporcionada pelas máquinas de fotoco-
piar analógicas, os olhos de Dantas, que são o principal sentido ativado 
pelo poema visual, ocultam-se atrás da cor negra. A sua mão esquerda 
segura o poema, ativando também o tato. Eleva-se o contraste da ima-
gem ao ponto de a mão quase ficar branca, da mesma cor do fundo do 
poema que agarra. A outra mão, completamente negra (como os olhos 
que olham o poema), surge no prolongamento do braço do artista, que 
se estende na direção da obra de Hatherly. Esta mão é a mão de Dantas 
e simultaneamente é também a mão que já encontrávamos no poema 
da experimentalista. Poderíamos, por isso, falar de um segundo nível de 
“retrato projetivo” (Marques 2019), um 
retrato em deslocação entre corpos.

Coincidindo a mão de Dantas 
com esta mão do século XX (a do poema 
de Hatherly) que, por sua vez, coincide 
também com uma mão do século XIX (a 
que Hatherly apropria para o seu poema8), 
essa mão – que são três, apropriação e 
reapropriação – segura, em lugar da pena 
(a da mão do séc. XIX), um conta-gotas 
(sécs. XX e XXI). Com esse instrumento, 
elabora o escritor, aos poucos, um fluxo 
de texto impercetível, transformando 
linhas lineares em linhas ondulantes pela 
manipulação do traço negro sobre o papel 
branco.

O conta-gotas, instrumento sui generis que é desviado para o 
laboratório da escrita, simboliza aqui o modo como ao escritor/artista só 
lhe é possível intervir no mundo à pequena escala, mergulhado que está 
na história de todos os textos e em todos os textos da história. Como a 
escrita, a história da escrita é um fluxo impossível de domar. Num certo 
sentido, o autor, a quem é pedido que seja original no seu trabalho, não 
faz mais do que tentar inserir-se nesse fluxo histórico, acrescentando-lhe, 
à pequena escala, novas invenções. Não substanciais, essas novidades, 
na ausência da possibilidade de uma originalidade total, inserem-se no 
fluxo da escrita e da história como reiterações repetitivas do passado. 

Figura 3. António Dantas, “O 
Reescritor” (2016). Em Ana Hatherly: 
Anagramas (2017), org. Fernando 
Aguiar e Helena Vieira.

8   A autora faz menção a esta apropriação na entrevista concedida à RTP em maio de 1976 a propósito da edição 
do seu livro. Disponível na RTP Arquivos em: https://arquivos.rtp.pt/conteudos/entrevista-a-ana-hatherly/ (con-
sultado 22-4-2021).
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Assim, também em “O Reescritor” estamos diante de uma “nova pre-
sença do passado no presente”, para usar o título de um dos capítulos de 
Ana Hatherly incluído no livro A Casa das Musas (1995).

Nesse texto, em diálogo com a tese Outrora Agora, de Maria 
dos Prazeres Gomes, Hatherly parte da recensão à investigação daquela 
autora para uma reflexão própria sobre a plagiotropia. Destacando as 
palavras de Gomes quando afirma que a história de qualquer forma poé-
tica é sempre marcada pela “autofagia e autofecundação” (Gomes apud 
Hatherly 1995, 176), Hatherly argumenta que a noção de plagiotropia 
tem “implícita uma ligação ao conceito de paródia – não no sentido de 
imitação burlesca, como foi no passado, mas sim no sentido moderno 
de canto paralelo, o que sublinha o movimento não-linear, não em 
linha recta, que é o da transformação dos textos ao longo da história.” 
(Hatherly, 1995: 177).

António Dantas, manipulando com a mão (a conta-gotas) as 
linhas que a mão despersonalizada (todos os escritores) manipulava no 
poema visual de Ana Hatherly, estabelece, com ela, esse canto paralelo 
de que fala a autora. A paródia existe. Não se dirige, todavia, à autora ou 
ao seu poema. É, antes, uma paródia à própria paródia, construída atra-
vés de um ato de apropriação e expansão. Uma homenagem, de facto. 
O único elemento que distingue a obra de Dantas da de Hatherly é essa 
figura humana inserida pelo artista enquanto autorretrato. Não há nesse 
gesto qualquer tipo de laivo romântico ou traço de lirismo do sujeito, 
uma vez que a composição de Dantas aponta para o próprio processo 
material de criação, desestabilizando, uma vez mais, certas conceções de 
autor e de originalidade ao propor a autoria como um gesto de apropria-
ção de uma obra criada por outrem, colocada no lugar central do novo 
original palimpséstico, ponto de mira do processo de transformação ope-
rado pelo artista que ali se autorretrata. Quase apetece dizer, brincando 
ao pré e pós Acordo Ortográfico de 1990, que se se voltasse a hifenizar a 
palavra “autorretrato” estaríamos, no caso da obra de Dantas, diante de 
um “autor-retrato” e não de um “auto-retrato”.

Considerações finais

Retratados pela máquina de fotocopiar e por outros instrumen-
tos de reprodução e produção, tanto o dedo, a mão, como este rosto do 
autor (con)figurado no “autor-retrato” apontam, não só para o próprio 
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gesto de autoria, mas também para o movimento criativo dos meios. 
Isto porque, como lembra Monique Brunet-Weinmann, nos trabalhos de 
copy art, “[t]he artist’s body is no longer a representation, an image or a 
semblance (…). But, connected to the machine, it forms a strange hybrid 
that leaves traces of its action, questions on the identity and nature of 
its two components.” (1987: 123). Os “traços” ou “rastos” das ações do 
artista e da máquina incorporam frequentemente uma dimensão perfor-
mativa no material que é gerado, mesmo que tais obras sejam desenvolvi-
das para os suportes planográficos, os quais são, por natureza, estáticos e 
não dinâmicos. De modo metarreflexivo, estes questionam a sua própria 
essencialidade mas também os seus contextos de produção. A tais inter-
secções e duplas articulações não são alheios, como se tentou demons-
trar neste breve ensaio, a perspetiva crítica das dimensões individuais e 
coletivas que os artistas lançam sobre o seu entorno social. Por isso, as 
suas reflexões são críticas ao entendermos como projetam a sua imagem 
no meio (e não no espelho) e como elas nos mostram precisamente como 
o meio não é espelho, mas antes prisma que refracta a imagem captada e 
a insere num retrato em contínua transformação.
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Abstract :

Despite the archaeological evidence, theories of classical ar 
chaeology on Greek and Roman portraiture consider likeness as 

a key concept. The paper shows the influence of ancient literature on the 
archeologists’ theories and the tensions created by some of these. In fact, 
a critic of the use of the concept of likeness appears in the most recent 
theories.

Keywords: 
Graeco-Roman Portraiture; Likeness; mimesis; Theories of 

Archaeology; Ancient Theories of Portraiture
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De Vasari à Romain Rolland, tous l’ont constaté : 
Michel-Ange aimait peu l’art du portrait. Rolland nous rap-
porte que « Quand on lui faisait remarquer le manque de res-
semblance de ses portraits de Julien et de Laurent de Médicis, 
[Michel-Ange] répondait superbement : « Qui le verra dans dix siècles 
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?» De l’un, il fit l’Action ; de l’autre, la Pensée » (Rolland, 1908, p. 95) 
 Le mépris de Michel-Ange pour le portrait n’a d’égal que l’ad-
miration que lui vouait Francisco de Holanda, l’auteur du premier traité 
sur le portrait, et sous les auspices duquel ce colloque est organisé. Ceci 
nous interpelle sur la définition que l’on doit donner au portrait : un 
portrait doit-il être ressemblant ? L’imitation du réel ne nuit-elle pas à la 
perfection de l’œuvre d’art ?

L’Antiquité n’était pas étrangère à ces questions. Évoquer la res-
semblance au modèle à propos du portrait antique semble à première vue 
un sujet fort éculé. Y aurait-il encore quelque chose à en dire ? Pourtant 
envisager avec sérieux cette question confronte immédiatement à des 
apories et à des paradoxes dont il est impossible de se soustraire. Depuis 
plus de deux siècles, l’archéologie classique s’est efforcée de résoudre ces 
problèmes, et ce de différentes manières, au point que l’on peut établir 
une ligne de partage, nous allons le voir, entre des théories véristes, et 
d’autres, plus critiques. 

Quelle place occupe la notion de ressemblance dans les discours 
antiques sur l’art du portrait ? Quels rapports les discours de l’archéolo-
gie classique sur le portrait entretiennent-ils avec ceux développés dans 
l’Antiquité ? Quelles directions peut prendre une théorie du portrait 
antique qui cesse de définir celui-ci par le critère de ressemblance ?   

Les Anciens : le réalisme comme poncif de la sculpture 
antique

La lecture des mentions sur le portrait dans la littérature antique 
impose un premier constat : les discours grecs ou romains sur l’art du 
portrait peint ou sculpté accordent à la ressemblance individuelle une 
importance particulière. Bien souvent, la notion de mimesis, forgée à 
propos des autres arts visuels ou littéraires (Gefen, 2020), se retrouve 
appliquée aussi à l’art du portrait.

Une téléogie réaliste du portrait antique?

Ces discours antiques de la mimesis renvoient à une conception 
largement partagée durant l’Antiquité classique, qui fixe la quête de réa-
lité imagière comme une finalité des arts visuels. Les anecdotes sur les 
peintres et sculpteurs de l’Antiquité abondent pour attester que les arts 
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grecs et romains ont visé une forme de réalisme. Les récits fameux de 
l’illusionnisme des peintures de Zeuxis ou de Parrhasios nous montrent 
bien que, selon la littérature, les arts visuels imitent la réalité et par-
viennent à tromper la nature elle-même. Le lexique du portrait, qu’il soit 
peint ou sculpté en grec (Chantraine, 2009, s. v. εἰκών) et en latin (Ernout 
& Meillet, 1951, s. v. imago), corrobore cette visée réaliste et imitative.

L’art du portrait sculpté est lui aussi associé à la quête de vérité, 
notamment parce que dès l’origine il se présente comme une image 
substitutive, ce que rappelle la légende de l’invention du bas-relief par 
Butadès de Sicyone (Pline, XXXV, 151). D’ailleurs, la pratique du mou-
lage sur le vif est associée aux origines des portraits sculptés en Grèce 
et à Rome. Pline nous apprend que le frère du célèbre bronzier Lysippe, 
Lysistratos, avait été le premier à y recourir pour obtenir un portrait des 
plus réalistes (Pline, XXXV, 153). Dans le portrait romain, on invoque 
bien souvent la pratique du masque mortuaire comme preuve de l’éla-
boration du buste dans l’art romain à l’époque républicaine, au point de 
devenir un poncif de l’historiographie du portrait romain (Pekáry, 1995).

Ou un discours antique sur l’art qui valorise le RÉALISME?

Pour autant, cette valorisation que l’on constate dans la littéra-
ture ne doit pas nous faire croire qu’elle reflétait pleinement la concep-
tion antique du portrait. L’archéologie nous prouve que les anciens 
s’accommodaient de portraits non ressemblants et que l’identification 
de la personne représentée reposait essentiellement sur l’inscription 
qui accompagnait la statue. Pendant des siècles, la réutilisation des sta-
tues-portraits au sein des cités en est la meilleure preuve : elle permettait 
une substitution de l’identité de celui qui est représenté avec un mini-
mum d’intervention, se limitant même parfois au simple remplacement 
de l’inscription (Ma, 2013; Pekáry, 1995, p. 260). Cette valorisation de 
la ressemblance est donc plutôt à chercher dans les discours artistiques 
que dans les pratiques.

Dans les textes, il apparaît que la mimesis est une qualité géné-
rique qu’on applique à tout artiste quels que soient son style ou sa 
période. Une comparaison des discours relatifs à Dédale et à Lysippe 
l’illustre bien : on prête aux statues du sculpteur légendaire Dédale des 
propriétés illusionnistes (Diodore, IV, 76. voir aussi Frontisi-Ducroux, 
1975) analogues à celles de Lysippe, portraitiste d’Alexandre le grand, 
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de trois siècles son cadet, dont les témoignages 
louent le réalisme (Moreno, 1995) : tous deux ont 
en commun d’avoir réalisé des statues animées 
qui ont paru vivantes pour leur spectateur (Pour 
Dédale, voir notamment : Platon, Ménon, 97d-98a, 
et pour Lysippe : Properce, III, 7, 9). Néanmoins, 
d’autres textes antiques jugent maladroite la créa-
tion dédalique par rapport au réalisme des sculp-
teurs classiques. Ce discours évolutionniste apparaît 
explicitement chez Aristote (Rhétorique, I, 30), qui 
loue Phidias au détriment de Dédale, et se perpé-
tue au moins jusqu’à Pline l’ancien. Or, il n’est pas 
impossible que certaines théories évolutionnistes 
des historiens de la sculpture antique trouvent leur 
fondement dans ces discours anciens. Il est par 
exemple révélateur que le terme de « dédalisme » a 
été forgé par les archéologues classiques pour dési-
gner la plastique produite dans le monde grec au 
VIIe siècle avant notre ère, premier style statuaire 
le plus ancien et le plus fruste de l’art grec (Jenkins, 
1936; critique de la méthode : Rolley, 1994, p. 
128-134; et Aurigny, 2012).

De cette manière, on comprend l’ambiva-
lence de la figure de Dédale dans les sources :  il est 
tantôt valorisé pour son réalisme — en tant que l’ar-
chétype de « l’imagier » — tantôt déprécié, quand on 
en fait le point d’origine d’une vision évolutionniste 
valorisant le perfectionnement technique au service 
de la mimesis (Figure 1 et Figure 2).

Ainsi, la valorisation de la ressemblance du 
portrait sculpté antique par les modernes semble 
procéder d’une conception plus littéraire qu’archéologique du portrait 
antique, et se fonder sur une sélection au sein de la littérature antique, 
en particulier, dès les théoriciens de la Renaissance. Cette conception 
contribue alors au récit étiologique de l’art de la Renaissance sous les 
auspices de l’art antique, dans lequel les grandes figures artistiques du 
temps, de Giotto à Titien sont alors envisagées comme des réminis-
cences des grands peintres grecs que sont Zeuxis, Parrhasios ou Apelle 

Figure 2. Portrait d’Ale-

xandre le Grand dit 

«  Hermès Azara  », Tivoli.  

Copie romaine d’un origi-

nal de la fin du IVe siècle 

av. n. è. attribué à Lysippe. 

Paris, Musée du Louvre. 

Ma 436.

Figure 1. Tête de kouros 

du Dipylon, Athènes.  Vers 

600 av. n. è.  Athènes, 

Musée National d’Archéo-

logie. MNA 3372.
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(Pommier, 1998, p. 18-52).

Les Modernes : une historiographie du portrait antique 
sous le signe du réalisme

Il est patent que l’historiographie du portrait antique qui se 
constitue au XIXe siècle dans le sillage de Winckelmann reste influencée 
par les discours antérieurs valorisant la mimesis. 

Le primat bibliographique et muséographique de L’« ico-
nographie » 

Dans le discours de l’archéologie classique sur le portrait, l’ico-
nographie a joué un rôle prééminent dès le XIXe siècle. L’art du portrait 
sculpté a pu être considéré, au même titre que la numismatique, comme 
un mode d’accès au visage des personnes illustres du passé, au point de 
réduire son analyse à cette dimension en négligeant son statut d’œuvre 
d’art. L’indignité artistique du portrait culmine dans certaines théories 
pour lesquelles la sculpture de portrait doit être retranchée de l’art en ce 
qu’elle est une simple reproduction de la nature : cette idée, notamment 
formulée par Hegel dans son Esthétique (Hegel, 1997, p. 730-731), est 
promise à une grande postérité (Bažant, 1995, p. 30; 67).

Ce primat de l’iconographie est tangible sur deux plans : éditorial 
et muséographique. Sur le plan éditorial, les recueils d’« iconographies » 
antiques, valorisent l’identité du portraituré en faisant de la reconnais-
sance l’objet principal de leur propos. L’organisation des recueils d’En-
nio Quirino Visconti (Visconti, 1808), de Johann J. Bernoulli (Bernoulli, 
1901) de Paul Arndt (Brunn et al., 1891), jusqu’à celui de Gisela Richter 
(Richter, 1965) montrent pendant un siècle et demi la prédilection des 
historiens du portrait antique pour l’iconographie : ils suivent le plus 
souvent un ordre chronologique des vies des sujets représentés, au détri-
ment de la chronologie de l’exécution de ces portraits, en un mot : l’his-
toire de cet art.

Sur le plan muséographique, la présentation des portraits dans 
les musées tend à les isoler des autres productions de sculptures antiques. 
Le dispositif privilégié est celui de la galerie de portraits, qui perpétue 
la présentation élaborée depuis le XVIe siècle dans les grandes collec-
tions d’antiques comme celle du Vatican ou des musées du Capitole, 
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où l’on présente isolément les portraits antiques selon une logique ico-
nographique ou dynastique, et qui sert de modèle aux autres musées et 
gypsothèques créés au cours du XIXe siècle.

Des théories du portraits qui valorisent le réalisme

Mais si la présentation — dans l’espace d’un livre ou dans 
celui d’un musée — donne la primauté à la ressemblance des portraits 
antiques, la théorie peut contribuer à son tour à cette conception de l’art 
grec, et plus encore l’art romain, comme un art réaliste ou vériste. Ce 
discours, qui emprunte certains éléments aux discours antiques sur le 
portrait, s’appuie aussi au XIXe et au XXe siècles sur des conceptions 
plus contemporaines comme la finalité réaliste de l’art, ou l’usage de la 
physiognomonie dans les analyses artistiques.

Une théorie naturaliste de l’art gréco-romain : Gisela 
Richter

Gisela M. A. Richter illustre avec le plus de clarté les conceptions 
véristes diffuses dans les théories de l’art gréco-romain. Initiée dès son 
enfance aux théories du connoisseurship de Giovanni Morelli, elle publie 
de 1955 à 1962 une série de quatre essais dans lesquels elle  conçoit le 
portrait grec comme vériste (Richter, 1955) et tente d’expliquer les vec-
teurs de connaissances des traits des personnes portraiturées (Richter, 
1959). De la sorte, Richter fait du portrait romain un aboutissement du 
portrait grec dont le réalisme a fini de s’affirmer à l’époque hellénistique. 
Cette contribution est importante, d’abord parce qu’elle semble rompre 
avec la vision dualiste prégnante à son époque d’un portrait grec « idéa-
lisé » et d’un portrait romain qui serait, par son origine italique « vériste 
». En outre, elle établit un continuum de l’art grec et de l’art romain 
selon une sorte d’évolutionnisme naturaliste, dans lequel l’élaboration 
du kouros grec à la fin du VIIe siècle avant notre ère (Figure 1) et un 
portrait d’Hadrien d’époque impériale (Figure 5) ne seraient que des 
jalons d’une même conception de la représentation individuelle, sous le 
signe de la conformité à son modèle, mais de mieux en mieux maîtrisée 
par les artistes.

Les conceptions de Richter ont souvent été décriées dans le 
monde de l’archéologie classique (Ridgway, 1977, p. 45-46; Balty, 1981; 
Rolley, 1994, p. 160-161), même si on a rarement souligné la cohérence 
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de ses vues entre sa conception de l’art archaïque exprimée depuis la 
publication de Kouroi en 1942 et ses études sur les portraits dans les 
années 1960, annoncée dès 1929 dans son premier ouvrage sur la sculp-
ture grecque (Richter, 1929, p. 64-65). La plupart des réserves portent 
pourtant davantage sur le schématisme de la théorie de Richter que sur 
le fond de son propos : sa nomenclature de datation des kouroi sert 
encore aujourd’hui.

D’ailleurs, pour la plupart des archéologues classiques contem-
porains de Richter, la ressemblance reste définitoire du portrait antique 
: Bernard Schweitzer, spécialiste du portrait romain républicain, en fait 
un des critères d’identification d’un portrait, comme il le précise lors de 
sa contribution sur le portrait grec au colloque de Copenhague en 1954 
(Schweitzer, 1957, p. 8-9). 

Errances des théories naturalistes : physionomie, physio-
gnomonie et racisme

Cette fidélité au référent a pu faire du portrait le support d’ana-
lyses non plus esthétiques, mais ethniques. En vertu de cette ressem-
blance de l’œuvre à son modèle, certains vont vouloir y déceler — en 
plus des marques d’individualité — les traits propres à une ethnie ou à 
une race. Ces développements ont une aura particulière à la fin du XIXe 
siècle et dans la première moitié du XXe siècle, une période où, aidée par 
un positivisme un peu naïf, l’analyse ethnique et 
raciale se généralise dans les théories.

Certains spécialistes du portrait romain 
se sont ainsi aventurés à utiliser la physiognomo-
nie de Lavater pour identifier les caractères dans 
les portraits romains. Dans un article de 1931, 
Ludwig Curtius, directeur de l’institut archéo-
logique allemand de Rome a voulu identifier le 
caractère des individus d’après la physionomie 
de leur portrait, en décelant de la vanité dans 
le visage d’un Pompée de Copenhague, ou le 
vice de l’avarice d’après le nez crochu d’un vieil 
homme conservé au musée de Naples... (Curtius, 
1931). Cette approche a néanmoins été critiquée 
dès sa parution (Picard, 1935, p. 477). Certaines 

Figure 3. Buste d’homme, 

souvent identifié comme un 

«  barbare  » selon des critères 

ethniques. Fin du IIe siècle de 

notre ère.  Athènes, musée de 

l’Acropole. MNA 419.
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identifications ont parfois été proposées sur la foi de traits ethniques 
qu’on a cru percevoir dans certains portraits : ainsi Anton Hekler voit 
sans hésitation « un sémite » dans le buste d’homme du musée de l’Acro-
pole (Figure 3) d’après sa physionomie, même s’il refuse l’identification 
en Jésus parfois proposée (Hekler, 1912, p. XLVII, pl. 261.). Si l’on fait 
abstraction du malaise que nous pose la lecture de ces analyses (ce qui 
est difficile), on constate que ces approches se fondent sur une défini-
tion naïve de l’image, qui néglige la part artistique de l’œuvre : elles 
reprennent le postulat hégélien du portrait comme la négation de l’ori-
ginalité créatrice de l’artiste, idée inconsciemment renforcée par le fait 
que ces œuvres sont créées par des artistes anonymes. Il est marquant 
que dans ces théories, aucun des auteurs n’explique sa méthodologie. 
Pourquoi ce silence ? Il nous semble précisément qu’il est régi par ce 
postulat de la mimesis du portrait hérité des discours antiques.

Ajoutons simplement que la naïveté de cette approche de 
l’image a contribué à une instrumentalisation de l’analyse du portrait 
dans le développement de théories racistes. Un exemple particulière-
ment abject de cet usage est celui fait par le « raciologue » du IIIe Reich, 
Hans Günther, dans son Histoire raciale des peuples grecs et romains 
: les portraits sont considérés comme des documents ethnographiques 
qui attestent l’appartenance à la race nordique ou sémitique du modèle 
selon la forme du crâne ou du profil des yeux (Günther, 1929; sur son 
rôle dans la récupération de l’Antiquité par les Nazis : Chapoutot, 2008, 
p. 25-117 notamment 60-65). Cet exemple d’instrumentalisation de 
l’histoire de l’art pour valider des conceptions racistes montre bien à 
quel degré d’horreur une définition simpliste de l’image peut conduire.

Conséquences dans les théories du portrait après 1950

Même si de nos jours certains chercheurs trouvent une certaine 
pertinence à explorer l’analyse ethnique du portrait (Bartman, 2011), 
ces approches ont progressivement perdu de l’importance dans la deu-
xième moitié du XXe siècle au profit d’autres théories qui valorisent la 
part artistique dans la création d’un portrait, notamment en remettant 
en cause la fidélité du portrait à son modèle. On a pu envisager deux 
facteurs à l’origine de cette divergence.

Tout d’abord, la notion de style — à savoir la résultante de 
procédés liés à une époque, à une aire géographique, sinon à un artiste 
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— permet d’expliquer théoriquement les divergences par rapport au 
modèle. Typochronologie, style régional ou d’un artiste sont des notions 
auxquelles va recourir l’exégèse des portraits antiques. Une autre notion, 
la facture, se focalise plus spécifiquement sur  la sociologie de ceux qui 
fabriquent l’image, et la transmission du savoir-faire au sein de l’atelier 
(Balty, 1983 qui établit cette distinction), en empruntant aux méthodes 
de l’histoire de l’art que sont le connoisseurship ou le formalisme.

Une autre approche consiste à envisager non plus la divergence 
esthétique comme un trait incident, non désiré par l’artiste et imputable 
à la nature de l’œuvre d’art, mais bien plus à un parti pris esthétique, 
voulu et désiré par le commanditaire, ou requis par les conditions socio-
logiques de réalisation du portrait. Il s’agit de demander à l’artiste de 
mentir ou de « mentir-vrai 
» selon l’expression d’Ara-
gon, en composant un 
visage qui va volontaire-
ment se distinguer de celui 
de son modèle, par exemple 
pour être idéalisé. Ainsi, 
les spécialistes du portrait 
romain, notamment les his-
toriens de l’art allemands, 
ont bien mis en lumière 
le phénomène du « visage 
d’époque » ou Zeitgesicht (Zanker, 1982) autour de l’idée que la ressem-
blance plastique induit une accointance idéologique : les portraitistes 
d’une même période peuvent s’influencer les uns les autres en assimilant 
l’image produite à une autre plus connue, comme celle des empereurs. 
Les témoignages littéraires antiques attestent l’existence d’une telle 
pratique dès le début de l’époque hellénistique : selon Plutarque (Vie 
d’Alexandre, 4, 3), les diadoques ont voulu cultiver leur ressemblance 
avec Alexandre pour d’évidentes raisons de légitimité dynastique. Même 
si des exemples viennent confirmer cette hypothèse, on peut souligner 
que, dans bien des cas, les vecteurs et plus encore les motivations de 
la ressemblance à un modèle prestigieux sont difficilement décelables 
(Figure 4 et Figure 5).  Bien plus, en dépit des sources textuelles qui 
prouvent l’existence d’une telle pratique dans l’Antiquité, il faut sans 
doute considérer la théorie du visage d’époque comme une tentative de 

Figure 4. Portrait du cosmète 

Sosistratos.  Athènes, vers 

142 de notre ère.  Athènes, 

musée national d’archéolo-

gie. MNA 385.

Figure 5. Buste d’Hadrien, 

du type « Stazione Termini ».  

Rome, vers 120 de notre ère. 

Rome, Palazzo Massimo. 

MNR 124491.



46

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

conjurer l’entorse à la mimesis dans le portrait par une réintroduction 
de celle-ci dans un modèle tiers à celui du sujet représenté. Ce faisant, le 
portrait reste mimétique, non plus exclusivement d’une personne, mais 
de plusieurs. 

Apories des théories du portraits se défiant de la mimesis

On voit ainsi que ces nouveaux concepts introduits dans la théo-
rie du portrait antique restent redevables au discours mimétique qu’elles 
tentent de corriger. En plusieurs points, la méthodologie s’achoppe bien 
souvent à des reliquats des discours antérieurs.

Il est rarement rappelé comme un préalable que la probléma-
tique de la ressemblance est en soi aporétique car nul ne pourrait pré-
tendre établir la relation entre l’œuvre d’art comparée et l’individu qui 
sert de modèle (Contre-exemple salutaire chez Queyrel, 2003, p. 11-15). 
Consciente de ces problèmes, Gisela Richter avait tenté d’établir des 
vecteurs de transmission des physionomies de personnes disparues par 
différents supports (Richter, 1960), mais bien souvent, les chercheurs 
reconnaissent dans les portraits posthumes, notamment de poètes et de 
penseurs, des images créées de toute pièce, indépendantes d’une ressem-
blance de leur fameux référent de chair (Schefold, 1943; Zanker, 1995).

Généralement, les tentatives de corrections des théories mimé-
tiques du portrait vont ajuster cette mimesis défaillante, en reconnais-
sant des entorses à cette mimesis. Ainsi le portrait est considéré comme 
« idéalisé », en faisant de cette idéalisation l’incidence d’une volonté de 
mise en valeur de la personne. Pour autant, on voit rapidement à l’expé-
rience que la plupart des portraits rentrent dans ces catégories d’altéra-
tion du sujet dans leur représentation : plus qu’une exception, ils en sont 
la règle. Ces ajustements théoriques semblent ainsi ne pas clore le débat 
; ce qui légitime une approche plus radicale du portrait, en tentant de le 
définir indépendamment de la ressemblance.

Une définition du portrait sans mimesis ? Le portrait 
comme image sociale

La conception mimétique du portrait revient à oublier qu’un 
portrait est une image, et tend ainsi à occulter la dimension technique 
de l’image qui  l’éloigne nécessairement de son référent, quelle que soit 
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sa nature (Bruneau, 2017, p. 31; Bruneau & Balut, 1997, no 99). D’une 
certaine manière, l’archéologie classique peine à se défaire du discours 
sur la mimesis, en consacrant à l’iconographie et à l’identification des 
sujets représentés une part considérable de sa réflexion, mais surtout 
en y subordonnant les autres problématiques, notamment la datation. 
Pourtant, et c’est la direction que je voudrais esquisser à présent, d’autres 
approches du portrait antique sont possibles, en se dépouillant radica-
lement de l’approche mimétique. Cela a pour conséquence de refuser 
la mimesis comme critère de la portraiture, en la reléguant comme une 
caractéristique artistique probable mais non nécessaire.

La contribution de l’archéologue et théoricien de l’art Philippe 
Bruneau à la réflexion sur le portrait mérite à cet égard un développe-
ment spécifique. Il publie en 1982 dans le premier volume de la Revue 
d’Archéologie Moderne et d’Archéologie Générale une notice problé-
matique qui propose une mise en perspective de la définition archéolo-
gique du portrait. La position de Bruneau se veut théorique : elle vise 
à présenter le problème du portrait, quelle que soit son époque, quel 
que soit son support (ce qui est d’ailleurs l’objet de cette revue et de ses 
participants de proposer les fondements d’une « archéologie générale ») : 
il n’hésite d’ailleurs pas à puiser ses exemples dans la statuaire du XIXe 
siècle, la peinture du siècle d’or ou l’iconographie chrétienne.

En premier lieu, Bruneau précise les conditions historiques 
qui ont permis d’associer la ressemblance individuelle et le portrait, au 
point de faire de la première le critère définitoire du second (Bruneau, 
1982, p. 72-73). Pourtant, il rappelle qu’une assimilation n’est pas pos-
sible en dressant ces constats : d’une part la portraiture n’oblige pas 
nécessairement à la ressemblance (Bruneau, 1982, p. 73-74), comme 
en témoignent parmi d’autres les portraits « imaginaires », « posthumes 
», ou idéalisés ; d’autre part, les cas sont nombreux où « la ressemblance 
n’implique pas nécessairement la portraiture », car un modèle vivant, qui 
retranscrit avec acuité une physionomie , n’en fait pas pour autant un 
portrait, comme le prouve par exemple la peinture de genre. 

Bruneau en vient à chercher ailleurs le critère de la portraiture, 
et à le placer au plan sociologique. Pour l’archéologue, le critère de la 
portraiture est la représentation de la personne sociale, distincte du sujet 
physique. 

Le bénéfice de cette redéfinition théorique du portrait est en pre-
mier lieu de surmonter les difficultés liées à la définition mimétique du 
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portrait que nous avons exposées précédemment. Il permet aussi de réé-
valuer la place d’autres problématiques liées au portrait comme son lien 
avec la politique, ou son inscription dans la société, bien souvent jugées 
comme annexes, et pourtant revenant en permanence dans les analyses. 
Par ailleurs, en réfléchissant sur la fonction du portrait, Bruneau en vient 
à souligner le paradoxe de la position mimétique : la finalité du portrait 
n’est ni la ressemblance absolue à son modèle, puisqu’il est un art de 
l’éloge et fixe une physionomie dans le temps, mais bien plus, ce que 
souligne le phénomène du visage d’époque, il indique que le portrait vise 
« l’assimilation des personnes [sociales] dans la dissemblance des sujets 
». En faisant du portrait une image résolument sociale et politique, la 
théorie fait l’économie d’une mimesis problématique.

Il n’est pas surprenant que dans le monde francophone cer-
tains archéologues aient trouvé un intérêt à cette théorie (Balty, 1993; 
Queyrel, 2003). Elle participe d’un infléchissement plus global vers des 
problématiques sociologiques du portrait que de plus en plus de spécia-
listes appellent de leur vœu (Denti, 2008).

Ainsi, le discours de l’archéologie classique sur le portrait a 
depuis près de deux siècles accordé le privilège à la ressemblance. Or 
il apparaît que ce privilège procède plus d’une influence des discours 
antiques sur le portrait au sein des théories archéologiques que d’un 
parti pris scientifique. Même si on ne peut nier que les conceptions 
mimétiques du portrait ont leur importance dans la littérature antique, 
elles ne sont pas exclusives au sein de cette littérature. L’importance de 
la mimesis dans le discours archéologique procède vraisemblablement 
de deux sources : d’une part la place prépondérante de la philologie 
dans l’archéologie depuis la fin du XVIIIe siècle, et qui reste prégnante 
ensuite ; d’autre part, l’influence, moins assumée, mais pourtant décisive 
des réappropriations par les artistes de la Renaissance du discours sur la 
ressemblance de la peinture et de la sculpture antiques.

Quelles que soient ses causes, l’hypertrophie de ce discours de 
la ressemblance a des conséquences dans les théories archéologiques :

- Le portrait vu comme une image fidèle de son modèle nourrit 
les théories naturalistes du portrait, dans lesquelles s’inscrivent à l’ex-
trême et de manière caricaturales, les théories ethniques et raciales.

- Elle contribue aussi à un discours téléologique de l’art faisant 
du réalisme, le stade suprême de l’art antique.

Certes les théories ont depuis tenté d’expliquer les divergences 
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des portraits avec leur modèle, notamment en réinvestissant le statut 
d’œuvre d’art du portrait et en rappelant que cette infidélité au modèle 
trouve des explications diverses tant stylistiques qu’idéologiques. 
Pourtant, ces théories conservent le fondement d’une définition mimé-
tique du portrait, sans résoudre les problèmes posés par celle-ci.

La réflexion théorique au sein de l’archéologie classique témoigne 
néanmoins d’un infléchissement ces trente dernières années vers des pro-
blématiques plus sociologiques. Comme la théorie de Philippe Bruneau 
l’illustre, la question de la mimesis du portrait peut ne plus être centrale, 
et l’analyse du portrait antique, par cet allègement, bien loin de perdre de 
sa substance, permet un renouvellement des approches et des pratiques.
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Abstract

Based on the study of 20th century full body portraits of mili-
tary and political figures by the sculptor Euclides Vaz, we analyze 
the relations established between the sitters’ identities and their 
representation, concerning, gesture composition through pose 

and attitude attribution. We conclude by identifying two unknown/unpu-
blished plaster models portraying General Humberto Delgado.

Keywords: 
Gesture; Attitude; Portrait; Statue; Euclides Vaz

Introdução
Ao abordar a estatuária pública, o gesto – entendido como a 

atitude da figura tal como representada no retrato – por ser visível a longa 
distância, assume um papel de grande destaque na representação e iden-
tificação do retratado, constituindo parte essencial da primeira leitura 
sobre a obra.
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Na terminologia própria ao que é da Escultura, chega-nos a pri-
meira menção à palavra atitude pela pena de Machado de Castro (1731-
1822) na sua Descripção analytica da execução da estatua equestre (1810). 
Nela, o erudito escultor faz a distinção entre atitude e acção numa com-
paração alusiva ao que une e separa a alma do corpo (Castro, 1810, p.14), 
na qual a acção diz respeito ao acto, e a atitude ao gesto, i.e., modo parti-
cular como o escultor traduz o acto.

Na modelação de um retrato, seja cabeça ou busto, existirá uma 
certa contenção no que se refere à expressão do escultor enquanto tal. 
Já na modelação de um retrato que configure o corpo inteiro, o escultor 
poderá ser mais expressivo e actuante na representação. Se a cabeça aco-
lhe e revela a caracterização fisionómica individual e, portanto, a identi-
dade do representado, já o corpo, investido dos seus gestos, permite - em 
termos compositivos - prover a estátua de uma interacção de significados 
sobrepostos e complementares. 

Mediante o estudo das estátuas de Teixeira Pinto (Guiné-Bissau, 
inaug. 1955), Vicente Ferreira (Angola, inaug. 1955), Neutel de Abreu 
(Moçambique, inaug. 1956), Norton de Matos (Angola, inaug. 1961) e 
Jacinto Nunes (Portugal, inaug. 1980), procurar-se-á identificar e ana-
lisar a abordagem do escultor no exercício da estátua-retrato, à luz da 
prática do ensino na Academia de Belas-Artes de Lisboa, de cuja herança 
Euclides Vaz é parte integrante. Este estudo conta ainda com dois mode-
los em gesso, não identificados pelo escultor, e atualmente desconheci-
dos do público. A totalidade dos critérios apreendidos na primeira parte 
desta investigação, possibilita a sua identificação como estudos para o 
retrato do General Humberto Delgado, e a diferente atitude como pro-
postas que situam o General em momentos diferentes da sua vida e ação 
política.

1. Da Escola de Belas Artes de Lisboa – a escultura 
enquanto estatuária 

Euclides Vaz (1916-1991) foi aluno da Escola de Belas Artes de 
Lisboa entre 1937 e 1945, na qual foi discípulo de Simões de Almeida 
(sobrinho), vindo depois a ser docente da mesma instituição, então 
Escola Superior de Belas Artes, por toda a sua vida profissional (1957 
– 1986).

Na produção escultórica portuguesa, contrariamente ao que 
se passava na maioria dos países da Europa no século XX, o processo 
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criativo e compositivo cingia-se às metodologias da escultura clássica: 
desenhar - modelar – transpor ou fundir, resultando esta condição não só 
da tradição da Academia, desde Machado de Castro (1731-1822), mas 
também da inculcação ideológica e programática do regime estadista no 
ensino e na produção artísticos.

Sob a pretensão de promover o “carácter específico da criação 
artística” e “estimular o quanto possível o desenvolvimento desta ativi-
dade criadora individualizada”, o Estado Novo promove a reforma do 
ensino artístico, regulamentada no Decreto-lei nº 19.760 de 20 de maio 
de 1931: institui um exame para admissão às Escolas de Belas Artes, 
exigindo um nível mínimo de conhecimentos base, e cria, para cada uma 
das artes, um curso especial e superior. Simultaneamente, são criados 
prémios para os diferentes cursos, como forma “de estimular os alunos 
com menores recursos económicos e reconhecer o talento”. (Calado; 
Ferrão, 2013, p. 1130).

Não obstante os referidos incentivos, o ensino da Escultura 
permanece intimamente ligado à tipologia da estatuária, e afastado dos 
movimentos internacionais, revelando o seu comprometimento com a 
propaganda nacional e o gosto oficial instituídos. O programa curricular 
da cadeira de Escultura torna evidente a continuidade do ensino anco-
rado no academismo:

1º parte – Modelação do antigo (cabeças e torso); 2º parte – Modelação 
do antigo (torso e estátua); 3º parte – Cabeças, estudos de panejamen-
tos, anatomia modelada (fragmentos do antigo e do natural, esfolados), 
estudos sobre a técnica dos grandes mestres; 4º parte – Grandes frag-
mentos do nu, modelo vivo, composição (esbocetos), estátuas e grupos 
esculturais, escultura decorativa. (Calado, 1988: 104).

O programa de estatuária comemorativa do Estado Novo marca 
este período pela encomenda massiva de estatuária pública, com recurso 
frequente ao retrato, apresentado sob duas tipologias fundamentais: a 
representação de corpo inteiro e a de busto (Teixeira, 2009, p.340). No 
Dicionário de Escultura Portuguesa (2005), o exercício do retrato distin-
gue-se de “qualquer representação de uma figura humana pela indispen-
sável individualização e personalização do modelo, procurando captar 
os traços distintivos e únicos do retratado” (Pereira, 2005, p. 499) sendo 
necessário que
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a representação do indivíduo/modelo isole certas das suas caracterís-
ticas marcantes e personalizadoras, quer ao nível da fisionomia quer 
ao nível dos adereços (vestuário, chapéu, óculos, joias) ou mesmo de 
objectos associados à figura (signos da sua atividade ou do seu estatuto 
social) (Pereira, 2005, p. 500).

1. Análise das estátuas

 Euclides Vaz retrata 
Teixeira Pinto (1876-1917) e 
Neutel de Abreu (1871-1945) - 
ambos militares do exército colo-
nial português que obtiveram o 
posto de Major - devidamente far-
dados e equipados1. O estudo rea-
lizado por Sérgio Coelho (Coelho, 
2018) – possibilita-nos algumas 
reflexões, nomeadamente quanto 
à preocupação do escultor em 
captar devidamente todos os deta-
lhes dos uniformes2, cujo modelo 
provém dos planos de 1911/1913, 
com alterações em 1916, apresen-
tando algumas particularidades 
por ter sido adaptado ao clima 
quente do continente africano, 
como é o caso do chapéu de abas 
redondas presente em ambas as 
figuras. 

 Em ambas as estátuas 
(figs. 1 e 3), o peso do corpo 
encontra-se maioritariamente 
apoiado sobre a perna direita, 
estando a perna esquerda ligeira-
mente fletida e avançada. A atitude 
das figuras remete para a carreira 

1   Os dois militares envergam, polainas, calças e dólman, de abotoadura vertical, com duas passadeiras sobre os ombros e quatro bolsos 

exteriores de fole, sendo dois colocados à altura do peito e os outros abaixo da cintura, cinturão com presilhas para suspender o coldre da 

pistola e a espada e um fiador de pistola a atravessar o tronco.  

2  Euclides Vaz inclui na representação do uniforme militar os respectivos distintivos de posto – que são aplicados nas platinas de ombro 

e/ou nos chapéus.

Figura 1 - Euclides Vaz, Inauguração da está-
tua de Teixeira Pinto, Guiné-Bissau, 1955.  
Fonte: Boletim Cultural da Guiné Portuguesa 
039. URL: http://memoria-africa.ua.pt/
L i b r a r y / S h o w I m a g e . a s p x ? q = / B C G P /
BCGPN039&p=233

Figura 2. - Euclides Vaz, Estátua de Teixeira 
Pinto (Frame). Fonte: Programa televiso 
Informação Diária de Janeiro. https://arquivos.
rtp.pt/conteudos/bissau/

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/bissau/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/bissau/
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militar, numa clara demonstração 
de força e poder, reforçada pelo 
pé fora da base, determinando a 
ação iminente de um militar em 
serviço.

 A principal diferença que 
encontramos entre estas duas 
representações reside na postura 
da parte superior do corpo (figs.2 
e 3): O braço direito da estátua 
de Teixeira Pinto encontra-se em 
tensão, com ligeira flexão no coto-
velo e o punho cerrado, e segura 
na mão esquerda o seu chapéu, 
junto ao cabo da espada embai-
nhada. Com postura solene, a 
estátua contempla a cidade, a qual 
domina. Note-se que a localiza-
ção da estátua, ao centro de uma 
rotunda de onde se estende uma 
longa avenida, pode ser lida como 
clara alusão à vila de Canchungo 
que, aquando da criação do 
monumento, já havia sido deno-
minada de Teixeira Pinto3, em sua 
homenagem. Por sua vez, o militar 
Neutel de Abreu é representado 
com o braço esquerdo igualmente 
em tensão e de punho cerrado, 
enquanto na mão direita segura a 
espada desembainhada, mas não 
em guarda. A pose altiva e reso-
luta de Neutel de Abreu, com os 
ombros recuados e o olhar no 
horizonte, destaca a sua atividade 
enquanto combatente, enfatizada 
pelas duas cartucheiras presas no 

3   Originalmente denominada Canchungo, passa a ser designada - a 18 de Julho de 1948 - de vila de Teixeira Pinto, em homenagem ao 

militar, retornando ao nome original após a independência.

Figura 3. – Euclides Vaz, Estátua de Neutel de 
Abreu, sd.  Fonte: João Alfaiate

Figura 4 - Euclides Vaz, Estátua de Vicente 
Ferreira, 1960. Fonte: Página de Facebook: 
Angola - Imagens dos velhos tempos

Página de Facebook: Angola - Imagens dos velhos tempos
Página de Facebook: Angola - Imagens dos velhos tempos
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cinturão.
Das várias atividades exercidas por Vicente Ferreira  (1874 -1953) 

ao longo da sua vida, o escul-
tor distinguiu a sua iação na  
área da política, mais pro-
priamente no exercício do 
cargo de Alto-Comissário, 
em Angola, onde Vicente 
Ferreira foi o criador da 
Câmara Municipal do 
Huambo (1926) e o res-
ponsável pela alteração da 
designação desta cidade para 
Nova Lisboa. O político é 
representado numa pose 
confortável (fig. 4), com 
o peso do seu corpo bem 
suportado na perna direita, 
e flectindo, muito ligeira-
mente, a sua perna esquerda. 
Veste um fato completo, 
composto por casaco e calças vincadas, e segura nas mãos um rolo alu-
sivo ao decreto de alteração do nome da cidade. A pose escolhida cor-
responde à representação de um momento solene, pausado, no qual a 
posição da cabeça, ligeiramente inclinada para baixo, nos transmite uma 
atitude serena, de reflexão.

 Originalmente, o monumento ao General Norton de 
Matos  (1867-1955) era composto por uma vasta estrutura arquitetó-
nica, de cota elevada e larga escadaria, assinalada por um grande obe-
lisco no seu centro, e pontuada pela estátua a Norton de Matos, na vista 
frontal, e pelas estátuas alegóricas das quatro virtudes cardeais, figuras 
femininas de grande porte, iconográfica e respectivamente lidas como 
a Temperança, a Justiça, a Força e a Prudência4, nas vistas laterais e 
posterior. 

4    Em 1975, após a independência, as estátuas foram removidas do seu local original. Foram posteriormente implantadas, sob configura-

ção distinta, no Jardim da Cultura da cidade do Huambo.

Figura 5. - Euclides Vaz, Estátua de Norton de Matos 
(Monumento ao General Norton de Matos). 
Fonte: Mário Graça Vaz



58

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

 Ao representar Norton de Matos (fig. 5), trajando fraque, colete 
e laço, combinados com calças e polainas, o escultor revela-nos a sua 
classe e posição sociais – político e militar.  Trata-se de uma estátua 
robusta, passível de se considerar intimidante, que representa Norton de 
Matos na sua privilegiada posição de poder enquanto Alto-Comissário 
em Angola. A atitude corporal representada é firme, da maior estabili-
dade dado o peso do corpo ter sido simetricamente distribuído sobre as 
pernas, afirmando um carácter inflexível, cujo humanismo se pressupõe 
pela postura dos braços soltos ao longo do corpo, a pose atenta, com a 
cabeça inclinada em direção aos transeuntes. Esta figura segura na mão 
direita o diploma da fundação da cidade de Huambo, descritivo dos atri-
butos em homenagem. 

 Jacinto Nunes (1839-1931) foi um político português com des-
tacada relevância no processo que conduziu à implantação do regime 
republicano em Portugal. A par com o seu trabalho de presidente muni-
cipal, dedicou a sua vida à defesa da Democracia e da República, escre-
vendo em inúmeros jornais e participando em comícios (Nunes, sd, p.3). 

(…) a sua formação superior e as suas características pessoais - carácter 
determinado, por vezes obstinado – fizeram com que congregasse uma 
quase unanimidade em torno de si, influenciando ideias e opiniões, aju-
dando a transformar o pensamento dos que o circundavam (Nunes, 
sd, p. 4-5). 

 A atitude escolhida pelo escultor para 
representar Jacinto Nunes recorda-nos a está-
tua Arringatore (orador), que representa Aule 
Metele, uma figura do Senado Romano, no 
momento em que conduz o discurso5 . De 
forma semelhante, Jacinto Nunes é represen-
tado (fig. 6) com a perna esquerda avançada, 
com o braço esquerdo ligeiramente afastado 
do corpo e o braço direito erguido, com a mão 
aberta em gesto retórico, evocando em Jacinto 
Nunes as qualidades de orador e, especifi-
camente, o seu papel no contexto da propa-
ganda republicana e do Partido Republicano 
Português. Não existem quaisquer atributos 

5    A estátua de Aule Metele representa um magistrado etrusco. De autoria desconhecida, data do início do século I a. C e encontra-se à 

guarda do Museu Arqueológico Nacional de Florença: https://smarthistory.org/larringatore/

Figura 6. - Euclides Vaz, 
Estátua do Dr. José Jacinto 
Nunes, sd. Fonte: Câmara 
Municipal de Grândola
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nesta representação, sendo a sua função cumprida pela atitude: a voz de 
Jacinto Nunes foi o seu instrumento de persuasão política. 

 Note-se ainda o modelo em gesso desta estátua (fig.7), que apre-
senta uma pequena, mas significativa, altera-
ção quanto à escultura final: a mão direita, a 
do braço erguido, encontra-se com o indica-
dor levantado, sendo este o elemento prin-
cipal da pose adlocutio6, cuja representação 
mais antiga surge na estátua do imperador 
Octávio Cesar Augusto - Augusto de Prima 
Porta7.

Os gessos do General Humberto 
Delgado

 O atelier municipal, cedido ao 
Escultor e por si utilizado até ao ano da sua 
morte, albergou os seus modelos em gesso 
até junho de 2017, altura em que - por doa-
ção dos herdeiros - o Museu de Lisboa rece-
beu grande parte deste espólio. Este, consta 
maioritariamente dos modelos originais 
em gesso a partir dos quais foram obtidas as reproduções (em pedra 
ou metal/bronze) que se encontram em domínio público (Portugal e 
ex-colónias) mas também de gessos inéditos e por identificar, caso das 
maquetes apresentadas nas figuras 8 e 9, patinadas para bronze e pedra, 
respectivamente.

 À semelhança das cinco estátuas apresentadas anteriormente, 
também nestes estudos encontramos uma figura masculina, representada 
de pé, e cuja vista frontal se encontra favorecida, não obstante a rotação 
apresentada num dos modelos (fig. 8). A abordagem ao retrato que 
encontramos na obra de Euclides Vaz pode enunciar-se pelo trata-
mento mimético na representação de cada indivíduo, com particular 
atenção à verossimilhança do rosto, e pela descrição do vestuário como 

6    A pose aparece utilizada na representação de líderes, particularmente figuras militares que se dirigem às suas tropas durante a batalha.

7    A estátua deste Imperador, de autoria desconhecida, data do início do século I d.C. Encontra-se em exposição no Braccio Nuovo (Museus 

Vaticanos):https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/musei/braccio-nuovo/Augusto-di-Prima-Porta.html 

Figura 7. - Euclides Vaz, modelo 
em gesso para a estátua do Dr. 
José Jacinto Nunes. Fonte: 
Própria (no atelier do escultor)
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caracterização social e biográfica. Isto permite-nos identificar a figura 
representada em ambos os gessos como sendo o General Humberto 
Delgado (1906-1965). Destacamos um conjunto de características parti-
culares nas feições e traços do representado, como a ampla testa, o nariz 
aquilino, o penteado do cabelo, a configuração do arco das sobrancelhas, 
e a proeminência do lábio inferior em relação ao superior, – Quanto à 
indumentária, a farda militar da Força Aérea com as respetivas medalhas 
e condecorações, na qual de destaca o distintivo especial de piloto avia-
dor que se pode identificar na lapela.

 Indaga-se a possibilidade destes estudos terem sido apresen-
tados no primeiro concurso público, após a Revolução de 25 de Abril 
de 1974, para a criação 
de um Monumento ao 
General Sem Medo, em 
1975, que rejeitou quais-
quer propostas de esta-
tuária: de acordo com 
Rui Mário Gonçalves, 
num artigo da revista 
Colóquio-Artes “o júri 
sentira-se obrigado a 
rejeitar todas as obras 
concorrentes, que eram 
medíocres concepções 
figurativas, convencio-
nalmente retratando o 
General” (Gonçalves, 
1976, p. 36).

 A principal 
diferença entre as duas 
representações reside 
na atitude expressa 
no gesto, que situa o 
General Humberto 
Delgado em momen-
tos diferentes da sua 
vida e ação política.  
No gesso patinado para 

Figura 10. - General Humberto Delgado. Fonte: Frame reti-
rado do registo videográfico do Arquivo Municipal de Lisboa 
https://www.youtube.com/watch?v=sxkkSQkLcx

Figuras 8 e 9. - Euclides, Vaz, modelos em gesso para estátua 
do Gen. Humberto Delgado, ambos os gessos patinados – 
para bronze e para pedra, respetivamente . Fonte: Própria 
(no atelier do escultor)
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bronze (fig. 8), a figura apresenta o peso do seu corpo apoiado sobre a 
perna direita, enquanto a perna esquerda está avançada – remetendo 
para o equilíbrio característico da pose em contrapposto – uma atitude 
dinâmica e da qual se pode aduzir o carácter ativo do General. A cabeça 
e o tronco estão rodados, o braço esquerdo encontra-se ainda no lugar 
prévio à rotação, ligeiramente afastado do corpo e com o punho cerrado, 
e o braço direito, em movimento e literalmente apontando uma nova 
direcção, traduz o exercício de uma posição de comando. 

 Já no caso do segundo modelo (fig.9), a pose escolhida pelo escul-
tor corresponde à representação de um momento pessoal: Humberto 
Delgado é representado em pleno apoio de pé, simétrico, com os pés 
ligeiramente afastados e à vontade, barrete na mão, numa posição estável 
e confortável, quase informal. Consequentemente, no primeiro modelo, 
o General é representado na sua luta contra a ditadura, numa atitude de 
liderança: o pé fora da base denuncia movimento e prontidão para agir e 
o braço direito aponta a direção a seguir. No segundo modelo, apresenta 
uma figura serena, porventura num sentimento de dever cumprido com 
o fim da ditadura. 

Conclusão

 Do ponto de vista metodológico, o procedimento compositivo 
revelado na obra de Euclides Vaz segue, indubitavelmente, uma matriz 
clássica.  Porém, a modelação das figuras exibe algum sintetismo na sua 
linguagem formal, que nos parece ser devedor de um olhar estudioso da 
sua arte, erudito e contemporâneo. Considerando o hiato temporal que 
separa as datas de criação das obras e as datas de morte dos respectivos 
retratados, sabemos que Euclides Vaz não se pode recorrer à presença 
destes. É legítimo pensar que tenha recorrido a registos visuais como 
pintura, fotografia ou filme, e eventuais registos escritos de conteúdo 
descritivo e biográfico.

 A representação de cada rosto revela um tratamento mimético, 
estabelecendo uma relação direta de reconhecimento da identidade do 
retratado, mas a expressão dos rostos é, em si, neutra, podendo configu-
rar uma opção estética do escultor, mas também a dos autores de cada 
registo consultado.

 É das relações harmoniosas entre a fisionomia, a indumentária, 
os atributos, a pose, e a atitude, que distinguimos não só a intenção de 
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individualizar a figura, mas também a de a caracterizar e situar num 
contexto e momento específicos. Nas palavras de Machado de Castro, 
“O artista é obrigado a contemplar muito maduramente que acção, ou 
feito, há-de representar o heroe que vai a figurar; feito que deve servir-lhe 
de assumpto para a sua composição (…)” (Lima, 1989, p. 333).

 O estudo global das obras aqui em apreço permite ainda ela-
borar algumas reflexões em torno da influência da antiguidade clássica 
– especificamente a escultura romana - no modo de representação da 
figura masculina. Esta questão parece-nos evidente no uso deliberado de 
sinais codificados na retórica do gesto, como assinalado por José Teixeira 
na sua tese de doutoramento: 

Nos Homens o braço direito erguido surge como gesto varonil, 
em jeito de saudação romana, assumindo, as personagens uma postura 
normalmente, hierática. Nas representações femininas a mímica é mais 
erótica e dançante evidenciando um ritmo em “línea serpentinata” (em 
S). (Teixeira, 2009, p. 115).

 Em Gesture and Rank in Roman Art, Richard Brilliant (1963) 
introduz e aplica o conceito de “estética do acessório” (appendage aes-
thetic) à arte romana, “caracterizada pela manipulação de partes sig-
nificativas da imagem sem referência às qualidades físicas do corpo às 
quais estão ligadas”. Encontramos esta abordagem na obra de Euclides 
Vaz: numa acentuação deliberada de determinadas partes do corpo – as 
extremidades – que o escultor faz sobressair através do gesto, particular-
mente o das mãos. Conclui-se, de igual modo, pela importância signifi-
cativa dos atributos, colocados diretamente nas mãos das figuras, já de si 
elementos de maior atração visual. 

 Nas estátuas em estudo evidenciam-se diferentes gestos, como 
o cerrado do punho (os militares Teixeira Pinto, Norton de Matos e 
Humberto Delgado), o agarrar (da espada na mão do Major Neutel de 
Abreu, do diploma na mão do General Norton de Matos, do decreto na 
mão de Vicente Ferreira, e do barrete na mão de Humberto Delgado), o 
apoiar (da mão do militar Teixeira Pinto que segura o chapéu e repousa 
na lateral do corpo) e o apontar/apresentar (gesto amplo do braço com a 
mão aberta de Jacinto Nunes, e também do General Humberto Delgado, 
que abarcam o espaço ao seu redor).
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Na Antiguidade, o espírito da arte tornou-se retórico à medida que 
se tornava cada vez mais um instrumento de propaganda. De acordo 
com Brilliant, o gesto voltou-se para o espectador por forma a esta-
belecer um sentido de contiguidade entre a imagem e o mundo real 
(Guggenheim, sd, p. 839).  

 Euclides Vaz aborda o gesto, na representação, como indicador 
do carácter e posição social do retratado, e também como facilitador 
da comunicação, conduzindo o olhar do observador sobre a obra e, por 
vezes, sobre a sua envolvente.  O escultor concentra a ação na vista ante-
rior das estátuas, privilegiando a comunicação com o espectador numa 
relação frontal, onde a dinâmica visual é construída nas relações entre 
a posição do rosto, direção do olhar, e o movimento das mãos. Deste 
modo, a estátua-retrato é convocada a mimetizar a relação interpessoal 
entre duas (ou mais) pessoas, trazendo o retratado à presença do espec-
tador e instigando a interacção entre ambos. 

 O gesto, na figura do retrato, assume o lugar da dita caracteriza-
ção psicológica que a expressão pode trazer ao rosto, mas que no caso do 
corpo inteiro se torna inacessível. Será então à dita expressão corporal, 
que na escultura se traduz na atitude da pose, que compete a materiali-
zação do carácter do retratado, e da sua relação com o outro.  
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Resumo

A Escultura apresentou, desde sempre, uma dimensão ligada 
ao poder e à propaganda. Neste artigo pretende-se assinalar 
alguns casos paradigmáticos desde o Egito, Assíria e Roma 

até à Contemporaneidade de retratos ligados ao poder e à propaganda. 
Na análise das obras, além das questões compositivas e formais, sur-
gem inevitavelmente numa espécie de confronto entre a gestualidade e 
a serenidade.

     
Palavras-chave: 
Escultura; Retratos; Poder; Política; Propaganda 

Introdução

Um dos territórios ancestrais da Escultura foi a ligação ao poder 
e à propaganda. De facto, e ao contrário da Pintura, com uma mate-
rialidade muito mais diáfana, a matéria escultórica sempre foi usada 
como um eficaz instrumento ligado aos vários poderes, fossem eles reli-
giosos, políticos ou sociais. A Escultura possui ainda uma outra carac-
terística, que partilha com a Arquitetura, que é a de ocupar espaço e 
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de ser tridimensional. Dir-se-ia, como Leonardo da Vinci escreveu, 
que a Pintura “requeria maior discurso mental e maior artifício” que a 
Escultura (1998: 82), sendo esta o território por excelência da coisa e do 
discurso material. Desta rutura, chegou-se facilmente às inúmeras que-
relas do paragone entre estas duas filhas do Desenho, como as designou 
Vasari, a que se deve acrescentar a Arquitetura. Na verdade, a Pintura e 
a Escultura muitas vezes tiveram uma relação complexa, baseada num 
estado de amor-ódio, pois, sendo ambas filhas do Desenho, viam e 
entendiam o mundo de forma diversa: uma mais sonhadora e imaterial, 
a Pintura; a outra, de forma mais concreta e palpável, a Escultura.

Querelas à parte, toda a história da escultura, desde o Egito e 
da Mesopotâmia, passando pela Pérsia, Grécia e Roma, testemunha pre-
cisamente essa relação com o poder e a propaganda, pois, desde muito 
cedo, o Homem entendeu que a Escultura era mais eficaz, pois posicio-
nava-se no lugar da simulação quase perfeita. 

Não deixa de ser paradigmático que todo o discurso ligado à 
teoria da arte na Bíblia se refere sempre a esculturas, isto é, às imagens 
bíblicas, dado que eram essas, naturalmente, as que melhor representa-
vam a materialidade das coisas, vistas em termos religiosos como falsas e 
pecaminosas. O episódio do bezerro de ouro, as proibições dos ídolos e 
da idolatria e mesmo os querubins no Templo de Salomão e na Arca da 
Aliança ou a serpente em bronze, que Deus permitiu, são esculturas em 
madeira e em metal.

Por fim, a questão da propaganda, uma das técnicas mais usadas 
pelo poder, é facilmente percecionada em termos etimológicos. Apesar 
de ter surgido na nossa língua pelo Francês, no século XVIII, a sua 
utilização inicial foi eclesiástica e remetia para a Congregatio de propa-
ganda fide. O verbo propagar tem origem no Latim e significa perpetuar, 
aumentar, dilatar, estender, prolongar e fazer durar. Evidentemente, 
“propaganda” converge a nível de sentido com “monumento” no propó-
sito de perpetuar, celebrar e recordar homens célebres e acontecimentos 
(Duarte, 2017: 228).             

Gestos nos retratos do poder 

Qualquer político, desde, pelo menos, a Antiguidade, deve apre-
sentar-se algo idealizado: jovem, bem constituído e de feições regulares, 
para causar excelente impressão nos outrora súbditos e atuais votantes. 
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Como se sabe, a imagem de um político também pode ser (e deve ser) 
vendida, como tão bem sabem fazer as agências de comunicação e publi-
cidade nas campanhas eleitorais.

Um outro aspeto nos retratos é o facto de não ser apenas o rosto 
que conta, caso não seja, evidentemente, somente uma cabeça ou um 
busto. Os retratos do poder na escultura (e também na pintura) devem 
ter preocupações ao nível do corpo, da pose e da gestualidade.

Neste aspeto, o retrato não é somente o rosto, mas igualmente o 
gesto. Segundo Assis Rodrigues (1875: 201), gesto é o movimento exte-
rior do corpo, pelo qual se exprimem os sentimentos, desejos, esperanças 
e temores. O conceito é igualmente próximo, e muitas vezes confundido, 
com ação, ato e atitude.1  

Pensamos que os retratos ligados ao poder têm sido, ao longo da 
história da escultura, representados, essencialmente, de duas formas dis-
tintas: de forma calma, serena, de expressão meditabunda, numa imensa 
autocontemplação, que revela certeza e inteligência de pensamento ou, 
ao invés, de forma dinâmica, gesticulando e em interação com os seus 
governados.                    

Não deixa de 
ser significativo que uma 
das primeiras obras de 
arte conhecidas e identi-
ficadas (se não mesmo a 
primeira) seja a célebre 
Paleta do Rei Narmer, c. 
3150-3125 a. C., na qual 
o faraó surge investido, 
através das coroas que 
ostenta, como monarca 
do Alto Egito e do Baixo Egito, agarrando um inimigo pelos cabelos, 
que se prepara para matar com a maça e, em frente, corpos decapitados 
de prisioneiros [Fig. 1]. A narrativa revela igualmente uma forte compo-
nente simbólica e religiosa, com a presença de Hórus e os pés descalços 
do faraó a pisarem solo sagrado. Toda a Paleta do Rei Narmer, com o 
nome do rei em hieróglifos, aponta para uma certa vitória militar e uma 
conceção na qual o monarca e Hórus são a mesma pessoa (Davies et 

1    Acão é o assunto geral de um quadro, grupo ou figura, segundo Horácio, a ação deve aspirar à simplicidade e 
à unidade; ato é a atitude, a postura, dir-se-ia hoje a pose, por exemplo, do modelo para ser copiado numa escola; 
atitude é sinónimo de postura, em pintura e escultura, devendo ser natural, simples e conforme o caráter da pessoa 

representada (Rodrigues, 1875: 18, 20, 65)  

Fig. 1. https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:NarmerPalette_ROM.jpg
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al., 2010: 50-51). Recorde-se que esta peça é a primeira representação 
do que viria a ser um “ícone da majestade” em toda a história do antigo 
Egito até aos tempos romanos (Clayton, 1995: 18). 

Significativamente, a Paleta do Rei Narmer deve ser entendida 
como um verdadeiro prefácio da história da escultura, com uma com-
ponente ligada ao poder, à religião e à propaganda. Na verdade, o poder 
político e a religião foram frequentemente o mesmo fenómeno em várias 
épocas da História.  

Na verdade, a relação entre a arte e o poder político havia sido 
intuída por Winckelmann (2006: 128-129), em 1764, quando, a propó-
sito da arte egípcia, escreveu que os Egípcios sempre haviam mantido 
costumes e leis absolutos ligados à religião e que nunca conseguiram 
viver sem um rei. O mesmo Winckelmann (2012: 63) referiu qua as artes 
tinham um duplo propósito: o deleite e a instrução. Assim, de acordo 
com estes objetivos, toda a arte e as artes plásticas têm a capacidade de 
ensinar, instruir e também de persuadir. Será precisamente nesta última 
que se revelam o poder e a propaganda.        

Uma outra dimensão que a Escultura sempre manifestou foi a 
da ligação aos rituais da morte. No antigo Egito, uma espécie de “fome 
pela imortalidade pessoal” levou à realização de esculturas que fun-
cionavam como corpos auxiliares, nos quais as almas podiam habitar 
depois da morte do corpo terreno (Miller, 1949: 21). Este era um dos 
princípios da religião egípcia, que muito contribuiu para a escultura e o 
retrato nessa civilização (Miller, 1949: 21). A escultura egípcia pode ser 
divida em retratos reais, oficias e de gente comum, mas todos eles são 
funerários e religiosos (Miller, 1949: 23). Para a história da escultura 
não deixa de ser significativo também que a “estátua”, como acessó-
rio da cultura ocidental, se tenha iniciado com o grupo escultório do 
faraó Micerino e a esposa Khamerernebty, c. 2470 a.C., em termos de 
registo, cânone e semelhança perfeita, de acordo com as regras (Bell, 
2009. 42)2. Provavelmente, este grupo escultórico destinava-se mais à 
atenção celeste do que à propaganda política (Bell, 2009. 42), embora 
esta última preocupação seja bastante evidente.  

Ligados ao poder político e à propaganda são, por exemplo, as 
dezenas de metros de relevos escultóricos que ostentavam os palácios 
assírios e que se podem contemplar, por exemplo, no British Museum 

2   Este grupo escultórico, realizado em diorito, mede142,2x57,1x55,2, encontra-se no Museum of Fine Arts, Boston. 
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ou no Louvre. Originalmente pintados em alguns pontos para dar maior 
ênfase, os relevos tinham como função essencial glorificar o rei (Davies 
et al., 2010: 37). Neles, os monarcas assírios surgem de forma monó-
tona a caçar, a matar e a oferecer sacrifícios aos deuses; observando-se 
igualmente cavalos, armadilhas elaboradas, animais caçados, a fugirem, 
feridos e a morrerem. Todo esse espetáculo visual, de uma escultura vigo-
rosa, transmite a impressão do poder (Miller, 1949: 32). Estes relevos 
- assustadores para um espectador não assírio, na glorificação e inven-
cibilidade do rei e exército e repetição de discurso -, representam cenas 
de conquistas militares, tropas a marchar, destruição e saques de cidades 
inimigas e centenas de prisioneiros de guerra, para além de legendas em 
cuneiforme que complementam as informações visuais (Davies et al., 
2010: 37). As esculturas assírias são narrativas que contam histórias com 
absoluto sucesso (Miller, 1949: 32). Estas peças inserem-se numa tradi-
ção escultórica, a do baixo-relevo, ela própria um método de escultura, 
com o qual poucos escultores tiveram sucesso (Winckelmann 2012: 95).  

Roma foi rica antes de ser civilizada e, como acontece com os 
novos-ricos, a cultura que importou já se encontrava realizada. Contudo, 
os romanos sempre respeitaram as tradições culturais mais antigas, 
nomeadamente a dos Gregos (Miller, 1949: 52). Enquanto estes recor-
davam as suas conquistas com grupos 
simbólicos de Centauros e Lápitas, 
aqueles faziam-no com personagens 
reais, revelando informações impor-
tantes para a história (Miller, 1949: 
52). Em Roma, a propaganda era 
principalmente realizada através das 
moedas, mas igualmente num ele-
vado número de estátuas imperiais 
(Barral i Altet, 2006: 156).  

Se pretendermos referir um 
retrato de poder e de propaganda, 
um dos melhores paradigmas é, sem 
dúvida, o Augusto de Prima Porta, de 
c. 20 a.C., descoberto a 20 de abril 
de 1863 num lugar conhecido com 
esse nome, nas ruínas de uma villa de 
Lívia e que pertence às Coleções do 

Fig. 2. https://pt.wikipedia.org/wiki/
Au g u s to _ de _ P r i m a _ Po r t a # /m e d i a /
Ficheiro:Statue-Augustus.jpg
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Vaticano [Fig. 2]. A obra, extraordinária pela sua qualidade técnica e 
estado de conservação, revela-se sobretudo no gesto imperial da mão 
levantada e traje militar de gala. Augusto está a dirigir-se às suas legiões 
numa alocução militar e o respetivo gesto acompanha “a severa digni-
dade do rosto, frio, prudente, enérgico, consciente, preocupado pelos 
seus pensamentos e palavras” (Garcia y Bellido, 1990; 193). Além desta 
gestualidade, que é também psicológica, fortíssima na retórica de um 
eficaz discurso, a couraça que o imperador ostenta revela um complexo 
discurso ligado à propaganda. De entre os vários grupos históricos e 
alegóricos, observam-se, por exemplo, as personificações da Hispânia e 
da Gália, províncias acabadas de dominar por Augusto (Garcia y Bellido, 
1990; 194-195). A peça foi na origem pintada, pois, aquando da desco-
berta, ainda se notavam restos de amarelo, vermelho e púrpura (Garcia 
y Bellido, 1990; 195).3         

Em suma, nesta estátua encontramos a perfeição em dois domí-
nios: por um lado, a qualidade da obra, a narrativa e a simbologia e, 
por outro, a representação de um dos políticos mais hábeis de todos os 
tempos. Dir-se-ia do homem político por excelência, como seu tio Júlio 
César, e que iria ser um protótipo para várias esculturas futuras.

Deve-se igualmente aos Romanos a invenção da narrativa con-
tínua, como se vê na Coluna de Trajano, de 106-113 (Miller, 1949: 52), 
tornando-se mais complexa, fluida e lógica que as narrativas de Egípcios, 
Assírios e Persas. Além de esta ser uma obra de inegável pendor urba-
nístico, a coluna é uma espantosa crónica de guerra das campanhas de 
Trajano contra os Dácios, com detalhes impressionantes ligados à geo-
grafia, logística, engenharia militar, estratégia, tática, armas, armaduras, 
etc. 

A Coluna de Trajano, de 38 metros de altura, e que original-
mente, com a estátua do imperador no topo e a base, media cem pés 
romanos, é composta por 17 tambores com uma relevo em espiral no 
seu fuste, com a largura de 1,20 e 1,40 m e que, desenrolada, mede cerca 
de 200 metros, em 150 episódios, com mais de 2500 figuras esculpidas   
(Davies et al., 2010: 205-207; Garcia y Bellido, 1990; 364-372) A Coluna 
pode ter sido inspirado nos rotuli romanos, rolos de pergaminho (Davies 
et al., 2010: 207), ainda por cima estando entre duas bibliotecas… Por 

3   Existe uma réplica desta estátua pintada, supomos que em fibra, no largo Paulo Orósio, em Braga, que foi inaugurada no dia 26 de maio de 

2017, a propósito dos 2000 anos da fundação de Bracara Augusta. Apesar de algumas críticas, pensamos que a homenagem se justificada, em 

vez de mais um qualquer “monumento” realizado habitualmente por um artista local de pouco interesse estético ou plástico. Braga inaugu-

rou estátua de César Augusto (2017). Disponível em: https://ominho.pt/braga-inaugurou-estatua-cesar-augusto-fundador-bracara-augusta/
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tudo isso, constitui um verdadeiro “livro de imagens” inicialmente pin-
tado (Garcia y Bellido, 1990; 365). Sem qualquer dúvida, a Coluna de 
Trajano, igualmente monumento funerário do imperador, marca um dos 
pontos mais altos da narrativa ligada ao poder político e militar.

Também a célebre estátua equestre de Marco Aurélio, c. 173, 
em Roma, revela o imperador com a mão direita esticada, palma para 
baixo e os dedos abertos, num gesto de poder imperial (Barral i Altet, 
2006: 156).  

O gesto forte e eloquente dos retratos ligados ao poder teve lugar 
com Bernini (1598-1680), mais concretamente no túmulo que concebeu 
para o papa Urbano VIII (1628-1647) em S. Pedro de Roma. Além de 
ter usado este gesto, na escultura, pela primeira vez graças à utilização 
de vários materiais, Bernini ensaiou plenamente o sumo pontífice, com 
o braço direito levantado a abençoar, apelando à atenção do especta-
dor (Wittkower, 2006: 122). Mas a gestualidade, que coincide com a de 
Augusto, é igualmente um sinal imperial e, pela estrutura do túmulo em 
pirâmide, com o retratado na parte superior, demonstração de triunfo. O 
túmulo de Urbano VIII serviu de modelo para inúmeras peças funerárias 
do barroco (Hibbard, 1990: 106-107).

Recorde-se que o gesto de abençoar, mas de forma mais con-
tida, tinha sido recorrente na escultura medieval europeia e há muito 
fazia parte da iconografia cristã. Também a descoberta do grupo do 
Laocoonte, em 1506, certamente influenciou a gestualidade dos braços 
e torções do corpo que o barroco iria sistematizar.    

Antonio Canova (1757-1822), na estátua colossal de Fernando 
IV com atributos de Minerva, c. 1798-1820, no Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli, seguiu de perto a gestualidade de Urbano VIII, de 
Bernini. 

Convirá ainda referir alguns casos de retratos esculpidos de 
monarcas portugueses. O busto de D. João V, datado de 1747, obra de 
Alessandro Giusti (1715-1799), que se encontra no convento de Mafra, 
revela algum dinamismo no gesto com o braço e mão direita a empunhar 
o cetro (Pereira, 2005a: 329). O rei, com couraça e manto, surge como 
protetor das artes, devido às peças que o rodeiam (livros, esquadros, 
flautas e um pequeno busto), e recorda, salvo as devidas distâncias, o 
célebre Luís XIV de Bernini (1665) que se encontra em Versailles. Este 
último busto, que se perfila como um dos melhores retratos régios de 
sempre, é de tal forma espantoso que nem necessita de qualquer gesto, 
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pois tudo é gestualidade e movimento, desde a cabeça, aos caracóis da 
peruca, passando pelos ombros e manto. Também o corte dinâmico do 
busto define um movimento intenso em termos compositivos. A direção 
da cabeça e o seu contraposto com as linhas do manto revelam um movi-
mento súbito e grandioso que resulta numa série de direções compositi-
vas cruzadas (Wittkower, 2006: 90).  

Na estátua equestre de D. José I, na Praça do Comércio, em 
Lisboa, (1775), executada por Joaquim Machado de Castro (1731-1822), 
de acordo com o desenho do capitão Eugénio dos Santos (1711-1760), 
observa-se o rei, revestido de armadura e elmo, em atitude pacífica, a 
empunhar um cetro, apesar dos grupos laterais do Triunfo e da Fama 
aludirem à guerra e à submissão dos inimigos. Depois de muito lutar 
contra o desenho original de Eugénio dos Santos, que contemplava um 
leão por baixo da montada e que naturalmente criava um volume estra-
nho e prejudicial no perfil da peça, o escultor logrou retirar o predador 
e colocar umas serpentes que simbolizavam a perfídia, isto é, todos os 
inimigos do rei e do seu poderoso ministro, conde de Oeiras e marquês 
de Pombal: os Jesuítas, o duque de Aveiro, os Távoras, etc.

D. Maria I, filha e sucessora de D. José I, que foi retratada igual-
mente por Machado de Castro4, ostenta um bastão de comando que 
repousa no seu antebraço esquerdo. O facto de não segurar esse objeto 
indicia sossego e doçura. O gesto que domina o retrato da rainha é a mão 
direita com palma para baixo, que significa a proteção que D. Maria I 
estende aos seus domínios (Pereira, 2005b: 130). Estes são simbolizados 
por um globo terrestre aos seus pés que, em parte, é ocultado pelo manto 
real. A verdadeira subtileza reside precisamente naquilo que o manto 
permite vislumbrar: a parte ocidental da Europa, Portugal, a África oci-
dental, o Atlântico Sul e, claro está, o Brasil.  

Também outro importante monumento a D. Maria I foi exe-
cutado por João José de Aguiar (1769-1841), que havia sido discípulo 
do célebre Antonio Canova (Duarte, 2012).5 A rainha exibe, uma vez 
mais, uma postura calma, vestida à grega, com a mão direita a segurar 
o cetro, hoje desaparecido, e com a mesma atitude pacificadora. À volta 
do pedestal, surgem, sobre bases circulares, as quatro partes do Mundo: 
Europa, América, África e Ásia, estando naturalmente as duas primeiras 

4   Originalmente estava na Real Biblioteca Pública da Corte, no convento de S. Francisco de Lisboa, hoje, na Biblioteca Nacional de 

Portugal. 

5    Este monumento encontra-se atualmente em frente ao Palácio de Queluz. 
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na parte da frente do monumento e que definem, novamente, o eixo 
estruturador do reino e império: Portugal e Brasil. 

Vítor Bastos (1829-1894) executou o mais importante monu-
mento romântico português que homenageia o seu maior herói: Camões, 
no Chiado (1859-1867). O monumento revela o vate, no cimo do pedes-
tal, a olhar para o alto, como que inspirado pelas musas. O retrato é, 
em termos iconográficos, convencional, com Camões a segurar a espada 
com a mão direita, revestido de couraça, pois foi soldado, e coroado com 
louros, como era habitual nos poetas, e com livros atrás. Mas aquilo que 
mais impressiona neste retrato é o poeta segurar, com a mão esquerda, 
sobre o peito Os Lusíadas, gesto que revela a sua obra maior e o seu amor 
incondicional à Pátria. 

Outras peças com gestualidade contida, são, por exemplo, a está-
tua equestre de D. Pedro IV (1861-1866), no Porto, do escultor Anatole 
Calmels (1822-1906), e do mesmo rei no Rossio, em Lisboa, também 
do francês Élias Robert (1821-1874). Em ambas as esculturas, o rei de 
Portugal e imperador do Brasil surge calmo a apresentar aos seus súbdi-
tos a Carta Constitucional.   

Revestem-se de particular interesse plástico em termos compo-
sitivos as estátuas de José Estevão de Magalhães (1809-1862), político, 
deputado e considerado o maior orador de todos os tempos em Portugal. 
A primeira, obra de Vítor Bastos, foi inaugurada em frente ao Palácio 
das Cortes, em Lisboa, em 1878. Nela, o tribuno surge de pé, talvez a 
iniciar um discurso; a mão direita apoia-se numa cadeira do parlamento, 
na qual está a sua capa, e a esquerda encontra-se voltada para baixo. Em 
Aveiro, sua terra natal, foi inaugurada, em 1889, uma outra estátua deste 
parlamentar, obra de José Simões de Almeida (Tio) (1844-1926). Se, 
na estátua de Vítor Bastos, o tribuno está calmo, iniciando ou fazendo 
um raciocínio lógico e factual, que a pose calma e a mão esquerda cla-
ramente indiciam, Simões de Almeida optou por colocar o parlamentar 
com uma pose e gestualidade dinâmicas, com o braço direito subido, 
indiciando um discurso agitado e bastante sonoro. A pose e o gesto são 
diferenciadores nestas duas obras, sendo o braço levantado da estátua 
de José Estevão, em Aveiro, talvez uma influência do Augusto de Prima 
Porta, descoberto em 1863, e que Simões de Almeida pode ter visto em 
Roma ou reproduzido numa publicação.6 

6   Simões de Almeida fez o curso de escultura na Academia de Belas-Artes de Lisboa e foi pensionista em Paris e Roma. Esteve na capital 



74

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Um caso curioso são os dois retratos de Salazar (Duarte, 2018). 
O primeiro, foi realizado por Francisco Franco (1885-1955), em 1937, 
para a Exposição Universal de Paris.7 Nessa peça, o homem forte do 
Estado Novo, que não havia sido militar e que poderia somente aspirar 
a ser representado em traje civil, foi representado ostentando traje aca-
démico, borla e capelo de catedrático da Universidade de Coimbra. A 
opção de Franco foi interessante ao conferir uma indumentária que se 
aproximava de reis e de antigos heróis, que envergavam, invariavelmente, 
capas e mantos. Salazar surge de pé, em pose calma, segurando a borla, 
numa atitude serena, reveladora de serenidade e inteligência. 

Recorde-se que a fórmula criada por Francisco Franco no céle-
bre João Gonçalves Zarco (1928), no Funchal (Portela, 1997) assume 
uma persistência de imagens e um estilo arcaico que foi muito usado 
pelo Fascismo (Clark, 2000: 54) e que continuaria durante a escultura 
do Estado Novo de descobridores, navegadoras, heróis e capitães. 

Também Leopoldo de Almeida (1898-1975) representou 
Salazar, em 1965, em Santa Comba Dão. Nessa peça, o escultor retratou 
o político em traje civil e sentado, revelando dinamismo e uma pose ainda 
vigorosa, apesar da idade. A relação é obvia com a estátua de Abraham 
Lincoln, de 1920, no Lincoln Memorial, em Washington. 

Já no período democrático, podem ser referidos dois monumen-
tos a Sá Carneiro, ambos da autoria de Gustavo Bastos (1928-2014), 
na Póvoa de Varzim (1981) e no Porto (1990). Neles, o político surge 
invariavelmente a gesticular, numa atitude de saudação calorosa para 
como os seus apoiantes. Se, na Póvoa de Varzim, Sá Carneiro ergue os 
dois braços, numa atitude efusiva; no Porto a saudação, mais contida, é 
feita com o braço direito. Dir-se-ia que o primeiro retrato é de um líder 
partidário, enquanto o segundo assume contornos mais próprios de um 
estadista, mas com uma atitude de proximidade com os cidadãos. 

Uma breve análise a retratos no estrangeiro conduz-nos a alguns 
interessantes exemplos, nos quais a gestualidade dos políticos se inspira 
nos modelos paradigmáticos e canónicos anteriores e, por vezes, sur-
preendentemente irónicos e com traços cómicos.     

A estátua de Samora Machel, em Maputo, foi colocada em 
2011, onde estava o monumento a Mouzinho de Albuquerque, datado 

italiana em 1872, foi, mais tarde, professor de Desenho do Antigo e de Escultura na Academia (depois Escola, a partir de 1881) de Belas-

Artes de Lisboa.

7   Esta escultura foi realizada para o Pavilhão de Portugal (projeto de Keil do Amaral) na Exposição Universal de Paris de 1937. Mais 

tarde, a estátua permaneceu, até 1974, no pátio do Palácio Foz, em Lisboa, sede do então Secretariado Nacional de Informação. 
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de 1936, obra de Simões de Almeida (Sobrinho) (1880-1950). Nesse 
monumento, o herói de Chaimite e das campanhas de Moçambique, 
surgia a cavalo, imóvel, como um cowboy, a contemplar as vitórias e 
o seu papel pacificador na província ultramarina. Além da estátua de 
Mouzinho de Albuquerque, dois relevos narrativos das campanhas mili-
tares e um grupo escultórico, em bronze, completavam o monumento 
e conferiam-lhe eficaz sentido simbólico. Este último consistia numa 
mulher, que representava a Província de Moçambique, que protegia 
maternalmente, com a mão sobre a cabeça, uma criança indígena.

Na escultura de Samora Machel, realizada na Coreia do Norte, 
o primeiro presidente de Moçambique enverga fato militar, a sua habi-
tual indumentária, está de pé, com o braço direito levantado e o dedo 
indicador em riste. A atitude, claramente professoral, remete para os dis-
cursos explicativos e para um gesto recorrente desse político [Fig. 3]. 

Também as enormes 
estátuas de Kim-Il sung, o 
Grande Líder (1994) e Kim-
Jong-il, o Querido Líder, (2013), 
lado a lado em Pyongyang, reve-
lam o culto da personalidade, 
devido às dimensões colossais, 
uso do dourado, semelhança 
física e colocação numa espécie 
de altar.

Mesmo a estátua de 
Nelson Mandela, em frente aos Union Buildings, em Pretoria, obra de 
Andre Prinsloo (1956) e Ruhan Janse van Vuuren (1981)8, datada de 
2013, surge com os braços abertos, num gesto de saudação fraternal a 
todo o país e ao Mundo, em vez de qualquer retórica discursiva. Segundo 
os artistas, o monumento inspirou-se na história da escultura do Egito, 
porque Mandela exibe o pé esquerdo avançado, que significava que as 
pessoas assim representadas entrariam na vida depois da morte como 
membros da realeza. 

Atualmente, algumas peças escultóricas que retratavam políticos 
têm sido transfiguradas, quase sempre de forma irónica e até cómica, em 
heróis de ficção científica e ícones da sociedade de consumo. Neste caso 

8   Andre Prinsloo. Disponível em: https://www.art.co.za/andreprinsloo/about.php; Ruhan Janse van Vuuren 
Disponível em: https://www.art.co.za/ruhanjansevanvuuren/collaborations10.php

Fig. 3. https://pt.m.wikipedia.org/wiki/
Ficheiro:Maputo-Machel-Cathedral.JPG

https://www.art.co.za/andreprinsloo/about.php
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concreto, deve ser assinalado o monumento ao Exército Soviético no cen-
tro de Sófia, representado por um friso de soldados e que foi já pintado 
várias vezes com as cores da Ucrânia (devido ao conflito entre este país e 
a Rússia), em 2014; de cor-de-rosa, em 2013, numa recordação da inva-
são da Checoslováquia, em 1968; com gorros em homenagem à banda 
russa anti-Putin Pussy Riot, em 2012; e transformando os soldados em 
Pai Natal, Ronald McDonald e super-heróis, casos do Super-Homem, 
Capitão América, entre outros [Fig. 4]. Evidentemente, as autoridades 
russas manifestaram-se contra esses “incidentes de vandalismo”, des-
conhecendo-se se os autores das intervenções eram sempre os mesmos 
(Estátua soviética na Bulgária 
ganha cores ucranianas).  

Mas, talvez o mais 
curioso ato de modificação de 
um retrato de político tenha sido 
executado pelo escultor ucra-
niano Oleksandr Milov, que, 
na cidade de Odessa, em 2015, 
sobre uma antiga estátua de 
Lenine dos tempos soviéticos, 
revestiu-a de Darth Vader [Fig. 
5]. Ambos políticos e para mui-
tos partilhando o mesmo Lado 
Negro da Força, este Lenine-
Vader é a suprema ironia. O 
insulto ao fundador da URSS 
passa precisamente por compa-
rá-lo a um personagem de ficção 
que, estando por baixo, ainda 
tem de o suportar (Worland, 
2015). 

Conclusão

Os retratos ligados ao poder na escultura, desde os faraós, pas-
sando por imperadores, reis, ditadores e políticos, vão da serenidade, 
reveladora da inteligência, cultura e manifestação psicológica das qua-
tro virtudes cardeais (prudência, justiça, fortaleza e temperança) até à 

Fig. 4.  https://www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2014/03/140301_estatua_bulgaria_ucra-
nia_cc

Fig. 5. http://time.com/4086228/
ukraine-lenin-darth-vader/
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gestualidade. Esta última prende-se com o dinamismo de um discurso, 
da oratória, da persuasão ou da saudação aos correligionários e ao povo 
em geral. Nestes gestos, existem, quase sempre, linhas e composições em 
diagonal que reforçam, de acordo com a psicologia da forma, a mensa-
gem política e a propaganda. Se muitos cartazes políticos exploram as 
diagonais nas formas, figuras e textos, o gesto é também fundamental 
na política, desde a saudação romana, ao punho cerrado, braço direito 
levantado, até ao sinal de V com os dedos da mão. Existe, de facto, uma 
completa genealogia e códigos nessas gestualidades. Em suma, os retra-
tos do poder na escultura estiveram sempre balizados entre esses univer-
sos formais e conceptuais: gestualidade ou serenidade.  
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Abstract:
 
Drawing on new findings in Attachment Psychology and 
Neuroscience as well as radical portrait treatments in the 
last five decades, this article takes issue with Benjamin H.D. 

Buchloh’s late 20th century’s theoretical denunciations of the art of 
human resemblance that has continued or recurred since modernity’s 
hailing of abstract art.

Keywords:
Iconic Portrait / Affective Eye Contact / Attachment Psychology 

/ Neuroscience

Debating the cultural role of portraiture may strike many as 
a tempest in a teapot. Most everyone has portraits of themselves and 
others. While not all are beloved, a few cherished portraits (including 
some not of intimates) might get salvaged before medical, financial and 
work records in the event disaster threatens. Granted, when it comes to 
ourselves the portrait issue may be fraught with the narcissistic obses-
sion over youth lost and signs of decay that accompany aging. Yet for 
those acquainted with contemporary critical theory about art and visual 
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culture, the portrait has been discredited as socially pernicious. Indeed, 
while drafting this essay on the contested stakes around portraiture in 
contemporary art, I worried that any defense of portraiture would posi-
tion me as aesthetic and discursive reactionary.

In an early issue of the theoretically influential journal 
OCTOBER, Benjamin H.D. Buchloh sounded the alarm over the revival 
of the traditional genre of recognizable portraits, lamenting this ‘return 
to order’ after non-figurative art had been hailed as the sign of modern 
vision and thinking. Such a resurgence, this critic decreed, warranted 
a new death sentence as a superannuated relic of bourgeois society. 
Buchloh’s “Figures of Authority, Ciphers of Regression: Notes on the 
Return of Representation in European Painting” begins with a character-
istically ominous quote from Gramcsci’s Prison Notebooks: “The crisis 
consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be 
born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appears” 
(Buchloh 1981/2015, 115). For Buchloh, the “morbid symptom” is the 
retreat from the new territory of abstraction to something more com-
forting in its familiar conventions. Resisting the simpler Marxist base-su-
perstructure model, Buchloh also wonders if the traditionally depicted 
face is only a symptom or possibly also a symbolic catalyst for reaction-
ary thoughts and formations. The term melancholy recurs, at least once 
joined with infantilism. Regression in the title’s second clause is a rever-
sal both psychological and political (Buchloh 1981/2015; 115, 116, 139).

Buchloh’s initial denunciation covered all forms of modern por-
traiture. Thirteen years later in a 1994 catalogue accompanying the con-
temporary art survey Face-Off: The Portrait in Recent Art, Buchloh’s 
“Residual Resemblance: Three Notes on the End of Portraiture” reprised 
his portrait critique while attending chiefly to photography. Particularly 
in photography, he contends, the residual genre preserves family struc-
tures and sentiments or alternately feeds fascination with freaks and mis-
fits—society’s outsiders by a process of rejection or election who achieved 
graphic fame in the photography of Diane Arbus and Nan Goldin. Here 
Buchloh also aims to extinguish notions of coherent subjectivity. Thus 
for this essay he starts with a passage from Maurice Blanchot’s “Michel 
Foucault As I imagine Him,” in which Blanchot ponders not the sub-
ject’s disappearance but rather the multiple challenges to “its excessively 
determined unity” undermined by a “plurality of positions and a discon-
tinuity of functions” (Buchloh 1994/2015, 471–508).
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I do not take issue with such claims of fragmented subjectiv-
ity per se, but rather with the adamic notion that they originate with 
Foucault, Blanchot, or even that visual marker of European entry into 
the century of relativity, Cubism. A few years prior to Cubism’s assault 
on iconic resemblance, W.E.B. Du Bois famously coined the term “dou-
ble consciousness” in The Souls of Black Folk (1903), his pioneer-
ing study of the continued effects of strict racial hierarchies on Black 
Americans in the age of Jim Crow. Yet in this and Buchloh’s previous 
1981 essay, the art critic only considers the challenge to subjectivity by 
psychoanalytic and semiotic theories, thereby neglecting the divisive 
effects of race and gender inequalities. 

The artists Buchloh credits for leading the assault on conven-
tional notions of resemblance are already canonized white male innova-
tors of modern art. Robert Rauschenberg is extolled for “the signal (and 
single most important) gesture in this historical process [of robbing the 
portrait of any connection to a distinct human identity] when he mailed 
a telegram with the following statement to his Paris dealer: ‘This Is a 
Portrait of Iris Clert if I say so. Robert Rauschenberg.’” Roy Lichtenstein 
is hailed for two nearly identical cartoon-style painted renderings in 
1961 of a young white man in dapper suit with bow tie, one titled Portrait 
of Ivan Karp and the other Portrait of Allan Kaprow (Buchloh, 1994/2015, 
490, 492–495). If for some this move heralds a new era in which the 
subjectivity of the artist alone rules the roost, for others it may resonate 
with diverse ideological bans on recognizable images of humans, be it 
orthodox Judaism, Islam, the Protestant Reformation and more recently 
the Chinese Cultural Revolution’s attempt to root out all traces of bour-
geois individuality. 

Years before Buchloh incorporated both critiques of portraiture 
from 1981 and 1994 in his 2015 collection of essays, for a 1984 anthology 
he added a postscript to “Figures of Authority, Ciphers of Regression” 
that included Hans Haacke’s Oil Painting: Homage to Marcel Broodthaers, 
1982 (fig. 1 on page 78). Without commenting on this work by Haacke or 
acknowledging that it was made after his original text appeared, Buchloh’s 
postcript treats this supplementary image as self-explanatory (Wallis ed. 
135). More than any other art work Buchloh previously marshalled in an 
illustrative “face-off” of radical and retro approaches to modern portrai-
ture, Haacke’s piece encapsulates the argument and literally compels the 
viewer to see (and take) sides. From one recent conversation between 
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this writer and 
Haacke, the art-
ist does not recall 
being influenced 
by Buchloh’s 1981 
essay, and this 
elegantly polem-
ical installation 
shares much with 
his earlier MoMA 
Poll (1970), a 
putatively infor-
mational survey that summoned museum goers to consider Nelson 
Rockefeller’s support for the U.S. war in Indochina before registering 
in transparent ballot boxes their positive or negative support for his 
reelection as governor of New York State; justly considered a bench-
mark in institutional critique, Haacke’s poll piece reverberated with the 
Rockefeller’s family’s many close connections to the modern museum 
(Meltzer 2006, 115–135). In the case of Haacke’s 1982 Oil Painting, 
viewers while not enlisted as voters still confront the distinctly mediated 
chasm. For this work seesaws between an oil portrait of U.S. President 
Ronald Reagan parodically enhanced with gold frame, attached picture 
lamp, velvet rope, plus red carpet connecting all that pomp to a liter-
ally and metaphorically opposing wall that features a blowup of anti-nu-
clear demonstrators protesting President Reagan on his visit to Germany 
around the time of Documenta’s 1982 opening. 

It is easy to understand why in subsequent iterations of Buchloh’s 
initial essay, Haacke’s multimedia Oil Painting became integral to the 
presented argument, no matter that the split views of the installation 
demanded mental reassembly. Like a prosecutor’s summary, this work 
by Haacke caps Buchloh’s manichean thesis with the traditional portrait 
only serving the empowered, in stark contrast with the disempowered 
massed in an utterly different social configuration and medium (in this 
case not just a 35mm black and white shot but a grainy enlargement of 
a section of a contact sheet to frame the protest as one of many shots 
beyond # 29A). 

Nevertheless, many other protest images contain their own 
retorts to the dichotomy Buchloh advances in favor of radical anonymity. 

Fig. 1a-b  Hans Haacke, Oil Painting: Homage to Marcel Broodthaers 
(Ölgemälde, Hommage à Marcel Broodthaers). Photo mural repre-
senting anti-nuclear demonstration at time of Reagan visit to Bonn, 
June 10, 1982; first exhibited at Documenta 7, Kassel, June 19–
September 3, Germany, 1982. Photos Udo Reuschling. 
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Consider one oft-reproduced 1978 photograph from Susan Meiselas’s 
extended documentation in Nicaragua of the popular revolt that led 
to the overthrow of the Somoza regime (fig. 2). In A Funeral Procession 
in Jinotepe, the black and white mounted portrait of Arlen Siu makes a 
dramatic focal point in the color scene—creating both a hole and holy 
center, so that the past rubs against present as if stoking current dissent. 
We need the long caption to grasp that the 1978 Jinotepe procession is 
a response to more recent assassinations than the killing of this female 
guerilla fighter three years prior. From Meiselas I learned that the local 
protest organizers had no time to make mounted enlargements of the 
faces of the three recent victims. But when Arlen Siu’s family offered this 
mounted enlargement they kept in their home, the march leaders gladly 
accepted and proudly held it above their homemade banner with the 
hand-cut letters of FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). 
With this portrait, they presented symbolic proof that every death at the 
hands of Somoza’s soldiers was more than a number and name of a life 
cut short by oppression, but one whose memory lived on in the hearts of 
friends, relatives, and those who might see the image and rally posthu-
mously. If here one portrait serves for at least three more recently assas-
sinated, sometimes a host of portraits are marshalled by protesters to 
emphasize a group of victims 
or martyrs, who together 
might be viewed as a class of 
claimants against oppression 
(Mebarak 2021). As much as 
Maya Lin’s Vietnam Memorial 
made a most impressive mon-
ument inventorying the names 
of U.S. soldiers killed in the 
US war in Viet Nam and this 
has extended to the current 
Black Lives Matter protest 
chant “Say Their Names,” peo-
ple often stoke memories with pictures as much as names. Thus we see 
the humanizing and mobilizing effect that portraiture can have when 
manifested demonstratively in the public sphere.

Fig. 2  Susan Meiselas, A funeral procession for 
assassinated student leaders. Demonstrators carry a 
photograph of Arlen Siu, a FSLN guerrilla fighter 
killed in the mountains three years earlier. Jinotepe, 
Nicaragua. 1981. © Susan Meiselas/Magnum 
Photos.
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My alarmist critique of Buchloh’s blanket denunciation is likely 
a defense against the vanguard anti-portrait edict. I confess to finding 
faces hard to turn my back on whenever I encounter them. And the 
depicted face—far more than most actual live faces—is a special draw 
since it appears without the social prohibition against staring at another; 
indeed the depiction, sui generis, confers a license to look to one’s heart’s 
content. In one poem from the mid 1960s, writer John Updike character-
ized the viewer’s beeline to facial representation as “a maggot to meat” 
(Updike, 49).

As Updike elaborated further in this poem, the facial depiction 
risks triumphing over reason, so we do well to recognize the danger in 
such seductive objects. The same OCTOBER journal that first served as 
platform for Buchloh’s striking pronouncement against nearly all modern 
portraits recently published an essay aptly titled “Face Time, Pandemic 
Style” by art and media historian Pamela Lee. It’s largely an autobi-
ographical account in which this scholar reports the aversive looks and 
spatial withdrawal she experienced as a Chinese American on the NYC 
subway after the Trump administration had done its best to demonize 
China and the Chinese as the wanton source of COVID 19’s borderless 
spread (Lee 2020, 230–241). Whether casual or intensive, facial study 
often yields reflexive hostile discrimination and surveillance, as Allan 
Sekula repeatedly argued, most famously in “The Body and the Archive,” 
where he also noted that ultimately the fingerprint gained authority over 
physiognomy in turn of the 20th century policing. Yet while rigorously 
charting emerging systems of modern recording, classification and con-
trol, Sekula in his own media practices was sometimes captivated by the 
telling expressions of people he encountered in his wide-ranging studies 
of labor and management in a globalized economy (Sekula, 1986/2020).

By viewing the ban on all portrait forms as itself authoritarian, 
I counter that the impulse to “i-d” and “nab” as suspect is twinned by 
the possibility of identifying when facing the image of another face. It 
depends of course on context and predisposition, but sometimes the por-
trait can defy predispositions and forge an unexpected connection across 
the chasm of unfamiliarity (Levinas, 1969, 1999). Even treading on the 
thin ice of idealism, I urge more investigation of the ways we respond to 
the face.

Beyond my own learned inhibitions about the portrait dangers, 
I worry too that this vanguard theoretical judgment has had considerably 
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broader influence. Alas, John Baldessari died in 2020 just before I com-
menced my research, or I might have inquired directly if he had read 
Buchloh’s first portrait denunciation of 1981 before embarking in the 
mid 1980s on his series of mixed media works deploying painted discs 
to both target and mask the heads of figures peopling the news. He had 
long clipped pictures from the press and now he enlarged some photo-
graphic sources for his large-scale figure studies. Supposedly the super-
imposition of those discs was meant to redirect attention from the face 
to the play of gestures by and between the figures (Stamberg 2013). That 
makes sense to a degree, but the flat, painted circles concealing the heads 
still compete for attention with the bodies, especially given the intense 
hues of some of the masking discs. Curiously, this mid 1980s series by 
Baldessari does not figure in Buchloh’s second related essay on portrai-
ture, “Residual Resemblance,” where an image like Baldessari’s 1987 
Gavel (easily viewed at the artist’s gallery site https://spruethmagers.com/
artists/john-baldessari/) surely qualified as another example of radical 
anonymity. Perhaps because Baldessari’s technique of prominent deface-
ment still has some of us wondering (like “maggot[s] to meat) about the 
faces so visibly targeted, Buchloh preferred Lichtenstein’s near-identical 
cartoon depictions to represent both Ivan Karp and Allan Kaprow. Yet 
given Baldessari’s earlier hand-lettered mockery of another formalist’s 
dictates in his painting Clement Greenberg, 1966–1968, it is possible 
that Buchloh sensed that this artist’s penchant for irony might extend 
to his own “Off with their heads!” judgments that recalls the imperious 
Queen of Hearts in Alice’s Adventures in Wonderland. 

Beyond Baldessari’s eminently postmodern dot series, I detect 
Buchloh’s influence on the recent parameters of the field of art history 
scholarship. Of course there continue to be monographs on artists who 
specialize in portraiture. But Buchloh’s decisive portrait denunciation 
appears to have had a chilling effect on serious rethinking of the genre. 
How else to explain that in a continuing era of mandatory publishing 
for academic survival, only two scholarly monographs on the genre of 
portraiture have appeared in English over the last three decades, plus just 
one anthology with only one essay in that collection making a glancing, 
recuperative reference to Buchloh’s critique (West 2004; Brilliant 1991; 
van Alphen 1997, 254). Both monographs cautiously sidestep Buchloh’s 
1981 decree on portraiture’s bad attractions and effects. I can only con-
clude that this critic’s pronouncements had the desired effect of steering 
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most established and aspiring scholars away from the face and its depic-
tion as a terrain of decadence. Shearer West’s survey ignores altogether 
Buchloh’s seminal critique. Likewise Brilliant’s study, also titled gener-
ically Portraiture, makes no reference to Buchloh and his dismissal of 
portraiture, although they must have encountered each other as both 
taught in New York in the 1980s and 1990s. Despite his reluctance to 
confront such an adverse position, I still am indebted to Brilliant’s 1991 
monograph for its epigraph of lines I’ve already cited by Updike. Also 
near the monograph’s opening, this art historian at least notes in passing 
the “primary experience of the infant in arms” as an enduring basis for 
portraiture. Nevertheless, this consideration of early facial mirroring—
that some psychologists now contend is far more crucial developmen-
tally than Freud’s “primal scene” of a child’s first witnessing the parents 
engaged in sex—is never pursued for the way it may imprint the child 
with a weighted preference for the face as measure of welcome or disdain 
(Brilliant 1991, 7, 10).

Contemporary art history’s devaluation of portraiture contrasts 
markedly with recent trends in more or less adjacent research disci-
plines. Especially the fields of psychology and primate brain neurology 
have delivered over the last five decades a steady stream of findings on 
the strength of reciprocal facial and retinal communication in human 
development. John Bowlby, pioneering psychological theorist of the pri-
macy of “attachment” in infant development did not initially empha-
size the weight of optical recognition and communication (Robson, 
167) between infant and mother—the mother being the adult Bowlby 
exclusively treated as primary caregiver to the dismay of some feminists 
(Mitchell 2003, 153–171). But by the time Bowlby began publishing 
his cumulative research in three volumes, his assessment of attachment 
processes had made a decisive visual turn. His earlier articles emphasized 
the importance of touch, sound and suckling. However, the first of three 
volumes categorically titled Attachment (1969) disputes Freud’s claim 
that the mother-child bond comprised a secondary drive for sustenance. 
Instead, Bowlby reprises prior ethological work by Konrad Lorenz on 
visual imprinting to emphasize the crucial role of sustained contact for 
healthy development. Following Bowlby’s findings, research relating to 
stimulation in infancy has given even greater focus to the primal craving for 
extended facial recognition and mirror-like attunement as foundational 
for the child’s formation of a secure base (Farroni et al. 2002, 9602–9605).  
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 Some may be provoked by the very term Attachment. Somewhat 
congruently, Buchloh associates the portrait’s power on artists with 
“melancholic infantilism” (Buchloh, 1985/2015, 139). Bowlby already 
anticipated this invidious association when rejecting psychology’s ter-
minology of “dependency” in favor of the more salutary “attachment.” 
Yet dependency, he still allowed, is a primal part of our experience as 
humans who of all the mammals take longest to mature. As noted by 
subsequent theorists of Attachment, most humans, young and old, suffer 
physically and psychologically when lacking strong relationships (Wallin 
2007, 13 passim). 

Bowlby’s colleagues and followers sought numerous means of 
assessing the positive effects of secure attachment including the now 
famous Strange Situation developed by Mary Ainsworth. In Ainsworth’s 
carefully constructed scenario, the child previously assessed as “well 
attached” recovers quickly from separation to resume her/his exploration 
of an unfamiliar space with its inviting diversions (Wallin 2007, 18–19). 
In the face of many repeat tests of this scenario and other studies of 
the lasting effects of strong or weak attachment in infancy, no contrary 
findings have unseated the basic correlation between a child’s sense of a 
secure base and her/his capacity for independent play and exploration. 
Since the 1970s, the field of Attachment psychology has witnessed such 
growth worldwide that one European research team recently embarked 
on a meta review of published data with the aim of classifying and sorting 
investigations to better understand convergence and divergence in meth-
ods and terminology shaping both tests and findings that extend from 
childhood to adulthood (Provenzi et al. 2018, 348). 

The mounting interpersonal investigations coincided with 
increasingly focused studies of primate brain neurology with results 
showing the preponderant work of optical neurons in brain processing. 
Findings in the last two decades indicate not only does this optical pro-
cessing burn the highest amount of energy but also that one region of 
the primate brain is reportedly dedicated to face recognition (Tsao et 
al. 2006, 670–674). Subsequent researchers pursue further physiologi-
cal responses to the brain’s response to faces, including blood pressure 
changes and the release of chemicals like oxytocin (Lopatina et al. 2018). 
With rapid developments of technology to explore, monitor and measure 
the activity in the brain’s distinct regions, focused physiological studies 
of affective visual communication have likewise proliferated, leading to 
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integrative reviews of the cumulative findings (Hietanen 2018, 1587). It 
is hardly surprising that a corollary field of market research has sought to 
harness such lessons of neuroscience, as well as commissioning investiga-
tions of the most effective facial presentation to maximize sales (Musicus 
et al. 2014, 715–733; Dodds 2019). 

While most art and photo academic discourses have neglected 
the topic of the facial draw, that is far from the case when one turns 
to manuals for would-be artists hoping to achieve practical success 
with portraiture. The internet is chock full of technical suggestions and 
studio-crafted “secrets” so that eyes glisten and “pop” for maximum 
satisfaction of the sitter or the patron. Certainly, we are under no obli-
gation to deploy any of these findings on face and eye prominence when 
appraising, for example, the doe-eyed portrait paintings by Keane—no 
matter the fairly recent disclosure that the actual maker was the behind-
the-scenes wife instead of the husband who long played the role of artist 
as well as impresario. Yet the mesmerizing potential of gazes may help us 
better understand the huge kitsch appeal of the Keane portrait formula, 
and its arguable relation to the drawing power of other wide-eyed facial 
depictions from Disney to Lichtenstein etc. (Gould 1980, 89). If any-
thing, some of the lessons of psychology and neuroscience may help us 
better identify an art work’s otherwise ineffable hold on us absent more 
redeeming qualities. 

Without question, most portraits today pander to facile expec-
tations of immediate access to some reliable 
essence of character. Yet more than enough 
current portrait practices have us studying 
alternative figures of authority, or compel 
us to consider new ways of figuring not the 
now-old postmodern rhetoric of absence-in-
presence (Crimp 1980, 91–101) but rather 
presence-despite-literal-absence. Already 
in the pantheon we can find some salutary 
innovations that potentially shake up the 
entire gathering of established luminar-
ies. The Royal Society in UK lately com-
missioned a portrait of Dame Jocelyn Bell 
Burnell (fig. 3). As of this writing while the 
pandemic keeps most public sites shuttered, 

Fig. 3  Stephen Shankland. 
Portrait commissioned by 
Royal Society of Dame Jocelyn 
Bell Burnell, 2020. Copyright: 
Stephen Shankland & photo-
graph by Darbyshire Ltd.
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the official portrait has yet to be hung in those rooms enshrining scien-
tific pathbreakers since the seventeenth century. With only the finished 
painting published, it remains to be seen the degree to which this portrait 
once installed unsettles the imposing lineup of distinguished scientists, 
nearly all male and white. But the planned inclusion of this rather infor-
mal portrait of a female astrophysicist who discovered pulsars while still a 
graduate student—the Nobel Prize was awarded to her professor, which 
led her graduate cohorts to dub it the “no-belle” prize—is sure to leave 
the old guard looking moribund-stiff. Especially in a comparative context 
with the Great Men in dark suits, her decidedly unassuming self-presen-
tation should highlight her refusal to play the singular star. Indeed, this 
astrophysicist is known for her commitment to expanding the constel-
lation of emerging scientists; while never awarded the Nobel, she used 
the funds from another prize to help underwrite fellowships for diversity 
in physics education. How fitting that this down-to-earth portrait of a 
woman scientist emphasizes less solo mastery than collaboration with 
others and with technology; although given that she with other graduate 
students built the radio telescope that led to her discovery, some viewers 
might wonder about the prominence given to the late 1920s telescope 
machinery from a time when UK companies were still leaders in instru-
ment technology (The Royal Society, 2020; Brown 2020, Drake 2018).

Consider also the clearly collaborative photographic portraits 
made by Brazilian American June Canedo de Souza working in Los 
Angeles with undocumented and indigenous women. Here is just one 
variant in a portrait series conceived as a 
fundraiser in the form of a small book Dižà 
Nó’ole (CIELO, 2021) to help support indig-
enous women otherwise ineligible for many 
forms of emergency aid during the pandemic 
(fig. 4). The series overall depicts women 
from rural parts of Mexico and Guatemala 
proudly donning the distinctive dress that is 
customary formal attire of their native pueb-
los—rich reminder of the communities they 
have come from and refuse to leave entirely 
behind. Unlike most ceremonial portraits, 
these exhibit indirect strategies, with the 
women sometimes depicted from behind, or 

Fig. 4. June Canedo de Souza, 
image of unnamed woman; 
from Diža No’ole, a book by 
Comunidades Indígenas en 
liderazgo (CIELO) & June 
Canedo de Souza, 2021.
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below the chin to shield their faces, or else at oblique angles to defy 
the physiognomic objectives of mug shots. Canedo de Souza takes care 
in each case to depict the women as strongly present while needing to 
remain ‘in the shadows’ to avoid detection by those policing the status 
of migrants, even though these women can trace their roots to this conti-
nent far deeper than most guarding the borders. Thus this series overall 
underscores the contradictory impulses of self-assertion and protection 
these women must practice in a highly policed state. As such, this mode 
of consistently half-obscured portraiture attests to the double bind for 
all who now may be wanted, and potentially for all others who someday 
may find their status uncertain because the laws of those in power can 
always stiffen. 

I close with one diptych from Dawoud Bey’s The Birmingham 
Project, for his strict conceptual use of paired portraits is designed to not 
only recall the Black girls killed in Birmingham, Alabama’s infamous 
church bombing on September 15, 1963 but also to refigure the cumu-
lative crime with the reckoning that two Black boys in the city were also 
murdered in the hours directly following. The police and IT wizards have 
high tech means to project forward the way someone might age. Bey 
sought something less literal: instead of trying to use such surveillance 
programs to simulate the mature image of a murdered child deprived of 
a future, he engaged specific members of the community to help stage 
that loss. The resulting diptychs enlisted two current Birmingham resi-
dents, one a same-age surro-
gate of each of the six youths 
murdered that day in 1963 
paired with a senior mem-
ber of the community cho-
sen because s/he represents 
the age of the girls and boys 
had they been allowed to live 
until the 50th anniversary of 
this heinous crime (fig. 5). 
Viewers facing these por-
trait diptychs may reflect on how young the victims were on that day’s 
outpouring of white violence and also how they might have weathered 
trauma and hate to mature as senior figures of the community had their 
lives not been cut short. Bey not only uses his long-honed skills making 

Fig. 5.  Dawoud Bey, Diptych of portraits, Tyrone 
Webb and Matthew Lundy, 2012, as part of Bey’s The 
Birmingham Project.
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portraits of people he meets on the street but here worked as an orga-
nizer to explain to community groups his plans for a 50th anniversary 
commemorative exhibition (intended to open at the local Birmingham 
Museum of Art, which back in 1963 restricted entry by non-whites to 
one day a week). In that long segregated local citadel of culture, Bey 
deliberately staged some of the sittings along with his plans for this site 
to host the commemorative exhibition. Just as Canedo de Souza’s series 
involves a collaboration with her subjects, Bey’s project depended on 
both his adult and young participant assuming historic roles that link 
past with present. Ideally, viewers facing these diptychs experience a bit 
of the gravity of that act of two people, young and old, sharing the work 
of standing in for others never granted the possibility to face the camera 
as survivors of unimaginable evil.

I conclude with these three distinct indications of the ways the 
portrait genre may be worked anew to lead us to question authority—past 
and present—rather than bow to it. Or, maybe more antithetical to the 
binary model of power accepted or defied, I propose that instead of these 
leading us to an absolute distrust of authority, they may prompt us to 
recognize the full panoply of authorities—high and low, sanctioned and 
unsanctioned—we do well to consider on our walls, books and screens, 
as well as in our wider worlds. 
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Abstract

Regardless of the artistic medium, neither the historical moment 
nor the aesthetic theory that feeds each representation, when it 
comes to study the portrait it could be said that, engaged both 

on the representative surface, we are witnesses to the story and the jour-
ney par excellence. What happens when the model is removed from the 
scene and (re)presented through its objects? By means of two paintings 
by the Galician painter Urbano Lugrís (1908-1973), this work aims to 
reflect on the absent portrait.

 Key words
 Portrait; Absence; Model; Painting; Urbano Lugrís. 
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En la mar moriréis, es vuestro sino… 
y vuestro cuerpo ahogado, 
será movible pasto de la deidad nocturna; 
os tenderá en sus brazos en fiero remolino, 
y os llevará a su fría morada taciturna, 
¡la mar!, ¡la sola urna 
para guardar los restos sagrados del marino!

José Luis Martín Vigil

 Sección 1
 Algunas notas acerca del retrato

 “Las imágenes son un medio para vencer al tiempo y reactuali-
zar el pasado” (Azara, 2002: p. 46). Dentro del amplio campo del arte es 
posible señalar un tipo de imágenes muy particular que ha conocido un 
desarrollo sin interrupción prácticamente desde los inicios de la humani-
dad: el retrato. Si bien la interpretación del arte, y en particular del poder 
del retrato, son dos aspectos abundantemente estudiados (Gombrich, 
2002: p. 246), el retrato es un género que puede ser entendido como 
fenómeno social y cultural. De hecho, no son pocos los estudios que han 
reflexionado sobre la evolución del retrato o sus variaciones desde una 
óptica social: pues en el fondo un retrato es la imagen que una persona o 
colectivo tiene de sí, o al menos la que quiere legar a la posteridad.
 Un aspecto esencial en los retratos es la presencia del modelo 
permitiendo así el reconocimiento de la persona representada. ¿Qué ocu-
rre cuando el sujeto abandona la escena y es representado únicamente 
por medio de sus objetos? ¿O los casos en que el retrato se realiza tiempo 
después de que viviera la persona representada (Pope Hennessy, 1985: 
p. 49)? Si en la imagen no aparece la cara, ¿queda el resultado menos-
cabado? Podría argüirse que sí, dado que el reconocimiento individual, 
uno de los principales objetivos de todo retrato, queda cercenado. El 
objetivo de este trabajo es reflexionar acerca de un subgénero particular: 
el retrato ausente o retrato sin modelo. 
 Recurso empleado por poetas miembros del simbolismo francés, 
la elipsis es la culminación de la no-representación. Este proceso elíptico 
aplicado a la pintura consigue un retrato que solamente retrata el alma 
del personaje y se despreocupa tanto del cuerpo que directamente no lo 
representa (López Vázquez, 1999: p. 10). Paradójicamente la negación 
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del rostro permite representar aspectos más 
inexpresables y complejos de la persona, 
depositando en otras partes del cuerpo la 
sede visual de la identificación (Martínez-
Artero, 2004: p. 247).  El retrato sin efigie 
es aquel que documenta las experiencias 
y pasiones de un individuo, su vida y su 
carrera sin reproducir su cara ni su cuerpo 
(Glendinning, 1994, p. 246). Los retratos 
incluidos en este grupo dejan espacio para la 
interpretación, generando una mayor capa-
cidad de diálogo. Hay verdad de presencia, 
pero no en la correspondencia rostro-nom-
bre. Con otras palabras, por retrato sin efigie 
puede entenderse aquel que “documenta las 
experiencias y pasiones de un individuo, su 
vida y su carrera sin reproducir su cara ni 
su cuerpo” (Glendinning, 2004: p. 246). 
Un ejemplo puede ser la obra de Jorge Juan Guillelmi sobre Francisco 
Antonio de Lacy. 
 Otro asunto es el caso de retratos de reconstrucción emplea-
dos con personajes de la Antigüedad o aquellos de los que no se tiene 
constancia de su apariencia. Puede servir de ejemplo la figura de Esopo 
(Velázquez, 1640): ante la ausencia de indicios o descripciones acerca 
de su persona el pintor ha optado por personificar su identidad usando 
a otro ser humano anónimo. El retrato remite así a una ausencia, la de 
alguien que estuvo frente al pintor. En los retratos englobados bajo esta 
particular categoría, el autor acomete más la representación de la efigie 
moral, y no tanto la física. 
 A la hora de estudiar un cuadro se suele acudir a herramientas 
proporcionadas por la Iconografía y la Iconología. Desde un punto de 
vista iconográfico se estudian los elementos que componen el cuadro; 
iconológicamente, se reflexiona acerca de qué quieren significar dichos 
elementos en el cuadro en cuestión. Cuando se trata de retratos, no 
son pocos los ejemplos que incluyen elementos parlantes que dan pis-
tas acerca del sujeto representado para comprender mejor la pintura; 
en la pintura clásica española, por ejemplo, se resolvía con la inclusión  
 

Esopo. Diego de Silva y Velázquez, 
1638. Óleo sobre lienzo, 179 x 94 
cm. © Museo del Prado.
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de elementos como relojes, libros, ampulosos cortinajes, espejos, objetos 
militares, animales (Pérez-Sánchez, 1994: pp. 222-224). 
 Una de las peculiaridades del retrato es que no basta con la suma 
de las distintas partes del cuerpo para componer un retrato auténtico. 
Hay algo más allá del fenotipo, de lo puramente fisiológico, que debe 
aparecer en el retrato para completar la representación. Puede tratarse de 
una cualidad espiritual, no visible con ojos humanos, y que sin embargo 
debe quedar patente en la imagen definitiva; o también, es el esfuerzo de 
visibilizar la inmaterialidad por medio del cuerpo, único elemento que 
permite acariciar lo que está más allá de lo tangible. En cualquier caso, 
el artista se afana por desprender parte del alma en la superficie pin-
tada, consiguiendo así que lo corporal muestre lo espiritual a partir de lo 
artístico. Esto no evita que algunos productos retratísticos lleven a con-
fusión o comporten cierta extrañeza (Didi-Hubermann, 2006: p. 161). 
  “En los retratos, la lucha por expresar las cualidades esenciales 
del objeto se hace más ardua, debido precisamente a que el pintor debe 
enfrentarse con la personalidad del modelo. Sin embargo, también en el 
retrato es necesario que la individualidad del hombre quede sin expre-
sar” (Zuffi, 2000: p. 195). Cuando se estudia la producción retratística 
de los pintores en ocasiones lo más importante no son los encargos que 
reciben, sino los que ellos hacen para familiares, amigos o para sí mis-
mos. En ellos se emplean técnicas que concretan la renovación del len-
guaje retratístico en consonancia con las novedades que acompañan a 
diversos procesos de renovación, tanto en lo artístico como en lo social. 
 Como se puede intuir, el retrato es un ejercicio de interpretación. 
Si varios artistas representasen al mismo modelo, habría tantos retratos 
distintos entre sí como artistas, y todos resemblando al mismo modelo. 
De hecho, no siempre los mejores retratos corresponden a artistas espe-
cializados en el género, sino a artistas con gran personalidad capaces de 
vislumbrar el alma del retratado (Oropesa, 1995: p. 7). Según Berger, los 
retratos que muestran más profundidad psicológica deben este hecho 
sobre todo al interés obsesivo del artista en cuestión, pues “en realidad, 
son obras en las que el artista se descubre a sí mismo” (Berger, 2006: p. 21). 
 La historia del retrato se mantiene en su esencia inalterable hasta 
la llegada de las vanguardias. Auténtico tsunami artístico que sacude los 
cimientos del arte y por supuesto del género, provocando quizá la rup-
tura más grande jamás experimentada por el retrato. “Es claro que un 
retrato fauve, un retrato expresionista o un retrato cubista, son, antes 
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que retratos, cuadros fauves, expresionistas o cubistas” (Oropesa, 1995: 
p. 16). Pese a su posterior vulgarización en movimientos como el cubista, 
la tendencia abstracta que enraizará a partir de las vanguardias facilitó 
una reinterpretación del retrato y abrió un nuevo mundo de posibili-
dades que ponen en relación vanguardia, tradición y más allá (Conde-
Pumpido, 2020: p. 131). 
 En este sentido, en los análisis que Zuffi hace comparando el 
Autorretrato de Murillo con el retrato de Matisse hecho por Derain; y 
el retrato de Derain hecho por Matisse, es posible identificar un nuevo 
programa estético que se centra en la representación de los atributos 
existenciales de la figura humana, por mucho que algunos de ellos sean 
visages vides, rostros vacíos, caras sin rostros (Zuffi, 2000: p. 197). 

Soy un pintor puramente imaginativo, 
pero a través de una realidad concreta  
Urbano Lugrís

 
 Sección 2. Urbano Lugrís y la creación de la ausencia

 Situada en el extremo occidental de la península ibérica, y por 
tanto del continente europeo, la historia de Galicia ha configurado un 
arte particular, caracterizado por un ritmo en ocasiones disonante y alter-
nativo al del resto del país o del continente (Pereiro y Sarmiento, 1997). 
  El arte del siglo XIX gallego puede entenderse bajo las  
coordenadas de las distintas desamortizaciones, así como de un inmo-
vilismo artístico en alta dependen-
cia de los postulados emitidos desde 
Madrid, capital política y artística del 
país. En el caso concreto de la pintura 
gallega decimonónica se puede hablar 
de estancamiento y de repetición de 
fórmulas previas que producen “un 
arte endogámico, sin auténtica tradi-
ción pictórica y sin los medios nece-
sarios para una renovación progresista 
mediante la reforma de la enseñanza 
artística” (López Vázquez, 1993: p. 
130).

Figura 2. Habitación del viejo marinero. 
Urbano Lugrís, 1946. Óleo sobre tabla, 
98 x 100 cm. © Museo Municipal de Vigo 
“Quiñones de León”.
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 Tras el transcurso del siglo XIX, la centuria pasada se carac-
teriza por una búsqueda de un arte netamente gallego, cada vez más 
integrado en las dinámicas nacionales e internacionales (Pereiro y Reixa, 
1981). En los primeros cincuenta años del siglo XX, la pintura gallega 
se preocupará de existir y de ser. Lo primero porque “apenas ha habido 
pintura en Galicia desde que concluyera el siglo XVI”, y lo segundo 
porque “pretenderá conseguir una originalidad que le permita no solo 
existir sino también ser distinta, buscando crear una escuela gallega de 
pintura” (Palomares, 2008: p. 31). En el marco del raquítico panorama 
de la cultura española, y con honrosas excepciones como los Salones de 
los Once con Eugenio D’Ors a la cabeza, la pintura en Galicia compar-
tirá cierto instinto de preservación de su pasado cultural, asidero seguro 
frente al torrente de las vanguardias artísticas. Pese al ambiente de diri-
gismo político y precariedad económica, el prestigio de la pintura gallega 
se produce sobre todo tras la guerra civil española: si por un lado langui-
decen las Exposiciones Nacionales hasta desaparecer en 1968; por otro, 
refulgen con esplendor renovado las Bienales Hispanoamericanas. 
Bajo el pseudónimo de Ulises Fingal se presenta la vida y obra del artista 
gallego Urbano Lugrís González (1908-1973). Formando en su juventud 
a la sombra de Ignacio Viéitez (VV. AA, 1984: p. 4), dejará sus estudios 
para colaborar con las Misiones Pedagógicas, entorno en el cual entrará 
en contacto con Federico García Lorca o Rafael Alberti. En sus prime-
ras pinturas “desarrolla un vocabulario naturalista ligado a los pintores 
flamencos y en particular a Patinir, para expresar un contenido todavía 
ligado al simbolismo y al decadentismo decimonónico, pero ya con un 
sustrato temático que tiene como leitmotiv el Mar” (Garrido Moreno, 
2011: p. 384). Implicado en el ambiente cultural de la época será uno de 
los fundadores de la revista Atlántica, escribirá además diversos ensayos 
(Rodríguez González, 2017) así como flirteará con composiciones líricas 
(Rodríguez González, 2008). Encuadrado en el movimiento surrealista, 
“la estética de Lugrís es evanescente, y la dice en ejecuciones primoro-
sas” (VV. AA, 2002: p. 60); al mismo tiempo, sin él no puede entender 
la renovación que tuvo lugar dentro del orden figurativo internacional, 
concretado en Galicia (Vilanova, 1998: p. 294). Desde el año 1949 rea-
lizó numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y tras 
su fallecimiento diversas muestras antológicas han abordado el estudio 
de su feraz obra. 
  

Figura 3. Anticuario de puerto.
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 Las dos obras estudiadas en referente al retrato ausente o sin 
modelo son Habitación del viejo marinero y Anticuario del puerto, ambas 
realizadas en 1946. Además del preciosismo de sus detalles, una pri-
mera singularidad de estas dos obras es su gran tamaño. De acuerdo con 
otras obras del mismo período, estos dos cuadros deberían de mostrar un 
tamaño reducido, pues era el empleado por Lugrís en sus representacio-
nes de temas marinos. Ambos cuadros además presentan una clara inspi-
ración en las medievales Wunderkammer o gabinetes de curiosidades: no 
solo por lo abigarrado de la composición sino también por el tratamiento 
prácticamente individualizado de cada uno de los objetos representados 
(Rivas y Patiño, 1997: p. 61), así como para encapsular el mundo en un 
microcosmos: “nuevo orden en el caos” (Kimmelman, 2006). 
 Este primer cuadro es reconocido por ser la “imagen símbolo” 
de Urbano Lugrís (González Alegre, 2003: p. 30). En la habitación del 
primer cuadro hay un recorrido establecido por el pintor: el ajedrezado 
verde del suelo así lo sugiere. De ahí es posible reparar en el aparatoso 
butacón que se recorta ingrávido y tras el cual se incoa otro espacio por 
medio de la ventana abierta. Apenas hay superficie que no esté ocupada 
y Lugrís muestra diversos enseres y objetos de la vida del marinero. Es 
interesante notar que se trata de objetos que pueden hablar del pasado 
y del futuro: así es posible entender la inclusión de maquetas de embar-
caciones, mapas del mundo, utensilios empleados para navegar (fanal, 
catalejo). Son numerosos los libros que el pintor muestra en la superficie 
de la tabla. Posiblemente, el único elemento posiblemente dinámico sea 
la introducción de un loro que por su quietud bien podría estar dise-
cado: quizá plasmación del interés que Lugrís sintió siempre por la vida 
marina. 
 En otra línea, es digno de estudio el tratamiento que Lugrís 
hace del tiempo. En este cuadro presenta dos relojes, cada uno seña-
lando horas diferentes: quizá con intención de sugerir que el tiempo del 
cuadro no solo es distinto al real, sino que incluso entre las paredes de la 
habitación parece transcurrir de manera distinta. 
 Anticuario de puerto es la segunda obra, e imbuida de un mismo 
espíritu, presenta sin embargo una lectura parcialmente distinta. Si la 
disposición de los objetos en el cuadro anterior invitaba a su recorrido, 
en la estancia del anticuario la vista queda bloqueada por una primera 
muralla de elementos. La construcción panorámica del espacio marca 
cierta distancia entre el espacio representativo y el del espectador. Apenas 
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si es posible pasear la mirada 
por la mesa y acariciar los dis-
tintos objetos que la pueblan. 
El espacio que la ventana 
ampliaba en el cuadro anterior 
aquí se encuentra aplanado 
mediante la representación 
de una ventana que actúa más 
como trampantojo que como 
catalizador del espacio. 
 La maqueta de una 
embarcación o la presencia de 
la ininteligible esfera azul1 son 
algunas de las concomitancias entre uno y otro cuadro. Asimismo, se 
repite la presencia del ave tropical, con la salvedad de que en esta ocasión 
ocupa un mínimo habitáculo de cristal, en el que se encuentra atrapada 
y seguramente disecada. A diferencia del primer cuadro, los elementos 
incluidos en esta habitación parecen no ser sino fruto de una curiosa 
y hasta cierto punto arbitraria recolección. Ejemplos de otros autores 
podrían ser el pequeño lienzo titulado Rincón del estudio, obra de Tito 
Vázquez, o la obra de Manuel Torres titulada Buzo (1932), presentada en 
la Exposición Nacional de 1932, y que emplea un vocabulario tendente a 
la geometrización poscubista. 
 En definitiva, representaciones como las propuestas por Urbano 
Lugrís conectan al espectador con un mundo lírico y fantástico, en el 
que el pintor asegura abrigo ante la desconcertante y en ocasiones gris 
existencia. Haciendo del mar elemento protagonista por medio de refe-
rencias directas e indirectas, Lugrís entronca con la tradición simbólica 
que se ocupa de esa gran urna de marineros. Un mar que “tiene un prin-
cipio y fin: busca la ruta del paraíso, porque en el infierno arde la nada” 
(Molina y Castro, 2017: p. 7). 

 Sección 3. Conclusión

 El retrato es un género rotundo y emblemático, por sí solo capaz 
de mostrar la genialidad de los artistas (Azara, 2002: p. 20) y marcar 

1   Elemento que aparece en otros lienzos del autor, por ejemplo, Sinfonía en Mar Mayor (1972).

Figura 3. Anticuario del puerto. Urbano Lugrís, 1946. 
Óleo sobre tabla, 80 x 100 cm. © Museo Municipal de 
Vigo «Quiñones de León».
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la evolución artística del arte (Oropesa, 1995: p. 7). Entendido como 
imitación de la expresión plástica de una persona, ¿se refiere el retrato 
a la parte más externa (rostro)? ¿O a todo ese mundo interior del que 
los rasgos faciales son mero escenario (ánimo)? En cualquier caso, y una 
vez alcanzado este punto, podría afirmarse que un retrato está conce-
bido para, al menos, reconocer a la persona representada. Todo retrato 
produce un efecto ambiguo, pues han de ceñirse a la captación fiel del 
parecido al tiempo que deben fluctuar adaptándose a las peculiaridades 
del modelo (Barón, 2008: p. 19). 
 Elementos comunes y otros disonantes configuran una enrique-
cedora lectura de un género tan antiguo como el arte, y son ejemplos de 
una riqueza interpretativa tan vasta como el universo que efectivamente 
constituye cada ser humano. Acerca del género del retrato, una caracte-
rística propia, y quizá la principal de las vanguardias artísticas es que la 
tensión entre artista y modelo ahora se decanta en favor del primero.
 Siendo difícil la desaparición del referente corporal es, no obs-
tante, un novedoso reclamo en el retrato contemporáneo. Nada más 
pertinente para un retrato que evidenciar las apariencias por medio de 
sus emblemáticas vestimentas o a través de objetos de uso cotidiano. El 
presente artículo ha reflexionado sobre estas cuestiones, estudiando para 
ellos dos cuadros obras del artista de vanguardia gallega Urbano Lugrís. 
Una figura que debe ser enmarcada en un momento en que Galicia 
propone un nuevo rumbo para su arte, desgajándose quizá de la estela 
seguida por el arte nacional pese y occidental, pese al dinamismo provo-
cado por el Camino de Santiago (Mon, 1974: p. 17). 
 Partiendo de la inercia que existía en Galicia, los diversos suce-
sos nacionales a nivel político, social y económico se unen a las nove-
dades artísticas que llegan desde fuera, y aquilatando una cada vez más 
constante preocupación por reinstaurar lo genuinamente gallego en las 
diversas facetas de la vida cultural y artística. 
 De modo parecido a cuando una persona escucha su voz gra-
bada, en ocasiones el retrato puede parecer algo distorsionado para el 
propio modelo. Haciendo de la habitación una metáfora del mundo 
(López Vázquez, 2009: p. 15), el autor emplea una manera de hacer 
similar a la pintura flamenca, realizando una naturaleza muerta en cada 
uno de los objetos que muestran sendos cuadros. En definitiva, las dos 
obras de Lugrís aciertan a presentar un cosmos en miniatura, eterna-
mente quieto, eternamente en movimiento, y sometido a una caprichosa 
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ley de la gravedad que rige cuadros como los de Giorgio di Chirico o de 
Salvador Dalí. 
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O questionamento do retrato 
em Austerlitz, a partir de 
Susan Sontag
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Resumo

O presente artigo pretende realizar uma análise sobre a pre-
sença, as particularidades e a influência do retrato em Austerlitz (2012), 
obra de W.G. Sebald, utilizando como referência primária alguns dos 
contributos teóricos de Susan Sontag, nomeadamente a partir do seu 
livro Ensaios sobre fotografia (2012).

Palavras-chave:
 Sebald; Sontag; Retrato; Memória; Austerlitz

Abstract

The present article aims to analyze the presence, the particula-
rities and influence of portraits in W.G. Sebald book’s Austerlitz (2012), 
taking as primary reference some of Susan Sontag’s theoretical contribu-
tions, namely from her book On Photography (2012).
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O retrato em Austerlitz 
Ao apropriar-se da permeabilidade da literatura e da fotogra-

fia, Winfried Georg Sebald (1944-2001) ressignifica a exclusiva aptidão 
do livro enquanto guardião da palavra escrita. Enveredando por um 
ângulo distinto de teorização, a estratégia discursiva de Sebald consiste 
em conceber uma narrativa oscilante que se pauta pela instabilidade e 
errâncias que o próprio trabalho da memória impõe (SELIGMANN-
SILVA, 2005). Não se trata, contudo, de uma memória monopolizada 
à sua esfera individual. Ao invés, Sebald transfere para as suas obras 
temas e questões de caráter universalizante, abordando matérias como 
a emergência da memória, as formas de eclosão do passado no presente 
e o exílio e o trauma como condição insuperável da existência humana 
(BARZILAI, 2006). De facto, não será outra a visão (ou instigação) de 
Susan Sontag (1933-2004) que, ao questionar-se sobre a possibilidade 
da grandeza literária, acaba por encontrar nas obras sebaldianas uma 
singular e rara resposta: “Em face da decadência da ambição literária, 
da ascensão do desengano e da crueldade como temas normativos da 
ficção atual, surge enfim para os leitores de língua inglesa um escritor, W. 
G. Sebald, com um projeto literário centrado na nobreza1” (SONTAG, 
2000: para. 1).

Esta nobreza exaltada por Sontag resulta, de facto, na impossi-
bilidade de classificar ou limitar o trabalho de Sebald num único estilo, 
sendo um tecido híbrido entre o fictício e o ensaístico, entre o visual e 
o textual, do qual Austerlitz (2012), último romance do escritor, serve 
como claro apanágio. Publicado, pela primeira vez, em 2001, o enredo 
de Austerlitz desenvolve-se na cidade de Antuérpia, ao longo da década 
de 1960, onde o protagonista Jacques Austerlitz, professor de História 
da Arquitetura, se torna amigo de um narrador não nomeado. Aos pou-
cos, por meio da sua narrativa e pelos relatos do narrador, é possível 
conhecer um pouco da biografia de Austerlitz. Aos 4 anos de idade, havia 
sido enviado de uma Checoslováquia ameaçada pelos nazis para a Grã-
Bretanha, durante o verão de 1939. Ao chegar ao seu destino, acaba por 
ser adotado por Gwendolyn Elias e Emyr Elias, um casal idoso que vivia 
isolado no interior do País de Gales. Após a morte dos seus pais adotivos, 

1   Tradução livre do autor. No original: “Is literary greatness still possible? Given the implacable devolution of literary ambition, and the 

concurrent ascendancy of the tepid, the glib, and the senselessly cruel as normative fictional subjects, what would a noble literary enter-

prise look like now? One of the few answers available to English-language readers is the work of W. G. Sebald” (SONTAG, 2000: para. 1).
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Austerlitz descobre com a ajuda de um professor parte do seu passado. O 
que mais impacto lhe causou foi descobrir que havia sido adotado e que 
o nome pelo qual era conhecido até então, Dafydd Elias, não lhe perten-
cia. Instala-se, aqui, o primeiro momento de incerteza e instabilidade na 
narrativa. Contudo, ainda que surpreso com esta revelação, Austerlitz 
não procura apurar mais sobre o seu passado e as suas origens. Será, 
pois, anos mais tarde e movido por uma enorme curiosidade, que o pro-
tagonista resolve esclarecer a sua história de vida, partindo de uma quase 
total ignorância a um empreendimento obsessivo de tudo conhecer e 
tudo lembrar. Essa utopia de uma memória total revela-se impossível, e 
essa impossibilidade encontra na narrativa alguns momentos represen-
tativos, que nos interessam particularmente porque estão relacionados 
com a fotografia, nomeadamente na sua condição de retrato.  

Num livro escrito sem divisões em partes ou capítulos, obser-
va-se que a reprodução de fotografias estabelece uma relação constante 
e especial com o texto. Ao invés de esclarecer o que é dito na narrativa, 
estas fotografias apresentam algo na sua qualidade que o texto não acom-
panha por completo. A imagem conecta-se a outras referências, a outras 
imagens, provocando uma certa tensão ou desconfiança no leitor à espera 
de uma ilustração ou de um atestado do que é narrado. Poder-se-á con-
siderar, deste modo, que as fotografias que povoam esta obra, além de 
valiosas fontes de informação, permitem ampliar “[…] as nossas noções 
do que vale a pena olhar e do que pode ser observado” (SONTAG: 2012: 
11). Neste sentido, a fotografia parece requerer um tempo de leitura 
que se opõe as noções de imediatismo e velocidade, e sobre a qual cons-
truímos a nossa ideia de receção de imagens (STEINAECKER, 2007). 
Expressão poética e expressão plástica fundem-se, contaminando-se e 
potencializando-se mutuamente.  

Existe, pois, um procedimento alegórico da fotografia, uma 
ambiguidade e desmembramento que permeia uma transfusão de valo-
res simbólicos. A fotografia funciona como um tropo que acarreta um 
valor conotativo. É assim que o próprio autor o descreve, ao afirmar que 
as fotografias agem como um sinal de autenticidade e revelam um dos 
problemas centrais da escrita de ficção, que é a legitimação e a chegada 
à verdade por meio de uma jornada sinuosa (GREEN, 2007). Será, pois, 
este mesmo aspeto que levará Sontag a enfatizar que:

A característica de uma obra de ficção não é que a história não seja 
verdadeira, pode muito bem o ser, em parte ou na sua totalidade, mas o 
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uso ou expansão de uma variedade de recursos que produzem o que os 
críticos intitulam de “o efeito de real”. As ficções de Sebald – e a ilus-

tração visual que as acompanha – projetam o efeito do real ao extremo 2 
 (SONTAG, 2000: para. 5).

Sontag revela, deste modo, uma questão fundamental na escrita 
sebaldiana: o “efeito do real” (idem). É este mesmo efeito do real, as suas 
múltiplas disposições e combinações, que não deixa de provocar profun-
das análises e reflexões em toda a narrativa de Austerlitz e na respetiva 
relação que as fotografias desenvolvem com (e além) do texto. Assim, se 
nas primeiras páginas de Ensaios sobre a fotografia (2012), Sontag con-
sidera que “quanto mais pensava no que são as fotografias, mas elas se 
tornavam complexas e sugestivas” (SONTAG, 2012: 9), o que aqui se 
pretende é descortinar a atratividade reflexiva e enigmática dos retratos 
patentes em Austerlitz. 

Outros retratos

2.1. O retrato da equipa de râguebi
O primeiro episódio que se reveste de interesse sobre a vida de 

Austerlitz corresponde as suas memórias de adolescência. Grande parte 
desta narrativa se desenrola em Stower Grange, colégio privado para 
onde o protagonista é enviado aos 12 anos de idade. O relato sobre Stower 
Grange é dividido pela 
relação de Austerlitz 
com duas personagens 
de grande importân-
cia: André Hilary, o seu 
professor de História 
da Europa e entusiasta 
por Napoleão, e Gerald 
Fitzpatrick, o seu factó-
tum e, possivelmente, o 

2   Tradução livre do autor. No original: “What makes a work fiction is not that the story is untrue – it may well be true, in part or in 

whole – but its use, or extension, of a variety of devices (including false or forged documents) which produce what literary theorists call 

“the effect of the real.” Sebald’s fictions – and their accompanying visual illustration – carry the effect of the real to a plangent extreme” 

(SONTAG, 2000: para. 5).

Figura 1: Retrato da equipa de râguebi. Fonte: Austerlitz 
(2012)
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único grande amigo de Austerlitz. Focando-nos na relação desenvolvida 
com Gerald, vale ressaltar que é este quem acompanha Austerlitz nos 
seus primeiros passos na fotografia. O protagonista comenta que, logo 
no primeiro dia em que travaram conhecimento, Hilary pediu-lhe uma 
das novas fotografias que Austerlitz possuía da equipa de râguebi (Figura 
1).

Tendo em conta este inusitado pedido – já que Gerald não 
figurava naquela reprodução –, Austerlitz viria a perceber que o seu 
amigo sentia-se sozinho. Porém, a realidade é que, a solidão e a melan-
colia que se evidenciam nesta passagem, parecem unir a vida das duas 
personagens: “notei que Gerald se sentia tão sozinho como eu próprio” 
(SEBALD, 2012: 72).       
 O que se reveste de claro interesse neste retrato coletivo da equipa 
de râguebi é perceber que, embora não se reporte a fleumática utopia 
de Austerlitz em recolher todo o seu passado, o próprio protagonista 
encontra-se aqui representado, localizando-se na extremidade direita da 
fileira da frente. No entanto, o facto de Austerlitz figurar nesta fotografia 
parece ser um apontamento descomprometido, uma mera casualidade, 
cuja importância poderá passar despercebida ao leitor. Apesar de ser o 
único registo fotográfico cuja veracidade é confirmada por Austerlitz e 
no qual, inequivocamente, o protagonista se revê, a solidão de Gerald é 
tão colossal que acaba por suplantar a importância deste átimo.   
  O que se encontra aqui em evidência é a hipótese do 
retrato (coletivo) ganhar uma utilidade social, sendo interpretado como 
um instrumento capaz de atenuar a solidão e, inclusive, facultar vivências 
não experienciadas. Não será por acaso que Gerald acabará por fazer 
uma cópia desse retrato e enviá-la, posteriormente, ao próprio Austerlitz. 
Enaltece-se, como tal, a ideia de que a fotografia se tornou “num dos 
principais meios de acesso à experiência, a uma ilusão de participação” 
(SONTAG, 2012: 19).       
 Poder-se-á considerar que, neste momento inicial da narrativa, 
o retrato é visto como um possível placebo capaz de colmatar a solidão 
de Gerald. Ao surgir como reforço compensatório do signo fotográfico, 
o retrato instaura uma possível presença para a condição de solitário que 
acompanha tanto o protagonista como as personagens que, de perto, o 
seguem.

 



110

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

 O retrato da criança vestida de 
pajem

Em dado momento da narrativa, 
Austerlitz visita Věra Rysanova, a antiga vizi-
nha dos seus pais biológicos. Neste episó-
dio, Věra entrega-lhe um retrato ao redor do 
qual não paira qualquer dúvida sobre a sua 
autenticidade, já que o mesmo se faz acom-
panhar por uma pequena legenda. Este 
retrato, que por momentos Austerlitz não 
se atreve a tocar, revela o protagonista em 
criança, disfarçado de pajem (Figura 2).  

É sintomático que este retrato é 
uma das únicas possíveis evidências diretas ao passado de Austerlitz. 
Contudo, esta foto não é capaz de provocar ou estimular quaisquer lem-
branças do protagonista. Apesar de todos os seus esforços, em vez de 
recuperar parte das suas lembranças, o que ele sente é o olhar inquisitivo 
do pajem, que o desloca no tempo e no espaço: “Senti-me sempre tres-
passado pelo olhar inquisidor do pajem que tinha vindo reclamar o seu 
quinhão e ali aguardava, à luz cinzenta da alvorada, no campo deserto, 
que eu levantasse a luva e evitasse o seu infortúnio futuro” (SEBALD, 
2012: 167).

Contudo, perante a amnésia respeitante a este momento da sua 
vida, o protagonista utiliza a fotografia como suporte para a criação de 
uma memória urdida, já que transforma a fotografia num elemento de 
uma narrativa ficcional acerca do seu passado. Com base nesse retrato, 
Austerlitz descreve-nos uma criança com um braço partido ou em talas, 
escondido pela capa do disfarce de pajem. Esta pequena história ficcio-
nada pelo próprio funciona, segundo o nosso parecer, como uma espé-
cie de legenda apócrifa à fotografia, desenhando-se aqui um complexo 
simbólico em que a imagem do disfarce (ou da camuflagem) se conecta 
à imagem invisível da ferida, ou seja, do trauma. Neste âmbito, é-nos 
possível considerar que “o realismo fotográfico pode ser definido, e é-o, 
cada vez mais, não como o que existe realmente, mas como o que eu 
«realmente percebo»” (SONTAG, 2012: 120). 

Ainda dentro da lógica deste retrato, podemos focar a nossa aten-
ção na pose apresentada, podendo esta ser entendida como um momento 
consciente de apresentação perante o outro. Embora o protagonista se 

Figura 2. Fonte: Austerlitz (2012)
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encontre aqui mascarado, o certo é que a pose evidenciada neste retrato 
parece produzir um afastamento entre o observador e o indivíduo retra-
tado, limitando, consequentemente, o acesso do espetador a um ideal de 
autenticidade: a intencionalidade associada à pose eclipsa a ideia do que 
é, ou poderá ser, autêntico, bem como a pretensão de uma conexão mais 
profunda do espetador com a figura retratada.

Não obstante, poder-se-á considerar que a interpretação do 
retrato da criança vestida de pajem não teria o mesmo impacto se não 
fosse o contexto que a envolve, ou seja, no paroxismo que a própria nar-
rativa injeta neste instrumento rememorativo. Nas palavras de Sontag: 
“as fotografias, que por si só nada podem explicar, são inesgotáveis con-
vites à dedução, especulação e fantasia […] em rigor, nunca se pode 
compreender nada a partir de uma fotografia […] só o narrativo nos 
pode permitir compreender” (ibidem: 31). Observa-se, assim, que é a 
própria narrativa extraída dessa imagem que reforça (ainda mais) a sua 
atratividade, ao lidar com uma atmosfera dúbia e sombria, o que revela 
o quanto o reconhecimento e a compreensão das imagens dependem de 
uma operação linguística. 

Como se vê, Austerlitz problematiza sobre as possibilidades da 
fotografia. Porém, neste ponto específico da narrativa, é interessante per-
ceber como esta se faz valer pelo seu caráter inventivo. Ao desprender-se 
do seu valor realístico, ou testemunhal, a fotografia passa a ser vista como 
uma ferramenta performativa capaz de tecer e justificar uma memória 
contrafeita.

 2.3. O retrato da mãe 

Em Austerlitz, o protagonista acaba por encontrar três supostos 
retratos da sua mãe. O problema é que essas imagens, invés de atestar e 
tranquilizarem o protagonista, acabam por semear a incerteza, pois são 
imagens em torno das quais o próprio não tem reconhecimento seguro. 
Věra, ao ser a única testemunha viva da existência da mãe de Austerlitz, 
conta ao protagonista sobre o desaparecimento desta. Ao mesmo tempo 
que, como visto anteriormente, descobre um retrato de Austerlitz em 
criança vestido de pajem, encontra, também, um retrato que possi-
velmente representa os pais deste, Agáta Austerlitzová e Maximilian 
Aychenwald (Figura 3). 

A fotografia exibe um palco, onde o cenário é pintado de maneira 
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incrivelmente realista, 
fazendo com que as figuras 
humanas estejam ilusoria-
mente encerradas nessa 
paisagem. Só quando se vê 
a incoerente continuidade 
da paisagem que acaba no 
estrado é possível perceber 
que se trata de um misto 
entre fotografia e pintura: as duas figuras não fazem parte da pintura. Em 
certa medida, essa imagem ilustra o jogo entre o documental e o ficcional 
forjado por Sebald. Vale ressaltar, neste contexto, o parecer de Sontag ao 
considerar que “a verdadeira diferença entre a aura de uma fotografia e 
a de uma pintura reside numa relação diferente com o tempo” (ibidem: 
139). Neste âmbito, assegura que “parte do interesse intrínseco das foto-
grafias, e uma grande fonte do seu valor estético, provém precisamente 
das transformações que o tempo lhes impõe, da forma como escapam às 
intenções dos seus autores” (idem). E é mesmo esta aura da fotografia que 
se coloca em questão neste momento da narrativa. Mais ainda, apesar de 
Sontag observar que a fotografia viria a ser “a libertadora da pintura” 
(ibidem: 143), libertando os pintores da “escravidão da representação 
fiel” (idem), ocorre, neste caso, um esforço da pintura em retratar o real. 
Embora, à primeira vista, Věra acreditasse que se tratava de um retrato 
dos pais de Austerlitz, acaba por perceber que está equivocada, o que a 
leva a refletir sobre o  “ […] insondável que são as fotografias arranca-
das ao esquecimento […] como se as imagens tivessem uma memória 
própria e se recordassem de nós, os sobreviventes, e a nós recordassem 
quem fomos e quem foram os outros que já não estão connosco […]” 
(SEBALD, 2012: 166).

Envolvido no culto da lembrança e valendo-se da leitura do céle-
bre livro do historiador Hans Günther Adler, Theresienstadt, 1941-1945, 
Austerlitz viaja até Praga e começa a procurar pelos vestígios da mãe no 
campo-gueto de Terezín (Theresienstadt). Terezín foi uma fortaleza cons-
truída no final do século XVIII pelo império austríaco. A partir de 1940 
a Gestapo toma conta da construção, usando-a ainda como prisão, mas 
no ano seguinte a cidade transforma-se num gueto murado para servir 
de modelo de assentamento de judeus, uma espécie de aldeia Potemkin. 
Mas a cidade-modelo maquiava na verdade um campo de concentração. 

Figura 3: Retrato dos pais. Fonte: Austerlitz (2012).



113

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

A 23 de junho de 1944, os nazis recebem a visita da Cruz Vermelha 
Internacional, na tentativa de dissipar os rumores sobre os campos de 
extermínio. Para minimizar a aparência de superlotação do campo-gueto, 
muitos judeus foram mandados para Auschwitz. Ergueram-se, ainda, 
cafés e lojas falsas no intuito de convencer a instituição de que havia ali 
um mínimo de conforto. No dia da visita, os membros da Cruz Vermelha 
ouviram um Requiem de Verdi entoado pelo grupo coral de Terezín. Nos 
programas de ópera, apresentava-se Brundibar, uma ópera infantil com-
posta por Hans Krása, um dos prisioneiros deste campo-gueto. Ao con-
cluir a sua visita, a equipa da Cruz Vermelha viria a sublinhar o ambiente 
salubre vivido pelos habitantes, destacando a unidade e harmonia que 
parecia alcançada entre todos (NOACK-MOSSE, 2018).   
Devido ao sucesso alcançado por esta campanha, o governo nazi decidiu 
fazer um documentário sobre Terezín, de título apócrifo O Führer oferece 
uma cidade aos Judeus, uma montagem de cerca de 14 minutos. O filme 
pretendia apresentar Terezín como um lugar de vilegiatura paradisíaco, 
de modo a dissimular a sua 
função como campo de trân-
sito para os centros de execu-
ção. Após as filmagens, elenco e 
direção do filme são remetidos 
para Auschwitz. Apesar de o 
filme não ser lançado a tempo, 
acabou por ser cortado em 
pequenas partes para servirem 
à propaganda. 

No encalço da imagem 
da mãe, o protagonista acredita 
que esse documentário possa fornecer alguma ajuda, mas, incapaz de 
decifrar as imagens, que “esvoaçavam diante dos meus como uma espé-
cie de irritação contínua” (SEBALD, 2012: 222), encomenda uma cópia 
em câmara lenta, com a duração quadruplicada, dessas imagens, onde 
finalmente encontra um possível rosto da sua mãe (Figura 4).

É interessante acompanhar a descrição do narrador no momento 
em que vê as imagens lentas do documentário, pois tudo agora tem uma 
outra dimensão, até mesmo “os homens e as mulheres trabalham nas 
oficinas como sonâmbulos” (idem) e a “ […] alegre polca de um qual-
quer compositor vienense de operetas que se ouve na banda sonora da 

Figura 4: Retrato da mãe (1). Fonte: Austerlitz 
(2012).
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cópia de Berlim torna-se uma marcha fúnebre” (ibidem: 223). O processo 
realizado por Austerlitz é justamente o de imobilizar cada quadro do 
filme, transformando-os em fotos, considerando que “neste documento 
quatro vezes mais longo que desde então não parei de rever, as coisas e 
as pessoas até então ocultas tornam-se visíveis” (ibidem: 222). É como 
se, de certa forma, o protagonista almejasse fixar e enquadrar a perso-
nagem que sai da tela. Neste ponto, podemos tomar em consideração as 
palavras de Sontag, especificamente quando esta nos diz que “a força de 
uma fotografia consiste em conservar disponíveis instantes que o fluxo 
do tempo imediatamente substitui” (SONTAG, 2012: 3), sendo correto 
que “as fotografias podem ser mais facilmente memorizadas do que as 
imagens em movimento, pois não são um fluxo, mas fracções precisas de 
tempo” (ibidem: 28).      

Esta é justamente a diferença entre o cinema e a fotografia: no 
filme, tudo o que se passa no interior de um enquadramento acaba por 
morrer de maneira absoluta. É o que sucede quando as figuras em Terezín 
se dissolvem depois de passado esse enquadramento: os atores que ali 
se tinham reunido há muito estavam dispersos aos quatro ventos. Na 
fotografia, por sua vez, 
os personagens estão 
anestesiados, solidi-
ficados. Essa fixação 
da imagem parece se 
relacionar com o pró-
prio facto de Austerlitz 
rever repetidamente 
essa imagem conge-
lada do suposto rosto 
materno: o esmaga-
mento do tempo. O tempo recuara, o ali e o outrora tinham-se transfor-
mado num aqui e agora que se esgueirava em malabarismos. Austerlitz 
acredita ter encontrado nessa “cassete de Berlim” (SEBALD, 2012: 222) 
um retrato mais nítido da sua mãe (Figura 5). O que leva o protagonista 
a considerar tal realidade são os pequenos detalhes que acompanham 
essa jovem judia que é captada pela câmara, um colar de três voltas finas 
e uma flor branca no cabelo. 

Estes detalhes encontram-se próximos do conceito de punc-
tum introduzido por Barthes (2007), ou seja, o momento no qual a foto 

Figura 5. Fonte: Austerlitz (2012)
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punge, mortifica e fere a memória. Há, portanto, na investigação desse 
retrato uma dicotomia entre o familiar e o estranho que atravessa toda 
a narrativa e, que, neste caso, provoca as memórias de Austerlitz sobre 
a sua mãe. Nas palavras de Austerlitz: “Exatamente como nas frouxas 
recordações e outros raros indícios que hoje me restam, assim imagino a 
atriz Agáta, pensei eu, e olho uma e outra vez aquele rosto para mim tão 
estranho quando familiar” (SEBALD, 2012: 227). Contudo, tal situa-
ção não resultará na autenticidade do rosto materno. Věra, como já dito, 
a única testemunha da existência de Agáta, ao observar longamente a 
cópia do rosto da jovem mulher que Austerlitz fizera do filme, abana a 
cabeça em modo de reprovação e coloca a foto de lado.    
  Volvido a Praga, Austerlitz resolve passar alguns dias 
examinando documentos no arquivo do Teatro de Praga na Celetná 
e ali, ele diz, “[...] no meio das cartas, documentos pessoais, progra-
mas e recortes de jornais amarelados, dei com a fotografia de uma atriz 
anónima que parecia corresponder à obscura recordação que eu tenho 
da minha mãe” (SEBALD, 2012: 227) (Figura 6).

Novamente, a imagem 
distanciada de Austerlitz dialoga 
com esse último retrato que ele 
encontra da sua mãe, e neste 
caso, ela é reconhecida por Věra. 
Porém, apesar do assentimento 
de Věra, a dúvida sobre a própria 
veracidade do retrato persiste. 
Assim, embora este pareça ser 
um episódio em que o recurso 
ao retrato se revela bem-sucedido, é preciso ressaltar que a memória 
de Austerlitz permanece dependente não apenas de um aparato externo 
(a própria fotografia), mas também do testemunho de terceiros, neste 
caso, de Věra, a única pessoa capaz de atestar a identidade da mulher 
representada na foto. Tal situação parece colocar em evidência o con-
texto específico que Sontag sinaliza quanto à lugubridade e a incerteza 
que envolvem à receção e interpretação das fotografias, considerando 
que “as fotografias são talvez o mais misterioso de todos os objectos” 
(SONTAG, 2012: 12).

A tentativa de reconstrução da memória por Austerlitz a partir 
da descoberta desses possíveis retratos da mãe parece não ultrapassar 

Figura 6: Retrato da mãe (3). Fonte: Austerlitz 
(2012).
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uma angústia dolorosa, dado que, em nenhum momento, essas ima-
gens dão ao protagonista um sentimento de verdadeira segurança. Neste 
aspeto, e tomando as palavras de Sontag, podemos observar que “as 
fotografias não se limitam a representar a realidade de um modo realís-
tico. A realidade é que é examinada e avaliada segundo a sua fidelidade 
às fotografias (SONTAG, 2012: 89). Para Austerlitz o real da fotografia 
parece não ser suficiente.

Conclusão 

1. O retorno do passado
As reflexões de Austerlitz sobre a memória e a fotografia podem 

ser contrapostas às consultas que o protagonista faz da sua coleção de foto-
grafias, na tentativa de entrever nelas vestígios do seu passado. Quando 
o narrador o visita na sua casa em Londres, por exemplo, encontra sobre 
uma grande mesa dezenas de fotografias antigas organizadas em fileiras 
regulares. O protagonista confessa que muitas vezes passa horas sentado 
diante dessas imagens, reorganizando-as até que um ar familiar surja de 
um novo arranjo, como se se ocupasse com alguma espécie de jogo da 
memória. A passagem parece tornar ainda mais claro que mesmo a foto-
grafia, enquanto possível evidência do passado, além de não ser capaz de 
estimular a memória do protagonista, reforça o esquecimento, a distância 
e o seu alheamento. Será, pois, nos percursos noturnos palmilhados por 
Austerlitz que a sua memória passa a ser paulatinamente estimulada até 
conduzi-lo a uma série intrincada de imagens e alucinações na Ladies’ 
Waiting Room da Estação Liverpool Street. Nas palavras do próprio: 
“[…] nunca estive verdadeiramente vivo ou de só nesse momento estar 
a nascer, quase na véspera da minha morte” (SEBALD, 2012: 128). É 
ali que o protagonista tem as primeiras visões do seu passado longínquo, 
que descobre, à força de um impulso interior obscuro, como durante 
toda a sua vida negligenciou tudo que estivesse relacionado com a sua 
memória pessoal e onde se origina toda a sua procura pelo seu passado e 
a motivação para o seu relato.  

Há, pois, uma obscuridade e alienação nos retratos empregues 
em Austerlitz. As dificuldades, se assim as quisermos interpretar, ine-
rentes à obra de Sebald são intrínsecas a própria qualidade e estranheza 
do retrato. Não se trata, pois, de retratos afirmativos e confiantes que 
procuram uma espécie de celebração. São, ao invés, indícios fotográficos 
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cuja credulidade e afabilidade procuram denunciar a fragilidade da 
individualidade do protagonista, deixando terreno livre para que os 
próprios leitores construam a sua própria leitura sobre as possibilidades 
e limites do retrato, enquanto símbolo de memória ou esquecimento.

Se o principal intuito deste artigo passou, diametralmente, por 
apresentar, analisar e levantar algumas das questões que se relacionam 
diretamente com o uso do retrato na narrativa de Austerlitz, capitali-
zando, para tal, alguns dos contributos teóricos de Susan Sonta, o certo 
é que acabamos por apurar que, ao falhar na sua função de arquivo ou 
na sua promessa de recuperar uma memória perdida, os retratos em 
Austerlitz representam a memória de uma biografia que, todavia, parece 
não existir. Assim, enquanto “polílogo” (SONTAG, 2012: 169), o retrato 
em Austerlitz parece representar não apenas uma extensão lógica do pas-
sado e do seu registo, mas, também, um esquecimento que se perpetua 
no presente.

Observou-se, neste sentido, que na narrativa sebaldiana, é a 
questão da incapacidade da fixação do retrato que passa para o primeiro 
plano: como visto, as lembranças de Austerlitz não estão nem armaze-
nadas num espaço de memória, nem mesmo é possível as revelar ou 
recuperar a partir de uma mnemotécnica. Essas lembranças, estabeleci-
das no limite entre o mundo dos vivos e dos mortos, e precárias na sua 
representação, rondam os retratos como uma imagem difusa e transitória 
dos fantasmas que (ainda) assombram e invadem o protagonista e, quiçá, 
o próprio leitor.
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Resumo 

Este artigo apresenta uma reflexão sobre o desenho de retrato 
e busca responder à questão: o desenho de retrato é referen-
ciação ou invenção? A partir da nossa teoria sobre os Níveis 

de Referenciação do Real, o desenho é analisado como referenciação e 
como invenção, a fim de compreender as relações do desenho de retrato 
com o referido real. 
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Abstract
This paper presents a reflection on portrait drawing and seeks 

to answer the question: is portrait drawing a referencing or an invention? 
Based on our theory about the Referencing Levels of the Real, drawing 
is analyzed as a referencing and as an invention, in order to understand 
the relationship between portrait drawing and the referred real.
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Introdução

O desenho é uma disciplina de investigação de mundo, de 
conhecimento, pensamento e criação. É também uma forma de repre-
sentar esse mundo de maneira mais ou menos sintética, mais ou menos 
fiel ao real. Mas entre o que se vê e o que se desenha, há o inevitável filtro 
do olhar, construído pela percepção e compreensão de mundo daquele 
que desenha. Se há um filtro, há interpretação, e isso compromete qual-
quer análise sobre o caráter de representação de um desenho.  Torna-se 
uma tarefa complexa a de afirmar as proximidades entre o objeto repre-
sentado e o seu desenho. Por sua vez, pode-se entender que um filtro 
torna o desenho uma espécie de invenção, ou ficção, pois o distancia do 
real. Mas como falar em invenção quando se fala em desenho de retrato? 
Ou, como pensar o retrato de alguém como sendo uma invenção, já que 
a premissa do retrato é representar? Neste estudo, a discussão será estru-
turada a pensar nas duas formas de retratar a figura humana: o ‘retrato 
do outro’ e o ‘retrato de si’ – ou autorretrato. 

Autores como John Berger (2017), Jean-Luc Nancy (2013) e 
David Rosand (2002), dentre outros, apontam o desenho como uma 
invenção baseada no real. Neste sentido, o desenho não é uma reprodu-
ção de algo que já existe, mas uma força formativa (Nancy, 2013) que 
dá vida a algo novo. Em sua materialidade, o desenho não se confunde 
com o real (Berger, 2017). Ele referencia o real, mas é antes de tudo uma 
ficção. Dessa maneira, pensar o desenho de retrato a partir desta aborda-
gem nos conduz a um paradoxo inevitável: se o desenho de retrato é uma 
referenciação do real, como pode ser ao mesmo tempo uma invenção? 
Ou ainda: pode-se falar em desenho de retrato? Nesta perspectiva, o 
modelo não é mais algo a ser representado, mas sim um referencial para 
o mundo criado através do desenho. A mimese, ou o realismo no dese-
nho, longe de confundi-lo com o modelo, estabelece sua aproximação 
ao real através de um nível maior ou menor de referenciação. Portanto, 
através do paradoxo real x ficção, analisaremos o retrato em desenho, 
buscando compreender que tipo de relação ele estabelece com o real e 
responder à pergunta: o desenho de retrato é uma referenciação ou uma 
invenção?

O desenho como referenciação do real
 Para responder à questão acima, é necessário compreender o 
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conceito de referenciação do real, ou seja, perceber de que forma o artista 
se apropria do real e de que forma ele o referencia na obra. Partindo 
do princípio de que, quando desenhamos algo nós o interpretamos de 
alguma maneira, interessa-nos o tipo de relação que se estabelece com o 
real em um processo de desenho. Para tanto, investigamos uma série de 
termos comumente utilizados no desenho, a fim de identificarmos – ou 
classificarmos – essa materialidade de um desenho para além do tema. 
É muito comum utilizarmos termos como representação, não-represen-
tação, figuração, não-figuração e abstração. Contudo, percebemos que 
essas nomenclaturas poderiam não se adequar ao nosso objetivo. Por sua 
vez, o termo ‘referenciação’ nos pareceu mais abrangente, mostrando-se 
mais adequado às discussões sobre essa materialidade que é expressa no 
desenho. Portanto, esta análise foi desenvolvida a partir do conceito de 
‘níveis de referenciação do real’.  

 Ao contrário dos termos anteriormente citados, que definem e, 
de certa forma, categorizam a imagem do desenho, o termo referencia-
ção se alicerça no processo – em sua relação com a matéria, com os sen-
tidos e com os conteúdos inerentes –, e não no resultado. Diz respeito a 
algo que está no fazer e que perpassa todos os tipos de desenho. O nível 
de referenciação, portanto, é definido pela relação entre forma e con-
teúdo: entre o desenho e aquilo que ele referencia. Ou seja, se a forma 
está profundamente alicerçada no real, haverá um referente material que 
será o ponto de partida para a construção das linhas e massas no papel. 
Isso implica em um alto nível de referenciação do real. 

Por outro lado, se a forma desenhada referencia-se em algo que 
não se constitui matéria do real, teremos um desenho cujo conteúdo 
depende diretamente da forma que é construída no papel. Não há um 
referente material e esse tipo de resultado é comumente conhecido como 
abstração. Neste caso, a forma precede o conteúdo, ou mesmo, ela é o 
próprio conteúdo, e o nível de referenciação do real pode ser compreen-
dido como baixo. No intervalo entre um alto nível e um baixo nível de 
referenciação do real, temos uma miríade de possibilidades de relações 
entre forma e conteúdo, o que por si só tornaria muito complexa uma 
classificação utilizando apenas os termos citados anteriormente.

Por ser baseada no processo, a referenciação está diretamente 
relacionada ao olhar, à observação. Desenhos que exigem uma observa-
ção cuidadosa do real, que lançam o artista em uma investigação minu-
ciosa e direta do real, possuem um alto nível de referenciação, visto que a 
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forma no desenho vai basear-se o mais fielmente no modelo (conteúdo). 
É o caso do desenho de modelo praticado nas aulas de modelo vivo, ou 
do urbansketching, que pressupõe o desenho feito no próprio ambiente 
a ser desenhado.

Dessa maneira, um desenho acadêmico de retrato, por exemplo, 
possui um nível de referenciação do real bastante alto, pois exige uma 
investigação do real mais aprofundada, dado que para se aproximar do 
real ao qual referencia, o artista precisa investigá-lo, aproximar-se dele 
através da observação contemplativa. Contudo, vale citar que não é o 
resultado que qualifica o nível de referenciação, visto que se pode reali-
zar um desenho realista, uma caricatura, ou mesmo um desenho cubista 
e quase abstrato, todos baseados no mesmo real. Portanto, o processo 
passa a ser determinante no entendimento do nível de referenciação. 

Partindo desse princípio, estabelecemos quatro níveis distintos 
de referenciação: direto, indireto, de contato e de invenção. No modo 
direto nós temos acesso direto ao referencial, ele está à nossa frente, 
como é o caso do que ocorre nas sessões de modelo vivo. No modo indi-
reto nós temos acesso ao referencial através de um mediador, como uma 
fotografia, por exemplo. Não estamos diante dele, mas diante de uma 
imagem que o representa. Isso limita a nossa investigação pois ficamos 
restritos ao que a imagem nos oferece. Além disso, perde-se a tridimen-
sionalidade do referencial, que é importante para garantir a vivacidade 
do desenho. Em geral nestes dois modos o conteúdo determina a forma, 
ou seja, aquilo que é desenhado é determinado pelo referencial. 

No modo de contato é a própria matéria-prima que, ao ser mani-
pulada, determina o desenho. Mais do que os anteriores, é um processo 
que denota muita materialidade, pois é apenas através da relação tátil 
que o desenho vai acontecer. Não há, portanto, um objeto ou referencial, 
e o desenho depende diretamente da matéria de que é feito. O último 
modo é o de invenção. Neste, sem um referencial devidamente estabe-
lecido, o artista trabalha com todo o seu repertório gráfico para criar 
novas formas através da composição dos elementos gráficos. Novamente 
não há um objeto a ser representado, mas formas a serem organizadas. 
Nestes dois casos, a forma determina o conteúdo.

Neste artigo, quando falamos em ‘desenho de retrato’ estamos 
nos referindo especialmente aos desenhos feitos de modo direto, ou seja, 
feitos com a presença do modelo e que visam uma representação mais 
fidedigna dele. É importante salientarmos isso pois toda a discussão 
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pode mudar de rumo se introduzirmos outros modos de contato, visto 
que o conceito de retrato pressupõe alguém a ser retratado, e visto que 
estamos propondo uma discussão a partir do processo. 

O desenho como invenção
 Para além de indicar uma relação mais ou menos próxima com o 

real, o termo referenciação também questiona o estatuto de representa-
ção dos desenhos. Afinal, referenciar é ter algo como referência para uma 
invenção. O termo está mais relacionado à intencionalidade do dese-
nho. Ao representar, objetiva-se substituir de certa forma o representado. 
Contudo, o substituto nunca é o substituído, mas é sempre algo diferente 
dele, por mais parecido que seja. Ao referenciar em um desenho, obje-
tiva-se apontar uma nova possibilidade, ou alternativa para o real. Para 
John Berger (2017:8), “Una obra “acabada” es un intento de construir 
un acontecimiento en sí mismo.” 

 Se recorrermos às teorias da pintura chinesa, encontraremos a 
ideia de que a pintura consiste na criação de mundos, que coexistem com 
o real do qual tiveram sua origem. O monge Shitao, em suas anotações 
sobre pintura, aponta que a pintura é uma manifestação do Absoluto, 
uma criação única (Ryckmans, 2010). 

De acordo com Ryckmans (2010:67), “a atividade do pintor não 
é imitar os diversos elementos da Criação, mas reproduzir o próprio ato 
pelo qual a Natureza cria. A criação pictórica é um processo idêntico ao 
da criação do Universo; ambos se exercem paralelamente”.  Aliás, apesar 
da ênfase dada pelos autores chineses a respeito da necessidade de pintar 
a partir do real, de se ter contato com a paisagem que será pintada, a dis-
cussão sobre a semelhança formal na pintura é considerada secundária 
e desnecessária, visto que a pintura deve manifestar a essência espiritual 
das coisas, muito mais do que a sua aparência.

Sobre este conceito de criação de mundos que se opera através 
da obra de arte, também nos fala Heidegger (2016:34): “Levantando-se 
em si mesma, a obra abre um mundo e mantém-no numa permanência 
que domina”. Ele acrescenta ainda que “Ser obra quer dizer: instalar um 
mundo”. Nesta perspectiva, longe de ser uma mera representação do 
real, um substituto daquilo que foi desenhado, o desenho é em si algo 
completamente novo e autônomo. E uma das coisas que colabora para 
essa abertura, ou autonomia, é a própria materialidade que o desenho 
instaura. Não se pode analisar um desenho independente do material 
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que o constituiu. Sejam lápis, carvões ou tintas, a matéria-prima faz 
parte da obra, seja visual, seja conceitualmente.

Para Berger (2017), um desenho não se confunde com a subs-
tância daquilo que ele representa. Ao contrário da pintura, o desenho 
apenas representa (ou referencia) o real diagramaticamente. Na superfí-
cie do papel, um desenho nunca esconde as marcas de sua construção, 
seja de seus materiais, seja de seus processos. Elas ficam ali, sempre evi-
dentes em suas distintas materialidades e não se pode desligar o dese-
nho dos rastros tão evidentes do seu processo. Para Rosand (2002:17), 
“Drawing, as we have been emphasizing, is the record of a physical act”. 

Além disso, é importante referir que o desenho não tem com-
promisso com a mimese, mas sim com o real, ao referenciá-lo. O desenho 
questiona o visível, e não apenas o recebe passivamente para ser repro-
duzido. O próprio questionamento configura uma abertura para a inven-
ção. No papel, o real se converte nessa materialidade ambígua: parecida 
mas nunca igual. E a cada desenho do mesmo referencial, um novo 
“parecido” surge, diferente do anterior. Nunca um desenho será igual 
ao outro, pois cada um possui sua própria abertura e se constitui em um 
mundo autônomo, uma manifestação única do Absoluto. Portanto, por 
mais que ele se comprometa com a similaridade, como é o caso de um 
desenho de observação, o seu compromisso com o real não anula a sua 
autonomia. Há sempre algo que descola o desenho do seu referencial e 
que o sugere uma invenção.

O desenho de retrato: referenciação ou invenção?

As figuras 
a seguir apresentam 
retratos de dois mode-
los, realizados em dias 
distintos, em sessões de 
aproximadamente duas 
horas cada. Nas figuras 
01 e 02 uma modelo 
feminina, e nas figuras 
03 e 04, um modelo 
masculino. Apesar da 
similaridade das feições 

Figuras 01 e 02: Dois retratos da série Outro-objeto. Tinta 
da china e grafite sobre papel. Aline Basso, 2020. Fonte:  
Arquivo pessoal da artista. Fotografia por Felipe Raizer.
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entre os desenhos, o que 
nos sugere a parecença com 
os modelos reais, é interes-
sante notar o quanto cada 
um dos desenhos aponta 
para certa autonomia e 
independência das formas 
desenhadas, seja entre eles, 
seja dos modelos reais. 

É interessante 
notar que é muito comum 
que o artista ‘altere’ traços 
do seu modelo – ou de si 
mesmo, no caso dos autor-
retratos. Essa alteração 
pode ser dar intencional-
mente, ou como resultado 
do processo do próprio 
desenho, considerando que 
o desenho é uma conden-
sação de momentos. Ele 
não ocorre de maneira ins-
tantânea como a fotografia, mas através do registro de uma sucessão de 
momentos que, no caso do retrato ou autorretrato podem durar horas de 
trabalho. Sobre essas alterações referimos as palavras de Ramos:

O próprio desenho, enquanto retrato como processo e linguagem per-
mite, de um modo mais ou menos controlado ou consciente, atribuir, 
oferecer, adicionar, fornecer, outras ou diferentes características ao 
retratado, que uma imagem qualquer, como por exemplo a produzida 
pela representação pictórica, não permite. (Ramos, 2010:327-328)

O autor acrescenta:

O rosto é então reformado, reconstruído ou reedificado também pelo 
próprio desenho, através da materialidade da forma e do traço, numa 
imagem poética que desperta o devaneio e que encontrará a sublima-
ção de algum modo numa transformação ou ideal. Por outras palavras, 
independentemente das características fisionómicas e por mais banais 
que estas possam ser, pelo poder expressivo do desenho, o retratado 
surge transformado e reformado na sua identidade. Um retrato é um 

Figuras 03 e 04: Dois retratos da série Outro-objeto. 
Tinta da china e grafite sobre papel. Aline Basso, 2020.
Fonte:  Arquivo pessoal da artista. Fotografia por Felipe 
Raizer.
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renovamento de alguém tanto mais intenso quanto for a capacidade de 
o desenho se referir a ele próprio, de ser parecido a uma nova presença 
que ele próprio cria. Cada retrato vive num espaço próprio profundo e 
ilimitado e vive enquanto presença que se auto-referencia quanto mais 
dissolvida estiver na sua materialidade. (Ramos, 2010:352)

Neste sentido, o autor aponta para a abertura que o desenho 
permite, o que reforça nossa ideia do desenho como criação de mundos, 
ou seja: como ficção, invenção. O mesmo ocorre quando Berger refere-
-se à imagem desenhada como um “habitante do mundo” que ele havia 
criado e a relaciona à sua imaginação:

Aunque en mi imaginación veía que mi dibujo y el hombre real coin-
cidían, de modo que por un instante dejó de ser un hombre que había 
posado para mí y se convirtió en un habitante del mundo que yo había 
medio creado, en una expressión única de mi experiencia, aunque fuera 
esto lo que veía en mi imaginación, lo que de hecho veía era lo inade-
cuado, lo fragmentario y lo torpe que era mi dibujito. (Berger, 2017:15)

Dessa maneira, ainda que o resultado do processo de referencia-
ção seja um desenho bastante fiel ao real, como costuma ser o desenho 
de retrato, ele sempre será um mundo completamente novo. Ou seja, 
uma invenção.

A esta altura talvez seja coerente o entendimento de que um 
desenho de retrato é tanto a referenciação de alguém, quanto uma inven-
ção autônoma. Ele não substitui o real, mas o referencia no contexto 
da invenção que ocorre ao criar um mundo paralelo a este mesmo real. 
O que o desenho realiza é simplesmente uma aproximação, maior ou 
menor com o real no qual ele se baseia. Mas tal aproximação se dá por 
meio da invenção, pois tudo o que acontece na superfície do papel é um 
real que pouco tem a ver com o modelo. Ver o real e desenhá-lo implica 
em um processo complexo, conforme enfatiza Ramos:

Neste sentido, só quando encaramos o desenho de retrato como o ves-
tígio de uma experiência, é que podemos desenvolver um pensamento 
sobre o retrato e usufruir de tudo o que este pode nos proporcionar. 
[...]. Quando vemos para desenhar o que julgamos ver e o que depois 
desenhamos somos influenciados por uma série de ideias ou possíveis 
escolhas que são vividas na própria experiência e registradas no próprio 
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desenho. Essas questões são ideias, simples devaneios, princípios éticos, 
concepções artísticas ou valores morais que se introduzem no retratar 
e que acabam por ser aquilo que define o retrato na sua motivação e 
composição. (Ramos, 2010:19)

Portanto, enquanto vestígio, o desenho engloba em si um refe-
rencial, um processo e uma materialidade que convergem em uma 
aproximação maior ou menor ao modelo. Definir se um retrato é refe-
renciação ou invenção não é uma questão de parecença. A discussão não 
pode ser reduzida a isso, pois se perderia o núcleo principal do debate. 
A parecença é, sim, importante dentro de um determinado universo de 
discussão sobre o retrato. Não se trata de descartá-la desta discussão. 
Contudo, a resposta neste caso depende em grande medida da própria 
definição do que é um desenho. 

Se reduzirmos um desenho de retrato a uma representação, 
então a referenciação poderia ser uma definição mais precisa. Contudo, 
se avançarmos através de uma abordagem mais ampla, do desenho como 
uma abertura, uma potência ou um mundo completo e autônomo, então 
o que se entende por desenho de retrato também precisa ser ampliado 
para dar espaço à parcela de invenção. Podemos até mesmo falar em 
referenciação inventiva. Para Nancy, 

In the Idea of drawing, there is the singularity of the opening – the for-
mation, impetus or gesture – of form, which is to say, exactly what must 
not have already been given in a form in order to form itself. Drawing 
is not a given, available, formed form. On the contrary, it is the gift, 
invention, uprising [surgissement], or birth of form. (Nancy, 2013:3)

Discutir um desenho como pura representação implica em man-
tê-lo afixado ao seu referencial. Implica em uma tentativa de mantê-lo 
estático. Implica em extrair dele a sua autonomia e, consequentemente 
a sua vivacidade. Para Nancy (2013:39), “no drawing is limited to the 
simple transcription of the design from which it originates”. O autor 
defende que um desenho no contexto da arte deve incorporar em sua 
intenção uma dimensão que a excede: “a tension that allows the form to 
open itself to its own formation, whatever the idea, aim or end given”. O 
momento da tensão, que ocorre no fazer, é em si a força formativa que dá 
vida às formas, que abre um mundo para a sua existência e que oferece 
a elas a autonomia da existência. Neste sentido, o conceito de mimese 
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acompanha e reforça essa ideia, estando muito mais relacionado ao ato 
de reproduzir a tensão que dá origem às formas:

Mimesis is neither a copy nor an imitation that reproduces. It repro-
duces in the sense that it produces the form (i.e., the idea or truth 
of the thing) again – in other words, like new – which is also to say, 
indissociably, it re-produces the emotion by which this truth not only 
distinguishes itself but also marks, imprints,and makes itself. (Nancy, 
2013:20)

Os desenhos a seguir (Figuras 05 e 06 - pagina 125) são autorre-
tratos nossos, e auxiliam no entendimento da questão. Quando olhamos 
para eles, percebemos uma inegável semelhança com o real. Ao compa-
rarmos os dois, vemos que são semelhantes entre si, mas que cada um 
contém em si alguns traços característicos que possivelmente denotam 
o momento da sua realização: o tipo do olhar, a expressão geral etc. 

 Essa reverberação do momento, no caso do autorretrato, é uma dupla 
reverberação: a do que vê e a do que é visto. 

De maneira geral, se analisarmos apenas a parecença, podemos 
perceber que cada desenho tem em si um pouco do real, mas simultanea-
mente um pouco de invenção. Se olharmos para eles do ponto de vista 
do desenho como um mundo criado e paralelo, então eles talvez sejam 
melhor entendidos como invenção. A semelhança por si só não retira a 
autonomia de um desenho. Ela imprime no papel uma personalidade 
que, ao referir-se ao real, inventa-o. Inventa-se. 

O retrato é, portanto, algo como a fixação de instantes numa 
sobreposição temporal que, longe de apenas materializar em traços e 
manchas o retratado, também cria, constrói uma nova realidade cujo 
referencial é o real. Numa de suas cartas para John Berger, James Elkins 
refere:

El juego es bastante complicado porque el tacto del modelo en mi ima-
ginación y el tacto del papel no acaban de casar. Y se complica toda-
vía más porque las líneas dibujadas tienen el poder de reconstruir mi 
imaginación. Cada línea que dibujo reforma la figura en el papel y, al 
mismo tiempo, redibuja la imagen en mi mente. Y aún más, la línea 
dibujada redibuja el modelo, porque cambia mi capacidad de percep-
ción. (Elkins apud Berger, 2017:101)

Nesta fala ele aponta para certa circularidade que ocorre no 
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processo do desenho 
de modelo vivo. Há 
uma simbiose entre 
o artista, o retratado 
e o desenho, entre o 
que o artista vê e o 
que ocorre no papel. 
É como se o dese-
nhar fosse algo fluido 
em que não apenas 
o modelo é referen-
ciado no desenho, 
mas também a ima-
ginação do autor, que transita entre suas linhas, sua mente e o modelo 
à sua frente. Seria impossível referir-se ao resultado disso como pura 
representação. 

Considerações finais

 Ao final desta discussão, não nos parece coerente tratarmos o 
desenho de retrato apenas como referenciação ou apenas como inven-
ção. Mais do que qualquer outro tipo de desenho, o retrato/autorre-
trato se apoia no real, nasce dele. Contudo, a ideia de que algo nasce, 
já lhe imprime autonomia e já nos permite qualificá-lo como invenção. 
Possivelmente chegamos a um paradoxo: ele é referenciação e invenção. 
Ou ainda: é invenção apesar dela estar alicerçada no real. 

 Nesse contexto, o termo ‘referenciação inventiva’, que utiliza-
mos anteriormente, parece bastante adequado para responder à nossa 
questão inicial. Referimo-nos ao real, mas também o inventamos. Nos 
gestos que materializam o retrato no papel, através do processo e da pró-
pria matéria-prima riscante, inventamos um real, distinto daquele que 
é referenciado. E a cada novo retrato, um novo mundo se descortina na 
folha em branco. 

 Por fim, é importante salientar que o que apontamos neste tra-
balho não se pretende definitivo ou absolutamente correto. São reflexões 
que partiram do nosso próprio desenho, do nosso processo artístico, e 
que fazem parte de cada sessão em que pegamos no lápis para desenhar 
algo ou alguém. São reflexões que não trazem necessariamente verdades, 

Figuras 05 e 06: Autorretratos da série Eu-objeto. Tinta da china 
e grafite sobre papel. Aline Basso, 2020. Fonte: Arquivo pessoal 
da artista. Fotografia por Aline Basso (esq) e Felipe Raizer (dir).
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mas perguntas. O próprio desenho consiste de perguntas. Portanto, 
tal como o desenho, este estudo é apenas uma abertura à reflexão e às 
possibilidades. 
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Mary Beal.
La invención del yo  
materno en pintura
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Introducción

 La pintora inglesa Mary Cradock, Beale de casada (1633-1699), 
anglicana de confesión, letrada y culta, procedente de la burgue-
sía mercantil, madre de tres hijos de los que solo vivieron dos, 

también poeta, ensayista, bibliófila, colec-cionista y maestra, responsable 
de la economía familiar con la dirección de un estudio de pintura en 
Londres en el que colaboran su marido (elaborando pigmentos) y sus 
hijos (ayudando en el taller), cuya clientela procede de la no-bleza y de 
las profesiones liberales, inventa la imagen pictórica de la subjetividad 
materna, autorretratándose en tres ocasiones como madre de vida y de 
pintura. Se trata de la primera pintora que se presenta como autora de 
criaturas y arte, en una época en que se está consolidando la masculini-
zación de la cultura y el conocimiento y la política patriar-cal interviene 
en el ámbito de la familia nuclear. La teoría humanista de las artes (cuyas 
obras principales estaban en su biblioteca), la revolución científica de la 
Royal Society de Londres (muchos de cuyos integrantes eran clientes de 
Mary) y la filosofía del sujeto masculino (vinculada al giro racionalista y
empirista de la teoría del conocimiento) elabo-ran teorías que recuperan 
de Platón y Aristóteles la usurpación del vocabulario de la creación de
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imágenes y obras del pensamiento al pro-
ceso femenino de generación, gestación y 
parto de vida (Jacobs, 1997), confundiendo 
la repro-ducción con la procreación. En el 
ámbito del conocimiento científico filosó-
fico crean un método y una teoría del sujeto 
explícitamente anti materna (Fox Keller, 
1991 y Bodro, 1987, respectivamente) y 
en el campo de la medicina se apro-pian 
del cuerpo de las mujeres en el parto 
(Ehrenreich, English, 1988).

Objetivos principales

 Mi investigación tiene como objeti-
vos principales:

a) Leer los autorretratos de Mary 
Beale como actos políticos de reapropiación 
de la maternidad y la creatividad para las 
mujeres, ante la deriva anti materna de la 
ciencia patriarcal, la filosofía y la teoría de 
las artes.

b) Vincular sus autorretratos mater-
nos con la cultura femenina, en particular, 
el incremento de los escritos de las mu-jeres 
que se autorizan como madres en autobio-
grafías, poemas, diarios, historias familiares, 
etc. en la Inglaterra del siglo XVII.

c) Desvincular la ideología patriar-
cal de la modernidad sobre la maternidad, 
fundamentada en las ideas de Rousseau, 
de la interpretación de estos cuadros para 
ponerlos en el contexto de su época y de la 
literatura femenina sobre la maternidad y el 
maternaje.

d) Investigar sobre cómo algunas 
pintoras de la época moderna se identifican con la virginidad de las dio-
sas grecola-tinas y las pastoras de la literatura bucólica interpretándolas 

1. Mary Beale, Autorretrato, 1672, 
óleo sobre lienzo, Moyse’s Hall 
Museum, Bury St Edmunds
Suffolk.

2. Mary Beale, Autorretrato con 
su marido e hijo, c. 1659-60, 
óleo sobre lienzo, Museum of the 
Home, Londres.

3. Mary Beale, Autorretrato como 
pastora, c. 1646-68, óleo sobre 
lienzo, Moyse’s Hall Museum, 
Bury St Edmunds Suffolk.
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como signos de fertilidad y fecundidad 
intelectual.

e) Conectar los autorretratos 
maternos de Mary Beale con la tradición 
de los pintores holandeses y flamencos de 
au-torretratarse como padres y esposos para 
entender el lugar en el que ella se sitúa en 
relación con su marido y su hijo, el sitio que 
otorga al padre en el núcleo familiar y el que 
ocupa ella tanto en el matrimonio como en 
la profesión de pintora.

f) Contextualizar estos cuadros 
en un subgénero de autorretratos femeni-
nos que cultivaran otras artistas: Giovanna Fratellini, Elisabeth Vigée-
Lebtun y Marie Nicole Vestier-Dumont en el siglo XVIII, Rolinda 
Sharples, Berthe Morisot, Jenny Nystrom en el siglo XIX y que a par-
tir del siglo XX se convierte en un tema clave de los autorretratos de 
mu-chas mujeres.

Metodología
 En el ámbito teórico, la metodología de trabajo se fundamenta 

en la teoría feminista que atiende el ámbito de lo simbólico, esto es, el 
terreno del sentido, y la investigación feminista de tipo sociopolítico. En 
el plano bibliográfico, aparte de la literatura específica sobre la vida y la 
obra de Mary Beale, mi trabajo indaga en las investigaciones femi-nistas 
que han interpretado la teoría humanista de las artes (Jacobs, 1997) y la 
revolución científica y filosófica des de la filosofía feminista (Fox Keller, 
1991 y Bodro, 1987, respectivamente).

 La metodología se centra en establecer una lectura de los autor-
retratos maternos de Mary Beale en el contexto de la política sexual de la 
Europa de la segunda mitad del siglo XVII en general y la de Inglaterra 
en particular. La política sexual entendida como la relación de los sexos y 
entre los sexos, teniendo en cuenta la crisis de la masculinidad (Kimmel, 
2005) y la toma de posicionamiento de las mujeres en los ámbitos públi-
cos a través de la escritura (ensayos, novelas, panfletos, diarios) sobre el 
sentido de la maternidad (Fildes, 2014).

4. Mary Beale, Autorretrato, c. 
1666, óleo sobre lienzo, National 
Portrait Gallery, Londres.
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Resultados
 Los resultados de la investigación aportan una nueva mirada 

a esta serie de autorretratos de Mary Beale, nunca antes interpretados 
juntos y, a menudo leídos, también por las feministas, bajo los tópicos 
de la ideología rousseauni-ana sobre la maternidad que triunfa en época 
victoriana. Cada cuadro sirve para investigar un tema particular. Con el 
Autorretrato con su marido e hijo (c. 1659-60) trato sobre la familia y 
el matrimonio, poniendo el acento en el lugar protagonista que asumen 
algunas mujeres. El Autorretrato como pastora (1664-68) lo relaciono 
con otro desaparecido en que se auto representa como Palas Atenea, el 
cual co-nocemos gracias a la descripción poética de Samuel Woodford. 
En ambos la virginidad se conecta con la fertilidad. El Autorretrato de 
1666, sirve para interpretar el gesto de reapropiación de la generación de 
arte y vida.

Conclusión
Con esta investigación se descubre que la maternidad puede ser 

un lugar de libertad y creatividad para una mujer del siglo XVII, un lugar 
de enunciación y de generación de autoridad pictórica. Revertir el peso 
que el patriarcado mo-derno concede a la maternidad para las madres 
es una operación política de primer orden. Los autoretratos maternos de 
Mary Beale proponen esta operación sin necesidad de reivindicar.
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Resumo
Propomos para esta comunicação a revisão da fortuna histó-

rica da galeria dos Vice-Reis, nomeadamente das diferentes campa-
nhas de intervenção efetuadas nestes retratos entre os séculos XVI e 
XIX, recorrendo à exposição das fontes documentais dispersas e sua 
correlação com os novos dados técnicos e analíticos recentemente obti-
dos. Consideramos que estas informações constituem um importante 
passo na revisão da historiografia produzida até ao momento sobre este 
património partilhado entre a Índia e Portugal.
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Introdução

Traçar com rigor a fortuna histórica da Galeria dos Vice-Reis 
do antigo Estado da Índia, alvo de diversas intervenções que vieram a 
transformar a sua aparência inicial, foi o objetivo do estudo em curso. Na 
busca e pesquisa por informação histórica que testemunhasse as diferen-
tes campanhas de execução e renovação ao longo de quatro séculos, foi 
imperativo fazer uma correlação entre as diversas fontes documentais, 
iconográficas, científicas e técnicas que pudessem fornecer informações 
relativas a datas, localizações, intervenientes e provas materiais. 

Ao nível arquivístico, cedo constatámos que as fontes documen-
tais são escassas e dispersas, todavia, foi possível apurar até ao momento 
que as diferentes intervenções realizadas entre o século XVI e o século 
XIX foram coincidentes com processos de reconstrução, “correição” ou 
“reparo” das residências oficiais, uma relação ainda pouco explorada e 
que justifica a atualização e sistematização da fortuna histórica desta 
colecção ao qual dedicamos o primeiro capítulo deste trabalho. 

Para a identificação, interpretação e corroboração das referidas 
intervenções, contribuíram também os testemunhos fornecidos pelas 
diversas reproduções conhecidas e os resultados dos estudos técnicos e 
científicos dos três retratos da Galeria incorporados no Museu Nacional 
de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, bem como aqueles selecionados na 
restante coleção, localizada no Museu do Archaeological Survey of India 
(ASI), em Velha Goa, ao qual dedicamos o segundo capítulo.

A abordagem transdisciplinar necessária para a interpretação e 
correlação entre as fontes escritas e iconográficas recolhidas e os dados 
analíticos são assim o ponto de partida para uma nova sistematização 
cronológica da Galeria dos Vice-Reis.

A galeria nos diferentes espaços de exposição  
(séculos XVI a XIX)

A criação da Galeria no Palácio do Sabaio (1510-1554)

Em 1510, após a tomada definitiva da Cidade de Goa, Afonso 
de Albuquerque instala-se no Palácio do Sabaio, residência do então 
governador, Adil-Khán Ismael Adil-Sha.

As plantas oitocentistas deste Palácio (Carita, 1995) (referentes 
já à sua utilização como Tribunal do Santo Ofício), indicam a existência 
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de uma Sala dos Atos no piso nobre (Fig. 1). Terá sido nesta importante 
divisão do edifício onde o conjunto pictórico inicial teve a sua génese, em 
1547, no contexto das comemorações do regresso vitorioso de D. João de 
Castro do 2.º descerco de Diu.

Gaspar Correia (1866) relata, na primeira pessoa, como o então 
governador tomou a iniciativa de prestar homenagem aos governadores 
que o precederam:

O Governador, como era curioso de fazer cousas memoráveis que ficas-
sem per sua lembrança, pareceo-lhe bem fazer alguma memoria dos 
Governadores passados. E chamou a mim Gaspar Corrêa, por ter enten-
dimento em debuxar, e porque eu lá tinha vistos todos os Governadores 
que tinhão governado n’estas partes; e me encomendou que trabalhasse 
por lhe debuxar per natural todos os Governadores per natural. No que 
me acupey com hum pintor homem da terra, que tinha grande natural, 
o qual, pola enformação que lhe dey, os pintou de natural de seus ros-
tos, que quem os primeiro vio em vendo sua pintura logo os conhecia. 
Onde também o Governador se mandou pintar natural, assy armado 
como entrara no triumfo. E todos forão pintados em tavoas, cada hum 
apartado assy, em grandes corpos, e todos armados em cossoletes, e 
alguns nas propias armas com que se armavão, e em cima roupas de 
seda pretas, com pontas e passamanes d’ouro, e muyto louçãos, com 
suas espadas riquas, e acima de suas cabeças os escudos de suas armas. 
E ao pé de cada hum escreveo com letras douradas seus nomes, com o 
tempo que governarão. E os mandou pôr na salla das suas casas, cuber-
tos com paramentos. (Correia, 1866: 596-7).

Este testemunho de Correia é a primeira descrição desta série 
de retratos que indica como os governadores estariam representados e 
confirma a sua exposição no salão nobre com o propósito de contribuir 

Figura 1. Palácio da Inquisição de Goa. Corte dos alçados e planta do piso nobre. Ass. Por J.B.Vieira 
Godinho, c. 1779, SGL. Fonte:acasasenhorial.org
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para um cenário e encenação de poder1. 
Segundo AnneMarie Jordan (1995), a idealização de tal 

cenário terá surgido do carácter erudito de D. João de Castro2 

, envolvido no meio cultural da época através do seu convívio com a corte, 
mais especificamente com o círculo intelectual e artístico do Infante D. 
Luís, onde se incluía Francisco de Holanda, que observara as séries de 
retratos de Ticiano em Mântua. Neste contexto, outros episódios como 
o contacto de Castro com a embaixada de Carlos V, em Tunes, também 
terão contribuído para uma apreciação da importância da iconografia do 
poder (Martins, 2014). Na sua vinda para Goa, como Governador, terá 
trazido documentos, testemunhos e projetos que se traduziram nestas 
obras, antecedendo outras galerias de corte europeias.  

As reproduções existentes da Galeria, desta época, são da auto-
ria do próprio cronista, preservando-se até aos dias de hoje 10 gravuras 
que ilustram as suas Lendas da Índia (Fig. 3a). Nestas, as figuras estão 
representadas de corpo inteiro, a 3 quartos, apresentando aspetos fisio-
nómicos próprios, como a idade e traços do rosto, características que 
iremos encontrar nos preceitos ditados por Francisco de Holanda no seu 
tratado dedicado ao retrato, “Do tirar polo natural”, terminado em 1549 
(Pereira, 2019). 

As figuras estão inseridas em molduras semelhantes aos por-
tais que ilustram o início dos capítulos do De Architectura (obras a que 
Correia certamente teve acesso) (Fig. 3a), com o escudo de armas no 
entablamento. A menção relativamente ao escudo de armas ser “acima 
de suas cabeças” levanta a hipótese de estas molduras poderem ter exis-
tido numa fase inicial para enquadramento dos retratados. 

Quanto ao pintor local, várias propostas (Azevedo, 1959; Garcia, 
2009) apontam para um mocadão mencionado pelo Frei Luís Frois, bati-
zado e apadrinhado pelo próprio Vice-Rei D. Constantino de Bragança 
(em 14 de maio de 1559), que lhe atribuiu o mesmo patrónimo. (Wicki, 
1948).

…mocadão dos pintores de Goa, homem a quem fazião grandes avan-
tages todos os governadores e viso reis passados pera que se fizesse 
christão, por ser ele o que os tira a todos por natural e que tem cheias, 

1  Sobre o contexto e motivações em torno da criação desta Galeria este assunto vide os trabalhos de Jordan (1995), Martins (2014) e de 

Jesus (2021).

2  Acerca da formação cultural de D. João de Castro vide os trabalhos de Rafael Moreira (Paulino, 1995) e Loureiro (2020). 
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quantas igreyas há na Yndia, de retavolos pintados de sua mão (…) 
(Wicki, 1948: 234)

Em 1554, o septuagenário Vice-Rei D. Pedro 
Mascarenhas decide mudar para o Palácio da Fortaleza3 

 a residência oficial, dada a dificuldade em subir as escadarias do Palácio 
do Sabaio (Saldanha, 1990). Será aí que se realizam as reproduções colo-
ridas de 18 retratos (desde D. Francisco de Almeida até D. Constantino 
de Bragança) publicadas em 1560 n’O Livro de Lisuarte de Abreu (1992). 
Este será o testemunho gráfico colorido mais antigo dos primeiros retra-
tos da galeria e realizado, na opinião de vários autores (Albuquerque, 
1992; Dias, 1994; Garcia, 2009), pela mão do próprio “mocadão” 
Constantino, que terá continuado o ofício de pintor-retratista, sob a 
orientação de Gaspar Correia, até à data da morte do cronista, entre 
1563-65. 

As intervenções no Palácio da Fortaleza (1554-1695)

A primeira alteração formal e estilística da colecção data de 1581 
e chega-nos pelo testemunho do cronista Diogo do Couto, que docu-
menta as ações do Governador Fernão Telles de Menezes na sequência 
da renovação do Palácio pelo seu antecessor, o conde de Atouguia, em 
vésperas da chegada de D. Francisco de Mascarenhas, primeiro Vice-Rei 
de investidura filipina (Fig. 2):

…primeiro que o Governador Fernão Telles se sahisse de seus apo-
sentos, mandou por o seu retrato na casa, onde estavam os outros 

3 O Palácio da Fortaleza fora originalmente um forte edificado por Adil Shah, e que Albuquerque mandara reconstruir para servir de 

aposento aos capitães das naus e defesa da cidade (Correia, 1858-64).

Figura 2. Palácio da Fortaleza de Goa. Corte dos alçados e planta do piso nobre. Ass. Por J.B. Vieira 
Godinho, c. 1779, SGL. Fonte: acasasenhorial.org. 
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Governadores, e Viso-Reis, a que com muita razão se podia chamar 
a casa da fama. (…) e o Governador Fernão Telles mandou pôr nelle 
todos os retratos dos que governaram a India, que antigamente estavam 
nas casas de Sabaio; e alguns que faltavam, que eram do Governador 
Francisco Barreto até elle Fernão Telles, mandou retratar, e renovar os 
mais, que foi huma obra muito necessária, e curiosa.  (…) poz o painel 
do seu retrato na casa dos Ilustres, com o qual acabou de fechar todas 
as quatro paredes da casa (…) sem ficar lugar pera nenhuma cousa mais 
(…) (Couto, 1788:106-109)

Através deste testemunho percebemos que a colecção estava 
incompleta em 1581 dada a necessidade de encomendar retra-
tos em falta desde Francisco Barreto (1558)4. Será nesta campa-
nha que se irão renovar os retratos da primeira série, substituindo 
eventualmente outros, como o retrato de Vasco da Gama (Fig. 3). 
 A esta intervenção de renovação associamos também uma atua-
lização dos trajes, nomeadamente pelo abandono de um traje renascen-
tista mais sóbrio e a sua substituição pela meia-armadura com gibão ou 
couraça colorida, o uso de calças (ou calções) sob um saio de metal mais 
reduzido e a manutenção do pelote negro, este rasgado ou com apliques 
em dourado. 

Já relativamente aos retratos que estavam em falta, seguem o 
estilo que se usava pela corte na metrópole, e que observamos no enco-
mendante, substituindo gradualmente o pelote pela capa, a introdução 
da gorjeira, a 
meia armadura 
(com ou sem 
braços) cintada 
com bandas em 
vez do saio de 
metal e um cal-
ção de balão até 
ao joelho com 
meias ou botas. 
A partir do 
retrato de Telles 

4  O Palácio da Fortaleza fora originalmente um forte edificado por Adil Shah, e que Albuquerque mandara reconstruir para servir de 

aposento aos capitães das naus e defesa da cidade (Correia, 1858-64).

Figura 3_Reproduções do retrato de Vasco da Gama: (a) por Gaspar 
Correia, nas Lendas da India ©BNP; (b) no Livro de Lisuarte de Abreu 
(centro) © CNCDP e (c) por Resende, no Livro do Estado da Índia 
Oriental (dir.) © BL. A gravura da direita é indicativa da substituição 
do retrato original de 1547, provavelmente na campanha de 1581. 
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de Menezes introduz-se a mesa com o elmo, indicando que houve difu-
são, em Goa, do modelo de retrato marcial de Carlos V imortalizado por 
Ticiano.

Seria este o aspeto da sala nobre do Palácio da Fortaleza em 
1581, organizada com os Governantes da Índia Portuguesa sob a dinas-
tia de Avis. Frei João dos Santos, visita a colecção em 1609 (completa 
com 35 retratos), referindo na sua Etiópia Oriental a existência de trajes 
de diferentes épocas nos retratados, corroborando assim a atualização 
estilística da campanha de Telles de Menezes.

A segunda sala d’estes paços (na qual os vice-reis ordinariamente 
ouvem as partes) estão pintados todos os vice-reis e governadores, que 
houve na India, cada um tirado pelo natural em seu painel, uns vestidos 
ao modo antigo, que então se costumava, com seus tabardos e gorras 
na cabeça; outros armados, outros vestidos à moderna... (Santos, 1892, 
p. 281) 

Uma outra fonte essencial para comparar estas atualizações esti-
lísticas é a reprodução de 47 retratos por Pedro Barreto Resende (1646) 
para o Conde de Linhares, D. Miguel de Noronha (1629-35).  Será a 
última reprodução que testemunha a qualidade estética e a riqueza ico-
nografia desta colecção antes das repinturas integrais do século XIX 
(Fig. 3). 

Dados sobre a passagem pelo Palácio da Casa da Pólvora, 
Panelim (1695-1759)

Em 1695, no contexto do malogrado processo de transferência 
da capital para Mormugão (1684 e 1712), ocorreu o desmantelamento e 
ruína das habitações e edifícios públicos da cidade (Delduque da Costa, 
1931). Para além disso, dado o contexto epidémico e de insalubridade 
então vivido, decide o Conde de Vila Verde transferir a residência oficial 
para o Palácio de Panelim, junto à antiga Fábrica da Pólvora, a cerca de 
1,5 km de distância a jusante do rio Mandovi.

Da mudança total ou parcial da galeria não se dispõe, até ao 
momento, de documentação que o comprove. Frazão de Vasconcelos 
(1941) refere que os governadores continuaram a “dar despacho no 
Palácio antigo, até 1720”, onde as cerimónias oficiais continuaram a 
decorrer pelo menos até 1810. 

Efetivamente, os retratos continuaram a ser encomendados, 
visto existir em 1734 uma despesa de 300 xerafins “que se despendeu no 
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retrato do Sr. VRey o Conde de Sandomil” (Livro das monções, 1709-45). 
Mas em que paredes estariam a ser expostos? Em estudo anterior (Reis, 
2014) a interpretação das fontes levou-nos a considerar que a colecção 
teria ficado no Palácio da Fortaleza acompanhado a ruína deste edifício 
até à queda do teto em 18125.

Contudo, a leitura de uma planta do Palácio de meados do 
século XVIII, indica a existência de duas salas do dossel, conferindo-se 
a transferência protocolar e diplomática para estes espaços. Para além 
disso, Aragão (1880) ao relatar o episódio da retirada dos retratos dos 
Marqueses de Távora, pelo conde da Ega, na sequência do atentado ao 
Rei D. José, sugere que a coleção estaria em Panelim. 

Com base nestes dados, os retratos poderão, em hipótese, ter 
sido transferidos para Panelim a partir de 1720, provavelmente por 
ordem do Conde da Ericeira, e expostos nas referidas Salas (Fig. 4). 
Com efeito, a investigação em curso demonstra que os retratos, a par-
tir de 1653, já não possuem o mesmo nível de repintura integral, nem 
camadas sobrepostas (salvo algumas exceções que sugerem reaproveita-
mento dos suportes), encontrando-se em melhor estado de conservação 
relativamente aos anteriores. Esta observação sugere uma melhoria das 
condições de exposição e que, pelo menos, os retratos executados a par-
tir de 1695 já não terão sido expostos no arruinado Palácio da Fortaleza. 

Em 1761, o conde da Ega informa a corte da sua decisão de 
ceder o Palácio de Panelim para albergar o Hospital Real, cujo custo de 
reparação ou construção de um novo edifício seria avultado (Metello, 
1762) tendo, entretanto, transferindo a residência oficial para Pangim 
desde dezembro de 1759. Não dispondo de provas documentais acerca 
do destino da galeria de retratos, consideramos pertinente referir este 
momento como possibilidade da sua transferência para o Palácio de 
Pangim.  

A transferência para o Palácio de Pangim (1759-1887)

Originalmente uma antiga fortaleza de Adil-Khán, o edifício de 
Pangim foi inicialmente adaptado para residência de recreio dos Vice-
Reis, e posteriormente utilizado para hospedar os novos governadores, 
enquanto aguardavam que o imediato antecessor libertasse a residência 

5  Em 1812, enquanto decorriam negociações entre Goa e o Brasil (onde estava a corte) relativamente à recuperação do Palácio, terá caído 

o teto (Gonçalves, 1898), sendo ordenada a sua demolição pela Junta da Fazenda em 19/071820, assentida pelo Conde do Rio Pardo.
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oficial dos seus bens pessoais. Como referido, permanecem dúvidas 
quanto à localização da galeria neste momento. Apesar da transferência 
para Pangim do Conde da Ega, o seu sucessor, João José de Mello (1768-
74), continuará a assinar documentação oficial a partir de Panelim até 
1773, ano em que tem início uma nova empreitada geral no Palácio de 
Pangim6.

No ano seguinte, entrará em vigor o plano de revitalização de 
Pombal para a Velha Cidade que previa, em jeito de “remédio”, a trans-
ferência do Palácio do Governo da “Casa pequena e triste de Pangim” 
para o “Palácio magnífico até agora ocupado pela Inquisição, que antes 
foi Palácio do Imperador Sabaio” (Barbuda, 1841, pp. 1-2). As poucas 
descrições do Governador Frederico de Sousa Holstein relativamente ao 
seu breve retorno à Velha Cidade (só entre 1780-81) também não dão 
indicação de qualquer transferência da galeria. 

Uma outra imposição pombalina desta época, relevante para o 
presente estudo e que poderá justificar a ausência de informações, foi a 
dispensa do “pintor fixo e periodicamente pago para retratar os Vice-reis 
e Governadores” no contexto das restrições financeiras decretadas em 
1773 (Saldanha, 1991). Uma decisão que se reflete por períodos sem 
qualquer produção retratística para a galeria (com poucas exceções) até 
inícios do século XX. 

Com efeito, em trabalho de campo realizado no arquivo his-
tórico de Pangim7  não foi encontrada documentação que confirme a 
localização da galeria durante o século XVIII, nem o que motivou o 
abandono da tradição retratística dos administradores do Estado da 
Índia, mas permitiu-nos recolher dados inéditos para a história das 

6  A transcrição do contrato encontra-se disponível em http://acasasenhorial.org. Agradecemos ao Hélder Carita a disponibilização do 

documento integral.

7  Este estudo foi realizado em agosto de 2019, ao abrigo do projecto Old Goa Revelations, e de uma bolsa de curta duração da Fundação 

Oriente.

Fig. 4. (esq.) Pormenor da Casa da Pólvora e Palácio de Panelim, José Manuel Gonçalves (atrib.), 
c. 1830; (dir.) Detalhe da planta, assinalando as duas salas do Dossel. Fonte:acasasenhorial.org
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intervenções ocorridas no século XIX, nomeadamente nos anos de 1825 
e 1839, novamente associadas a obras no Palácio. Efetivamente, data 
de 16 de fevereiro de 1825 um ofício do Inspetor das Obras, Francisco 
Augusto Monteiro Cabral, dirigido ao Senado e relativo aos 47 retratos 
da Sala do Dossel. 

Tendo-se dado princípio a se fazer o madeiramento do telhado da 
grande sala do dossel do Palácio de Pangim e sendo necessário abai-
xar-se quarenta e sete retratos dos Governadores que estavam periga-
dos nos frinchais achando-se que eles estão bastante danificados na 
pintura e alguns precisam conserto da madeira no corpo do quadro, 
e nas molduras, e por tanto se faz preciso não somente serem conser-
tados mas também nas pinturas retocados, e como Sua Exa. o Senhor 
e Excelentíssimo Governador [D. Manuel da Câmara] me ordenou 
fazer, eu mandei chamar a Margão, um pintor chamado Camilo que 
é o único que tem algum jeito para fazer a dita retocação e ajustar a 
18 por cada retrato [846 xerafins] entrando tintas, ouro, óleo, e feitio, 
que é o menor possível para que se possa ajustar sendo a referida reto-
cação feita em termos e o conserto da madeira dos mesmos retratos e 
o meterei no orçamento dos consertos ordinários e correição anual do 
mesmo Palácio. Portanto rogo a VS querer ter a bondade de levar isto 
ao conhecimento da ilustre mesa para determinar o que entender sobre 
este negócio, rogando também a VS que faça ver à mesma ilustre mesa 
que é preciso que se resolva a pintura a tempo de o pintor a poder con-
cluir até 15 de Abril próximo. (Registos Gerais, 1824-25, cota 7891, fl.22) 

Pela análise deste documento, comprova-se que os retratos já 
estariam em Pangim há algum tempo e não só a partir de 1840, como 
apontado por Teixeira de Aragão (1880) e Luíz Gonçalves (1898). Apesar 
de o Inspetor pretender atribuir os trabalhos de “conserto” e “retocação” 
ao único pintor considerado capaz, o Senado avisa-o para “não ir contra 
as régias disposições, e preencher as formalidades necessárias da arrema-
tação (..) para comparecerem os pintores que quiserem arrematar essa 
pintura na sessão de segunda próxima (…) VS faça com que o pintor 
com o qual tratou sobre a supradita pintura compareça no mencionado 
dia, para se poder verificar afim a indispensável arrematação desta obra. 
(Registos Gerais, 1824-25, cota 7891, fl.22)

O resultado da arrematação pôde ser encontrado num outro 
códice, datado de 14 de março de 1825, com um desfecho diferente da 
intenção inicial do inspetor. 

No mesmo dia, sendo posta em arrematação a obra dos consertos das 
molduras e tábuas dos 47 retratos dos governadores que guarnecem 
a grande Sala do Dossel do Palácio de Pangim e outros consertos 
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pertencentes à mesma sala, e seu telhado, que não foram inscritos no 
orçamento de 14/12/1824, em competência dos mais lançadores arre-
matou Jerónimo de Abreu empreiteiro morador em Ribandar pela 
quantia de 775 xerafins, o qual sendo presente aceitou o dito lanço 
de arrematação, obrigando-se a cumprir as condições da referida obra 
mais ordens deste Senado por si e por seus bens do qual se faz este 
termo assinado pelo dito assim escreveu. (Termos das obras, 1804-25, 
cota 7834, fl.177v)

Jerónimo de Abreu era, à época, o empreiteiro que arrematava 
a maioria das obras anuais do Palácio de Pangim, encontrando-se o seu 
nome documentado nos Livros de Obras entre 1821 e 1834. Foi o res-
ponsável pelas obras que decorriam no telhado da Sala do dossel, mas 
desconhecemos se terá subcontratado o pintor Camilo de Margão, cujo 
nome não volta a constar nestes registos. 

Em 1839 decorria outra campanha de remodelação do Palácio 
de Pangim, tendo em vista a preparação da residência para a che-
gada do Barão do Candal, em novembro desse ano. A 19 de outubro, 
o Governador Interino José Vieira da Fonseca emite um ofício para a 
Câmara pedindo a conservação dos restantes retratos: 

Achando-se bastante apagados os retratos dos Vice-Reis e Governadores 
e Capitães Generais, que foram deste Estado, que se acham colocados 
em uma das salas deste Palácio, e desejando em que os ditos retratos 
fiquem ao menos conservados no estado em que se acham na sala do 
dossel, determino que esta Câmara Municipal mande quanto antes reti-
rar os referidos retratos da mesma maneira que os praticou em 1824, ou 
em 1825. (Cartas e Ordens, 1839, cota 947, fl. 190).

Em 1839, o total de retratos existentes deveria rondar os 93. Na 
Sala do dossel estavam os 47 (em madeira) que foram restaurados, mas 
não sabemos se seriam os mais importantes ou os de melhor qualidade, 
nem a respetiva cronologia. Tendo em conta que, pelo menos em 21 pai-
néis e 8 telas, não observamos hoje repinturas integrais, podemos supor 
que cerca de 20 retratos ainda estariam em mau estado de conservação e 
que foram aqueles intervencionados nesta campanha.  

Os registos não indicam quem terá sido o autor desta interven-
ção, mas, passados três anos, o empreiteiro Saranda Naique, de Ribandar, 
arremata por 110 xerafins a obra no antigo Senado de Goa, para “retocar 
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os retratos dos Exmos. Srs. Vice-Reis e Governadores da Sala do Dossel8 

, pinturas de caiação interior, bem como olear os mesmos retratos, tudo 
de baixo de inspecção do vereador Carvalho.” (Termos das obras, 1825-
1854, cota 7835, fl. 165).

É ainda necessária uma investigação mais aprofundada dos 
retratos até meados do século XVII para poder caracterizar estas duas 
intervenções e sua qualidade técnica. Certamente, o estado de conser-
vação dos suportes e camadas polícromas destas pinturas naquela época 
terá dificultado o resultado. Os testemunhos desse século (Colaço, 1841; 
Burton, 2003) parecem ser coincidentes com a descrição de uma inter-
venção de uniformização e simplificação de formas, através da repintura 
da policromia mais antiga, de melhor execução técnica e muito rica em 
pormenores decorativos, como referido nos capítulos anteriores. 

Passados 30 anos, a colecção é reorganizada pelo Visconde de 
São Januário e o numismata Augusto Teixeira de Aragão faz o primeiro 
levantamento de todos os retratos e respetivas legendas. As suas observa-
ções vão no mesmo sentido das nossas observações:

Nas paredes das salas do palácio conserva-se pendurada a 
serie quasi completa dos retratos dos vice-reis e governado-
res d’aquelle estado, dispostos, com pequenas irregularidades, 
pela ordem chronologica em cinco salas; e na do docel, onde 

têem logar as recepções solemnes, estão as melhores pinturas9 

. (…) Os painéis de madeira ou lona têem 2m,64 de alto por lm,32 de 
largo (…) são semelhantes aos que vem debuxados nas suas Lendas 
[de Gaspar Correia], mas prejudicados pelos retoques uniformes, pare-
cendo que o borrador só teve em mira nivelar com o pincel o mérito 
dos diversos artistas, e as feições e trajos dos diversos personagens, o 
que se observa até aos do fim do século XVII; circumstancia que nos 
faz suppôr ser n’esta epocha que se praticou tal vandalismo. As legendas 
dos retratos também foram repintadas, provindo talvez d’ahi os erros de 
data que n’ellas se observarão. (Aragão, 1880, pp.75-76)
 

Luíz Cunha Gonçalves (1898), que também viu a colecção à data, con-
sidera que houve dois momentos de retoque:

8   O Senado possuía retratos dos Vice-Reis e Governadores mais importantes como Afonso de Albuquerque, Vasco da Gama, D. João de 

Castro e D. Luís de Ataíde.

9  Na altura estariam expostos 96 retratos com a seguinte disposição: 2 na sala de entrada; 19 na primeira sala; 18 na segunda; 21 na 

terceira, 12 na quarta, 24 na sala do dossel.
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O primeiro [retoque]foi por meiado do século 18º, e o artista anonymo 
que o fez, em vez de conservar aos Vice-Reis as armas e trajes da época 
em que cada um deles governou, transformou tudo pintando-os com 
costumes e armaduras desse século. Foi provavelmente n’esta época 
que muitos desses quadros foram cortados para se lhes dar um tama-
nho uniforme, vandalismo sem nome, só desculpável perante a barbárie 
contemporânea! O segundo retoque, que só abrangeu os quadros mais 
damnificados, data dos princípios d’este século.  (p. 51)

Do testemunho de Aragão, obtemos a confirmação de que os 
retratos a partir de finais do século XVII não foram sujeitos a repinturas 
integrais, situação ainda percetível atualmente. Este facto deverá justifi-
car porque ambos os autores situam a referida intervenção, de uniformi-
zação estilística dos trajes, em finais do século XVII ou no século XVIII 
(Fig. 5). 

Andanças entre a Nova Goa e a Velha Goa (1886-1910)

Durante as obras no Palácio encomendadas por Cardoso de 
Carvalho (1886-89), a colecção terá sido transferida para o antigo con-
vento de S. Caetano, onde o Conde de Torres Novas construíra um edifí-
cio para residência dos governadores gerais, quando era necessária a sua 
presença nas festividades religiosas celebradas em Goa (Mendes, 2006; 
Gonçalves, 1898).

Terá sido nos corredores de S. Caetano que o desenhador e 
pintor Roncón produz a reprodução em “crayon” de todos os retra-
tos (Fig. 6d). O conhecido fotógrafo Souza & Paul organiza essa 
colecção de desenhos num álbum de postais pelo qual foi premiado 
na Exposição industrial Agrícola de Goa de 1890 (Alves, 1954).  
 A reprodução de Roncón é o testemunho mais fiável da cole-
ção antes da última intervenção do século XIX, protagonizada pelo 
então Tenente Manuel de Oliveira Gomes da Costa (1863-1929), que 
embarcara para Goa em julho de 1893. Nesse ano fora nomeado pelo 
Governador-Geral Rafael de Andrade, para servir como Capitão para o 
Ultramar, onde “As minhas funções de ajudante pouco trabalho davam 
e a vida corria fácil”. (Costa, 1930)

Rafael de Andrade pede-lhe para restaurar os retratos, provavel-
mente no contexto da criação do Real Museu da Índia Portuguesa que pre-
tendia incorporar a colecção, sendo Gomes da Costa um dos membros 
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da comissão organizadora (Mariz, 2012). Novamente, um processo de 
obras ou transferências irá coincidir com uma intervenção, tarefa que, 
supomos, lhe foi atribuída devido à sua aptidão para o desenho técnico 
e aguarelas (Reis et al., 2018), e que desempenhou entre 1893 e 1894.

Amâncio Gracias, caracterizando as transformações da colecção 
ao longo do tempo, refere: 

É por isso que, tratando dessa galeria de retratos (..) pelo menos os pri-
meiros doze retratos não podem ser a fiél imagem do original. Aqueles 
rostos medonhos, barbudos, duma fereza tigrina (…) – tipos secos, bár-
baros, deshumanos, - não podem ser dos portugueses das velhas éras 
(…) Para cúmulo passou aquela galeria por muitas restaurações, sendo 
a última feita no govêrno de Rafael d’ Andrade pelo então Capitão 
Gomes da Costa, o qual naturalmente retocou os retratos como enten-
deu no seu critério de artista amador, tanto que nos disse, lá por 1895, 
em que privamos muito com êle, ter dado aos mônos do palácio feições 
humanas! (1945, p.47)

Apesar de se conhecerem outras intervenções do século XX 
(Reis, 2014), esta foi a última campanha geral que afetou a generali-
dade dos retratos, tornando-se por isso “o paradigma das brutalidades 
experimentadas pelas telas da Galeria” (Saldanha, 1991). Hoje podemos 
afirmar que outras intervenções de fraca qualidade técnica antecederam 
a campanha de Gomes da Costa.

A coleção irá regressar a Pangim em janeiro de 1894 e, nova-
mente à Velha Cidade, até ao início da República, de modo a integrar 
a colecção do Real Museu (Saldanha, 1898). A Galeria permanecerá 
em Pangim até 1964 (Fig.6), data em a coleção fica sob a tutela do 
Archaeological Survey of India (ASI) que a transfere definitivamente 
para o antigo Convento de São Francisco, em Velha Goa.

Fig. 6. Reproduções do retrato de D. Francisco de Almeida, ilustrando a evolução da composição 
com as várias intervenções. (a) in Livro de Lisuarte de Abreu, créditos CNCDP; (b) P.B.Resende, 
créditos British Libray; (c) D.Colaço, créditos BNP; (d) Roncón, créditos: Pangim Library; (e)  
G.Costa, créditos: F. Cidade de Lisboa.   
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A contribuição dos novos dados técnicos e materiais para 
a interpretação da fortuna histórica da galeria dos Vice-Reis

Propomos, neste capítulo, apresentar alguns dos novos dados 
resultantes dos estudos técnicos e científicos realizados nos retratos do 
MNAA, e nos do Museu Arqueológico de Velha Goa, no contexto do pro-
jecto Old Goa Revelations (A. Reis, Pereira, Candeias, Valadas, Caldeira, 
Machado, Piorro e M. Reis, 2021)10, que contribuíram, na nossa opinião, 
para a identificação e interpretação das intervenções referidas, através de 
uma necessária leitura multidisciplinar. 

Palácio do Sabaio (entre 1547 e 1554)

Relativamente aos retratos estudados que associamos à pri-
meira série encomendada para este espaço, nomeadamente Francisco de 
Almeida, Diogo Lopes Sequeira e Nuno da Cunha, podemos encontrar 
alguns pontos comuns com as descrições de Gaspar Correia:

- No que diz respeito ao suporte dos painéis, a assemblagem é 
constituída por 4 a 6 tábuas, cujos perímetros foram cortados para cabe-
rem numa moldura que não a original, conferindo assim a execução em 
suporte lenhoso e que, na época de execução, existiriam outras molduras 
(Tabela 1);

- Relativamente à policromia do pano fundeiro das composições, 

10   Este projecto foi coordenado pelo Laboratório HERCULES (UÉvora), pelo Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes - 

CIEBA e pelo Science Branch do ASI e contou com o apoio técnico e científico do Laboratório José de Figueiredo (DGPC), e o 

apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Oriente.

Fig. 7.  Palácio do Governo de Goa e Sala do Governo com uma parte da Galeria exposta na parede. 
Créditos: Souza& Paul, Fonte: IICT_AHU
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observa-se nos retratos de Francisco de Almeida e Diogo Lopes Sequeira 
um fundo adamascado em tons de vermelho sendo, porém, os úni-
cos com essa característica dos 7 retratos aos quais foram eliminados 
os repintes11. Neste, existe uma inscrição em letras douradas na zona 
superior, que teria continuidade na zona inferior (actualmente encon-
tra-se uma legenda de execução posterior). Apesar de uma grande área 
desse fundo ter sido reconstituída na intervenção de 1953-56, através 
da recolha de micro-amostras e sua observação por microscopia ótica, 
foi possível identificar vestígios de uma estratigrafia correspondente com 
as intervenções referidas para o século XVI, bem como identificar, por 
análise elementar, pigmentos utilizados nessa época (vermelhão, branco 
de chumbo e folha de ouro). Consideramos que esse fundo seria comum 
aos retratos da primeira série, pelo que somente aqueles que apresentem 
vestígios deste fundo (com a mesma características elementares e mate-
riais) serão, efetivamente, datáveis de 1547, existindo ainda 6 casos por 
estudar. 

- Quanto à descrição dos trajes, o mesmo estudo multiespectral 
permitiu identificar nas personagens referidas, escassos vestígios das des-
crições de Correia, como elementos de armaduras (cossoletes e joelhei-
ras) e as decorações (passamanaria) no pelote primitivo, todos repintados 
em intervenção posterior. 

 
Assim, podemos afirmar, com alguma segurança, que as reproduções 
que ilustram o Livro de Lisuarte de Abreu (atribuídas a 1560) são fiéis a 
esta fase da colecção no Palácio do Sabaio, existindo ainda alguns vestí-
gios (embora ocultos) nos retratos desta época

Palácio da Fortaleza (Campanha de 1581 até reprodu-
ções de 1646)

Comparando então as reproduções atribuídas a 1560 e aquelas 
produzidas por Resende, de 1646, (Figs. 3 e 6) é evidente que a colecção 
passou por uma transformação, ocorrida como vimos em 1581.

Com efeito, através do exame radiográfico, foi possível con-
firmar a existência de uma camada correspondente com uma fase de 

11  A operação de eliminação de repintes surge no contexto do envio de 7 retratos da colecção para o Instituto para o Exame e Restauro 

de Obras de Arte (IEROA, antigo Instituto para o Exames e Restauro de Obras de Arte), onde foram examinados e restaurados (Reis, 

2014).
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execução ou de renovação semelhante com as reproduções de Resende 
e, na maioria dos casos, razoavelmente bem preservada sob os repintes. 
Estas camadas são espessas e texturadas, sendo possível observar a olho 
nu, ou sob luz rasante, a volumetria dos contornos e os apontamentos 
decorativos, marcados nas camadas de repintes da superfície. Em ter-
mos de análise elementar, observa-se uma continuidade no uso dos pig-
mentos já referidos para a primeira série, tendo-se identificado também 
pigmentos como o amarelo de estanho e chumbo, a azurite e o azul de 
esmalte. Esta investigação ainda está em curso, mas estes resultados são 
reveladores da atualidade dos pintores da época relativamente aos mate-
riais que se usavam na Europa, aos quais já teriam acesso. 

Assim, através do estudo integrado realizados nos retratos refe-
ridos da primeira série, como também em Jorge Cabral, Fernão Telles de 
Menezes, Francisco de Mascarenhas, Matias de Albuquerque e Miguel 
de Noronha foi possível realizar a apreciação “digital” destes valores 
encobertos pelas camadas do tempo, corroborada ao nível da forma, ico-
nografia e cor através das reproduções e da análise elementar. 

 Ainda relativamente a esta intervenção de 1581, foi realizado 
o levantamento das tipologias de assemblagem dos painéis, a partir da 
qual observamos que existem soluções diferentes, correspondentes com 
as diferentes fases de execução. 

Pela associação da informação recolhida da documentação his-
tórica, das reproduções e do estudo analítico, o estudo da execução téc-
nica contribui assim com mais um dado para a identificação dos retratos 
que foram executados posteriormente, como Vasco da Gama e Lopo 
Soares de Albergaria, apoiando a definição de uma baliza temporal para 
tal substituição.

Palácio de Pangim e as intervenções do século XIX

A ausência de documentação relativamente aos locais de expo-
sição e às intervenções realizadas nos retratos a partir de finais do 
século XVII, originou, como referido, diferentes interpretações naqueles 
que investigavam a colecção em finais do século XIX (Aragão, 1880; 
Gonçalves, 1898), que atribuíram ao século anterior a realização de uma 
intervenção geral de uniformização e simplificação de formas, aliada ao 
corte do limite das tábuas. 

Cruzando a informação técnica, com as descrições dos inves-
tigadores da época e a observação das obras, podemos afirmar que a 
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maioria dos retratos sobre tela e aqueles executados no século XVIII 
não foram alvo das intervenções referidas por Aragão e Gonçalves. Com 

efeito, com base nos exames de área realizados aos oito retratos de Goa, 
identificou-se apenas uma camada de repintura integral entre a com-
posição do século XVI e a camada superficial de 1894, já da autoria de 
Gomes da Costa. Esta camada corresponde, na nossa opinião, com as 
intervenções de 1825 e 1839 e é detetável, em alguns casos, a olho nú, 
pela textura da camada pictórica. 

Encontramos correspondência formal desta camada com a repro-
dução de Roncón, que complementa (e tem melhor qualidade) daquela 
de Colaço e corresponde, na maioria dos retratados (com governo até 
meados do século XVII), com a composição detetada por exames mul-
tiespectrais, entre a pintura primitiva e a repintura da superfície. 

Assim, assumindo que os 47 retratos sobre madeira da sala do 
Dossel “retocados” em 1825 eram os que se encontravam em melhor 
estado de conservação, podemos supor que, em 1839, se colmataram 
falhas e lacunas das pinturas dos restantes retratos (cerca de 20) através 
de repintes grosseiros, modelados pelos vestígios da composição subja-
cente, usando tons semelhantes entre si, dando uma sensação de unifor-
mização. Já o anacronismo do traje que caracteriza estas intervenções 
deve-se, na nossa opinião, à repetição de formas simplificadas dos já refe-
ridos modelos de armadura da corte ibérica.

A atualização das inscrições patentes referida por Aragão deverá 
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também ser desta época (e feita em toda a colecção), sendo que no 
reverso de quase todos os painéis está inscrito o mesmo texto, em letra 
manuscrita, eventualmente para ser copiada para o verso. A reprodu-
ção da coleção por Roncón apoia esta teoria pois também reproduz esse 
mesmo texto das inscrições patentes.

Com efeito, de acordo com exames de área, identificaram-se, 
pelo menos, três legendas sob a camada visível, que corresponderão à 
legenda primitiva, a uma legenda atribuída ao século XVII ou XVIII 
e à legenda do século XIX, podendo conter mais uma nos retratos da 
primeira série (Fig. 5).

Consideramos então que as intervenções mencionadas por 
Aragão e por Gonçalves referem-se às campanhas ocorridas somente em 
1825 e 1839, não se identificando (até ao momento) campanhas desta 
extensão desde o século XVI. 

Concluímos a análise das intervenções novecentistas com 
aquela assinada e datada a vermelho por Gomes da Costa em 70 retratos. 
Apesar de ter sido galardoado pelos seus trabalhos em aguarela, os seus 
dotes não se verificaram na técnica do óleo, caracterizada por pinceladas 
em mancha, sem grande domínio no que diz respeito a velaturas e grada-
ções. Em estudo anterior (Reis et al., 2018) fizemos o levantamento das 
alterações que efetuou, distinguindo diferentes variantes entre o repinte 
apenas do pano fundeiro, alterações na composição e trajes e a criação 
de novas representações (Fig. 5). 

Em termos de pigmentos utilizados na sua paleta, o estudo em 
curso já identificou elementos comuns aos vários retratos, que associa-
mos a pigmentos como o amarelo de crómio, o branco de zinco e o 
vermelho de marte. Contudo, a complexidade material e elementar de 
estratigrafias sobrepostas há vários séculos, não permitem ainda a defini-
ção exata de toda a sua paleta.

Considerações finais

Este exercício foi essencial para perceber que existiu, efetiva-
mente, uma relação direta entre a fortuna histórica das residências ofi-
ciais (nomeadamente dos processos de transferência e respetivas obras 
de reconstrução ou “correição”) com a construção da Galeria de retratos 
e diversas modificações ao longo do tempo, uma relação que ainda não 
tinha sido explorada com a devida atenção.
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Tentámos justificar a motivação destas modificações através de 
testemunhos da época e concluímos que, comum as estas iniciativas, foi 
a tentativa de preservação do valor iconográfico e representativo de um 
poder administrativo que persistiu por 400 anos e que, por tradição ou 
estratégia (ou ambos), se pretendeu imortalizar nesta galeria. Os resul-
tados das intervenções, como verificado, foram diminuindo a sua quali-
dade, não pela falta de pintores qualificados, mas, provavelmente, pela 
falta de sensibilidade dos encomendantes no momento de avaliar os cri-
térios das propostas apresentadas.

À luz dos critérios de intervenção da atual tutela, a complexa 
estratigrafia que caracteriza a superfície destes retratos é considerada 
uma camada do tempo a preservar, e, de acordo com investigação em 
curso, terá sido esse o motivo pelo qual uma boa parte das composições 
do século XVI ainda sobrevivem. O estudo dos retratos do MNAA e 
daqueles restaurados no IEROA servem de prova do risco de elimina-
ção dos repintes do século XIX, sem a prévia realização do estudo de 
toda a coleção, ou a estabilização das condições ambientais do espaço de 
exposição/reserva. 

A procura de soluções quer para a conservação desta coleção 
única, como para a sua exposição, terão de passar pelo diálogo entre 
tutela e zeladores. Consideramos que, tratando-se de património parti-
lhado entre dois países, é essencial garantir uma compreensão partilhada 
deste conjunto para a qual podemos contribuir com a revisão da sua for-
tuna histórica e a corroboração, sempre que possível, com os resultados 
do estudo técnico e material. 

Os resultados dos estudos científicos de apenas 11 retratos desta 
vasta galeria não serão suficientes para chegar a conclusões, mas cons-
tituem-se como fontes de informação inéditas para a uma nova revisão 
multidisciplinar da historiografia produzida até ao momento sobre este 
património partilhado e à qual dedicámos este trabalho.
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RESUMO

A presente comunicação pretende examinar os antecedentes que 
concorreram na inspiração para a criação da galeria de retratos 
de Goa enquanto série pictórica, e que referentes poderão ter 

estado subjacentes na codificação estética e formal, defendendo-se que 
os princípios de Francisco de Holanda, a par da imaginação do império 
indiano e dos feitos dos portugueses num império cogitado retroativa-
mente à antiguidade clássica romana, estiveram na origem da ideia da 
galeria.

PALAVRAS-CHAVE
Galeria de retratos / Vice-reis e Governadores / Estado da Índia 

/ Francisco de Holanda / D. João de Castro

INTRODUÇÃO

“Digo que estimo somente os claros príncipes e reis ou imperadores 
merecerem ser pintados, e ficarem suas imagens e figuras e sua boa 
memória aos futuros tempos e idades” (Holanda, 1984, p. 14).

Num momento muito específico do reinado de D. João III, e da 
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expansão portuguesa, em 1547, na Índia, na ressaca da batalha de Diu, 
D. João de Castro idealizou e foi protagonista de dois momentos singu-
lares no contexto simbólico-imagético imperial: uma entrada triunfal em 
Goa, e a realização de uma galeria de retratos em pintura figurando os 
mais altos magistrados portugueses no palco da Índia, até à data.

Se o evento da entrada triunfal foi uma notável e única oca-
sião no domínio cerimonial imperial português, contudo efémera, a ação 
memorialista do governador teve um contraponto importante, e dura-
douro, na criação da galeria dos vice-reis1.

Vários são os estudos sobre a galeria, embora quase todos se 
debrucem invariavelmente sobre aspetos iconográficos das pinturas, 
secundarizando os contextos da sua produção – com exceção de Jordan 
(1995) – e, sobretudo, o impacto que teve como representação visual da 
instituição de governo imperial2.

Se do ponto de vista material, a crónica de Gaspar Correia 
Lendas da Índia, nos dá algumas pistas sobre a feitura da galeria de retra-
tos, já sobre a origem da ideia, as informações são muito difusas. De 
onde poderá Castro ter retirado referentes subjacentes à representação 
em retrato dos governadores? Que antecedentes poderiam ter concor-
rido como inspiração? Existiriam esses antecedentes e a eles poderia ter 
tido acesso? Que influências concorreram para a estética da representa-
ção em consonância com ideias coevas?

Centremo-nos no momento da criação do conjunto dos primei-
ros retratos realizados em 1547-48, e no que significava a produção de 
imagens numa idea e num contexto imperial específico, nas inspirações 
possíveis que puderam estar subjacentes, e nas ideias e noções que pode-
riam estar associadas na imaginação e produção da galeria.

1  Sobre a imaginação política e cultural da entrada triunfal, ver Martins (2014).

2  Luís da Cunha Gonçalves (1898) descreveu a composição da galeria e a sua origem; José Frederico Martins (1935) produziu 

biografias simples e retratos a cinza até 1917; Afonso Zúquete (1962) não tratou da galeria, mas reproduziu os quadros a uma cor, 

sendo o mais completo rol incluindo biografias com todos os governadores até ao último em 1958-61; Manuel Gomes da Costa (1999) 

reproduziu a cores aguarelas dos retratos até 1894; Francisco Xavier de Sá (1999) oferece um pequeno ensaio sobre as repinturas e 

restauros dos quadros, tem a mais-valia de apresentar a totalidade dos quadros em reproduções a cor, com espécimes de assinaturas 

e breves biografias. A propósito de restauros, ao longo dos tempos a galeria sofreu várias intervenções, algumas desastrosas, nomea-

damente a realizada pelo marechal Oliveira Gomes da Costa em 1894, que seguiu uma veia fantasista. Estando ainda por publicar 

um estudo multidisciplinar sobre as várias intervenções feitas em muitos dos principais quadros, refira-se o atual projeto Old Goa 

Revelations: new insights on the vice-roys portrait gallery, que pretenderá colmatar esta lacuna, bem como a tese de Mestrado de 

Ana Teves Reis (2014), na sua origem, e artigos individuais e em coautoria (2017, 2018). Sob o prisma histórico-artístico da criação, 

evolução e vicissitudes que sofreu, vários autores publicaram estudos, como José Maria Colaço (1841), Carlos de Azevedo (1954), 

Ernesto Soares e Henrique Lima (1960) ou Annemarie Jordan (1995). Depois de criada, a galeria continuou a ser acrescentada com 

os retratos de todos os vice-reis (e outros governantes) nos séculos seguintes. Por via da sua extensão, deixou de estar exibida na sua 

totalidade, transformando-se num núcleo museológico a cargo do Archaeological Survey of India. 
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Gaspar Correia: na origem da concepção material

Gaspar Correia, presente na Índia pelo menos desde 1512, como 
soldado, e rapidamente requalificado como secretário por Afonso de 
Albuquerque, foi o autor de Lendas da Índia, crónica que relata o período 
imperial português na Índia, num estilo muito visual, vivaz e experien-
cial, desde a presença inicial até ao governo de D. João de Castro.

Sabe-se que Castro aliciou André de Resende para consigo 
ir para a Índia. Contudo,  Resende recusou a oferta para escrever o 
governo de D. João de Castro3, e o governador poderá em determinada 
altura ter equacionado Gaspar Correia para tarefa semelhante. À época 
do governo de Castro, João de Barros e Fernão Lopes de Castanheda 
teriam a redação das suas crónicas em estado avançado, e decerto que 
Castro estaria a par da realização destes projetos – pelo menos, o de 
Barros. Gaspar Correia afigurava-se a hipótese mais competente e dispo-
nível para o efeito, até porque dispunha de uma posição privilegiada na 
administração. Com efeito, Correia surge ligado ao Triunfo de Goa – a 
ele assistiu e nele participou, fazendo a mais minuciosa descrição escrita 
– e ao projeto da galeria de retratos. E se Gaspar Correia foi testemunha 
presencial privilegiada da entrada triunfal, por outro lado, a sua carreira 
na Índia colocava-o na intimidade da administração, muito próximo de 
todos os governadores desde Afonso de Albuquerque. A estas vantagens 
liga-se o seu próprio projeto literário, Lendas da Índia, para o qual bene-
ficiou da sua experiência e vivência no palco indiano.

Segundo Correia, D. João de Castro encarregou-o de realizar 
os retratos dos governadores e vice-reis portugueses na Índia, seus ante-
cessores, e incluindo o próprio, porque ele tinha “entendimento em 
debuxar, e porque lá tinha visto todos os Gouernadores” (Correia, 1866, 
p. 596). Na feitura das 13 pinturas, Gaspar Correia socorreu-se de um 
“pintor homem da terra”, que “pola enformação que lhe dey, os pin-
tou de natural” (Correia, 1866, p. 597). Provavelmente terá efetuado 
um esquisso da figura dos magistrados – os mesmos que integraram o 
manuscrito de Lendas da Índia, ou que a eles deram origem –, instruindo 

3  Carta datada de 16-3-1547, in DGARQ/TT/CSL, Livro 4, fls. 52-53. Resende escusou-se sob o motivo de estar a trabalhar na 

edição do Breviário Eborense, uma extensa obra encomendada pelo Cardeal-Infante D. Afonso, e depois requerida pelo Príncipe D. 

Henrique para terminar a impressão, concluída apenas em 1548, na Tipografia de Luís Rodrigues, em Lisboa.
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e supervisionando a execução das pinturas em suporte de madeira4.
Gaspar Correia atribuiu inequivocamente a D. João de Castro a 

ideia da conceção dos retratos: “como era curioso de fazer cousas memo-
raues que ficassem per sua lembrança, pareceolhe bem fazer alguma 
memoria dos Gouernadores passados” (Correia, 1866, p. 596). Esta sim-
ples afirmação convida a prosseguir a análise. Para Correia, Castro gos-
tava de fazer “cousas memoraues”, reportando-se certamente ao recente 
Triunfo em Goa, e quiçá algo mais, e acrescentava que os retratos eram 
“per sua [dos governadores e vice-reis] lembrança”, incluindo o governa-
dor “assy armado como entrára no triumfo” (Correia, 1866, p. 597). Ou 
seja, a intenção era criar um registo visual daquele corpo de governantes 
que fosse perfeitamente percetível a terceiros, que Castro pretendia ser 
memória para perdurar no tempo. Esta memória pictórica era legitimada 
pela experiência e conhecimento do próprio secretário que dos governa-
dores possuía uma memória pessoal. 

Portanto, a familiaridade com a administração e a experiência 
no terreno, tornaram Gaspar Correia no elemento essencial para a reali-
zação de um projeto que envolvia a representação pictórica dos governa-
dores e vice-reis da Índia.

A conceptualização desta galeria foi algo exemplarmente sin-
gular. Até então não existiam quaisquer representações pictóricas indi-
viduais ou coletivas, em modo de retrato ou em figuração abstrata ou 
simbólica, dos governantes do Estado da Índia. Mesmo na metrópole os 
exemplos de retratos de monarcas eram escassos, e o interesse por este 
tipo de representação pictórica começava a ganhar visibilidade precisa-
mente na mesma época. Ainda menos frequente, ou mesmo inexistente, 
se considerar-se o suporte da pintura, era a existência de conjuntos ou 
séries de retratos.

Conjuntura cronológica: Castro e holanda

Nascido em 1500, até à primeira viagem que Castro empreen-
deu à Índia, em 1538, pouco se sabe da sua vida e afazeres. Homem de 
armas e de letras, fidalgo da corte, Castro terá tido uma vida discreta. Em 
1535 acompanhou o infante D. Luís na campanha de Tunis, integrando 

4  A identificação do executante “homem da terra” não é passível de ser asseverada com rigor, existindo várias propostas, veja-se Pedro 

Dias (1998) ou Vítor Serrão (2011).
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os efetivos portugueses postos à disposição de Carlos V por D. João III. 
Como é sabido, o imperador levou com ele um grupo de desenhadores 
e artistas para representar a campanha. No rescaldo dos combates e da 
campanha vitoriosa, é admissível que Castro e o infante D. Luís tivessem 
em algum momento travado conhecimento com estes mestres e com eles 
partilhado alguma conversa5.

Mais novo dezassete anos, coube a Francisco de Holanda a pri-
meira formulação tratadística sobre o retrato, em Do Tirar Polo Natural 
– apesar da precoce utilização desta forma de representação noutras geo-
grafias europeias, nomeadamente na península italiana –, texto acabado 
de redigir em 1549 (Pereira, 2019; Jordan, 1994, pp. 80-ss; Deswarte-
Rosa, 1992). Holanda tinha viajado a Itália em 1538, por dezoito meses, 
tendo regressado a Portugal em 1540. Embora o texto Do Tirar Polo 
Natural tenha sido redigido, segundo Holanda, na sequência de uma 
estadia na cidade do Porto no regresso de uma viagem a Santiago de 
Compostela com o infante D. Luís, as conceções de Holanda segura-
mente que já germinavam na sua cabeça, até porque a decisiva espoleta 
para a redação e evolução do seu pensamento artístico foi a estadia em 
Roma. No regresso de Itália, passou a estar ao serviço da Casa Real, de 
D. João III e do infante D. Luís, em Évora, nesta época sede da corte e 
verdadeiro centro de estudos humanistas em Portugal, pelo que se movi-
mentaria amiúde nos círculos mais restritos da corte.

Em Julho de 1542, regressou também a Portugal D. João de 
Castro, vindo de um longo périplo marítimo pelo oceano Índico 
e suas franjas terrestres. Apesar das várias incumbências atribuí-
das a Castro, por D. João III, o terem obrigado a largos períodos de 
ausência no comando de frotas na costa portuguesa, é plausível que 
o fidalgo e o pintor, num espaço de três anos até à partida de Castro 
para a Índia, se tenham cruzado no seio da corte e trocado ideias sobre 
matérias de interesse comum, até porque partilhavam o mesmo cír-
culo de amizades, precisamente os mais inquietos e curiosos do ponto 
de vista das ciências e letras, a começar pelo infante D. Luís, e onde 
se incluíam André de Resende, Pedro Nunes e outros. Este meio era, 
por sua vez, artístico, científico e letrado, cosmopolita e estudioso. 

5  Tratava-se de Jan Cornelisz Vermeyen e Pieter Coecke van Aelst.
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Referentes estéticos:  
ideias coevas e Francisco de Holanda

Não sendo possível saber com exatidão se, e que ideias, teve 
conhecimento Castro de Francisco de Holanda, contudo, todas as regras 
estéticas aconselhadas pelo pintor podem ser observadas nas pinturas de 
Goa. Estes retratos de qualidade, imagens codificadas de uma ideia de 
virtude e nobreza, na sua natureza, ajustam-se com precisão às premissas 
de Holanda em Do Tirar polo natural, e nelas encontra-se presente uma 
linguagem formal repleta de convencionalismos. 

Como já foi largamente estudado, o retrato de corte em Portugal 
não teve particular expressão até pouco depois de meados de quinhen-
tos, quando António Moro chegou a Portugal por convite de D. Catarina 
(Jordan, 1994, pp. 79-103). A pintura de retrato restringia-se a um carác-
ter devocional, e a figura do rei foi iconograficamente representada e 
imaginada por outros meios, sobretudo de uma forma simbólica – caso 
da iconografia manuelina ou das gravuras das Ordenações d’El-Rei D. 
Manuel. Com a progressiva consciencialização da imagem do monarca 
e da expressão visual de uma ideia de poder através da representação 
pictórica, no reinado de D. João III fizeram-se os retratos do monarca e 
sua família.

Os retratos de majestade pintados em Portugal em meados do 
século XVI, à semelhança do paradigma sobretudo flamenco, mas tam-
bém praticado em Itália, eram de meio-corpo, com ênfase especial no 
rosto. Atestam-no os retratos do casal real português, quer de Francisco 
de Holanda quer de António Moro. Outros exemplos são os retratos de 
princesas e outros membros da família real que depois são pintados em 
Portugal6. Ora, os retratos de Goa são em corpo inteiro, ou “grandes 
corpos”, como diz Gaspar Correia, facto sem precedentes na pintura 
de retrato portuguesa. Esta opção deverá ter sido instruída por Castro, 
decerto, e o Governador nem sequer conheceu os retratos de corte em 
Portugal, que lhe são posteriores. Uma pista pode ser a frase que se 
encontra em Do Tirar Polo Natural, quando Francisco de Holanda, no 
capítulo dedicado ao corpo, e inquirido pelo seu interlocutor sobre a “a 

6  Nomeadamente, os retratos recenseados no rol de 1557 do Livro da Recamara dos Reis D. João III e D. Catarina, v. Jordan (1994, 

pp. 80-ss), ou a anterior série genealógica completa dos reis de Portugal, identificada por Elias Tormo como originais, embora sem 

data, supostamente executados em duas fases: os primeiros quinze monarcas, no reinado de D. João III, a que se adicionaram mais 

cinco, completando a série em tempos de Filipe III (Tormo, 1917, pp. 73-75).
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figura toda de pé”, a qual “em Itália se costuma e que o costumam reis 
cristãos por se verem pelo mundo”, responde “louvados são em Itália os 
retratos tirados todos em pé ao natural, e é por mostrar mais do homem” 
(Holanda, 1984, p. 35). De facto, Holanda tinha predileção pelos artistas 
italianos, nomeadamente Ticiano, pintor que já havia retratado em corpo 
inteiro várias personalidades da política europeia, entre eles Carlos V, e 
que haveria de produzir mais notáveis exemplos. Conheceria Castro os 
retratos italianos de corpo inteiro? Nenhum documento que se conheça 
o pode esclarecer. No entanto, a possibilidade de ter sido através de 
Francisco de Holanda, pela via da sua experiência italiana, é bastante 
plausível. E não percamos de vista a convivência com o imperador na 
campanha de Tunis.

Mas, é necessário ter presente também a experiência de Castro 
na Índia e a exposição à materialização visual do poder nas culturas polí-
ticas hindu e muçulmana, que tanta curiosidade e atenção lhe despertou 
e dedicou (Martins, 2014).

Em consonância com o texto de Holanda, há outro aspeto evi-
dente nas pinturas de Goa. Formalmente os modelos foram representa-
dos com os rostos em “treçado”, ou três quartos, o modo mais adequado 
e mais perfeito segundo Holanda, por contraponto ao perfil e ao frontal, 
para mostrar “o bom de ambos estes modos, e pouco do mau; e por isto 
é o melhor, porque mostra parte da fronte, e parte do perfil; e ambos, 
como digo, fazem uma igual desigualdade mui conforme e escolhida” 
(Holanda, 1984, p. 23).

Referentes simbólicos: a ideia de série

Na origem da ideia da galeria de Goa estaria presente o con-
junto genealógico, ou apenas os retratos individuais? Gaspar Correia 
escreveu que ao Governador “pareceolhe bem fazer alguma memoria 
dos Governadores passados”, ou seja, a ideia original terá sido de cons-
truir uma genealogia pictórica institucional com todos os seus anteces-
sores. Portanto, uma cronografia visual institucional.

Mas, esta ideia de cronografia inerente às séries genealógicas 
de retratos, que antecedentes tinha? Existiriam modelos semelhantes, 
domésticos, europeus ou imperiais, aos quais D. João de Castro podia ter 
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tido acesso, e que pudessem ter servido de inspiração?7

Num início cronologicamente difuso, a execução de séries de 
retratos iconográficos e genealógicos no período medieval, teve expres-
são no seio da Igreja Católica, na sagrada genealogia pontifical (Tormo, 
1917). A ideia de série8 integra a noção de sucessão e de classificação, 
e essa noção, segundo os preceitos ideológicos que se produziam com 
as séries reais, podia ser reproduzida em diversos suportes. Esta noção 
não era estranha em Portugal. Algures no tardo-medievo, surgiram séries 
de representações de reis, sobretudo em iluminura, que enformaram do 
mesmo princípio sucessório dinástico que legitimava o poder hereditá-
rio do rei. Não deixa de ser, no mínimo, interessante, que precisamente 
António de Holanda tenha sido o autor de um conjunto de desenhos que 
deu origem a um complexo trabalho miniaturista genealógico, incom-
pleto, composto por 11 folhas com as alianças da Casa Real, e a ascen-
dência e descendência legítima e ilegítima dos reis de Portugal até à 
personagem bíblica Magog9.

Por outro lado, a ideia de série genealógica convocava-se tam-
bém do imaginário imperial romano, poderoso referente dos feitos por-
tugueses na Índia. No contexto de recuperação da cultura clássica e do 
ambiente vivido na corte joanina das décadas de 1530 e 1540, e da pro-
gressiva expansão militar na Índia e no Índico, esta tornar-se-ia numa 
poderosa imagem. 

No domínio da literatura e da ilustração miniaturista encontra-
mos vários exemplos. Um “liuro pequeno, (…) tem pemturas dos vultos 
dos emperadores de Roma, e asy esprito de letra de forma”.10 Este título, 

7  No contexto imperial, e embora se trate de uma conjetura, não parece plausível, quer no caso do Peru (com uma instabilidade 

governativa elevada e magistérios pequenos), quer no caso da Nova Espanha (mesmo que o primeiro vice-rei o tenha sido por quinze 

anos), que em instituições cuja implantação e existência ainda era muito precoce, que os vice-reis propusessem a constituição de uma 

galeria de retratos de governantes. Mesmo que tenham sido retratados em pintura no período do seu governo, a mera existência de 

um retrato não configura a existência de uma galeria, ou seja, de uma série pictórica e genealógica de governantes. Sobretudo porque 

como série ainda não o era, e só mais tarde seria reconhecida como tal. 

8  Toma-se por série, a definição proposta por Elias Tormo: “La serie es precisamente lo contrario del individuo aislado, y por esa 

oposición es de notar como mientras el paganismo conoce el retrato aislado por razones siempre religiosas, el cristianismo creando la 

serie icónica lleva a la vida pública la idea de la genealogia” (1917, p. 9).

9  Trata-se de uma cronografia datada do reinado manuelino, e de encomenda do infante D. Fernando ao flamengo Simon de Bening 

segundo desenhos de António de Holanda, pai de Francisco. Para uma análise superficial destas folhas v. Figaniére (1853, p. 268), e 

Netto (s.d., pp. 41-44). Para a geografia espanhola, existem os casos do rolo genealógico da coroa de Aragão com os reis desta coroa 

e condes de Barcelona, ou o manuscrito Genealogía de los Reys (c. 1460). E relembre-se que, em 1535, uma reedição do códice de 

genealogia de Alonso de Cartagena dos reis de Espanha, foi realizada e iluminada para D. Isabel de Portugal, mulher de Carlos V.

10  Fazia parte do inventário do Lyvro da recepta das jóias e vestidos e cousas outras, asy das que estavam na guarda roupa como no 

tisouro que ficaraõ del Rey dom Manoell, levantado em 1522, sob o item 29, v. Viterbo (1901, p. 15).
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presente numa parte do património de D. Manuel constituído em rol 
após a sua morte, poderá ser uma versão de um outro título, mencionado 
no mesmo rol, identificado como “livro dos vultos dos imperadores de 
Roma”. Uma forte hipótese será tratar-se de De Vita Caesarum de Gaius 
Suetonis Tranquillus, que conheceu edições impressas, entre outras, em 
Roma (1470), ou Veneza (1471). Também na construção de grupos de 
personagens de qualidade, majestade e dignidade, embora não no sentido 
do continuum temporal institucional, a tradição da literatura continha 
exemplos abundantes. No agregado biográfico De los nueve de fama,11 três 
tríades de príncipes, do período clássico ao cristão, representantes do 
ideal de cavalaria e nobreza, nove personagens agrupadas sob o mesmo 
denominador, sugeria-se a mesma ideia de classificação serial. Este texto, 
muito popular no período medieval e ainda durante os séculos XVI e 
XVII, serviu de inspiração para outros tipos de representação, como a 
tapeçaria ou o teatro. Mesmo o Vitae parallelae, de Plutarco, convocava as 
mesmas noções de agregado serial pela qualidade das suas personagens. 
E este texto também se encontrava entre os livros de D. Manuel (Viterbo, 
1901, p. 15)12. Estes, e outros textos de matriz religiosa, como o Vitas 
Patrum, existente no inventário de 1534 da livraria de D. João III,13 eram 
concerteza do conhecimento de D. João de Castro, e poderiam mesmo 
existir na sua biblioteca particular na Quinta da Penha Verde, em Sintra.

E esta é uma singularidade da galeria de Goa, o facto de ter sido 
concebida como um todo, como um conjunto, e não como resultado de 
uma reunião de trabalhos individuais pré-existentes. Trata-se, por isso, 
de uma série constituída em galeria. Segundo Elias Tormo, existe uma 
oposição nas intenções subjacentes ao retrato isolado e à série iconográ-
fica. Traçando as raízes da emergência do retrato desde a Antiguidade, 
enquanto objeto pictórico isolado, o retrato surgiu num contexto de 

11   Fazia parte do inventário Livro de jóias e alfaias do thesouro da rainha D. Catarina, de 1534, sob o item 11, v. Viterbo (1901, p. 32). 

O título em castelhano De los nueve de fama, indica tratar-se da tradução nesta língua por António Rodrigues Portugal do original em 

francês, impresso por Germão Galhardo, em 1530. Jacques de Longuyon, o autor da obra original Voeux du Paon (1312), agrupou as 

nove personagens, idealizadas como máximas representantes da virtude moral e coragem cavaleiresca, em três tríades, na época clássica: 

Hector de Tróia, Alexandre, Júlio César; do período do Antigo Testamento: Josué (conquistador de Canãa), David (rei de Israel), 

Judas Macabeo (reconquistador de Jerusalém); do período cristão: rei Artur, Carlos Magno, Godofredo de Bouillón (um dos líderes da 

primeira cruzada).

12   No inventário de 1522, surge como item 30, “dous liuros da vyda de Putraco, (…) esprito de letra redomda”. Tratava-se, pois, de um 

manuscrito, porventura dois exemplares de uma edição integral, ou dois volumes diferentes. A primeira edição impressa é de 1517, em 

Veneza, mas os manuscritos circulavam em toda a Europa desde os séculos X e XI.

13   Tratava-se de uma edição impressa, “de letra de forma, em romãce”, em latim, do Livro das Vidas dos Santos Padres Eremitas. 

Conhecem-se edições em latim, pelo menos, desde 1502, em Lion, e 1512, em Veneza. V. Viterbo (1901, p. 25).



168

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

razões quase sempre religiosas, e encontrava-se-lhe associada uma ideia 
de divinização pessoal. Ao contrário, a série iconográfica de retratos 
estabeleceu e produziu um valor que se sobrepôs à importância dos 
seus membros isolados, que foi estabelecer uma legitimidade ao con-
junto, expressando a ideia de uma genealogia, de uma linhagem política 
(Tormo, 1917, pp. 9-ss)14. 

A ideia de qualidade

Para além da representação pictórica individual dos visados, 
subjacente à constituição da série encontra-se a qualidade daqueles que 
a constituem, e que os capacitam de representação visual.

Cingindo-nos aos retratos de Goa, mesmo considerando a evi-
dente diferença entre os recursos estilísticos e o resultado estético que 
medeiam os quadros de Goa e os retratos que se faziam na Europa pelos 
mestres pintores, a galeria dos vice-reis corresponde à categoria de retra-
tos que se convencionou de representação oficial, de estado ou aparato.

Em Do Tirar Polo Natural, Holanda defendeu que só “pessoa 
digna de merecimento”, e entre estes, “qualquer homem famoso em 
armas, ou em desenho, ou em letras, ou em singular liberalidade ou vir-
tude, e não algum outro qualquer homem”, mereceriam “ser ao natural 
terladados, e mostrados polo mundo” (Holanda, 1984, pp. 14-15). Esta 
categórica alegação estava em sintonia com a qualidade dos indivíduos 
representados nas pinturas de Goa. 

Nas representações, os governadores foram pintados em pose, 
com ricas vestes e símbolos da sua indesmentível qualidade, “todos 
armados em cossoletes, e alguns nas propias armas em que se armauão, 
e em cima roupas de seda pretas, com pontas e passamanes d’ouro, e 
muyto louçãos, com suas espadas riquas, e acima de suas cabeças os 
escudos de suas armas” (Correia, 1866, p. 597).

Ou seja, D. João de Castro ao imaginar os retratos da galeria 
entendeu que os retratados, por virtude e dignidade do cargo, e inde-
pendentemente da sua persona, reuniam as qualidades para serem repre-
sentados em retrato. Afinal, tratava-se dos mais altos representantes do 
rei, nobres da mais alta estirpe, por ele escolhidos e consagrados com os 

14   Não surpreende, por isso, que as mais antigas séries iconográficas de retratos fossem as dos bispos de Roma, ou Papas, que no 

contexto de afirmação do Cristianismo, ajudavam a criar uma legitimação para o líder espiritual da Igreja Católica, e com isso, a consoli-

dação do seu poder entre os súbditos da cristandade.
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instrumentos de poder formal e informal, dotados de ampla autoridade 
e de elevada autonomia em matérias de guerra, justiça e fazenda. Quanto 
à qualidade não poderia haver dúvidas.

E no plano simbólico, o facto de poderem ser “mostrados polo 
mundo”, imbrica-se na memória de um indivíduo e, neste caso, no con-
junto dos indivíduos que constituem um corpo, uma identidade institu-
cional. Esta é uma dimensão em que, acima de tudo, se procede à fixação 
da identidade numa imago, para depois ser, a posteriori, relembrada tor-
nando presente e representando o que se deveria constituir como memó-
ria. Portanto, e merecedores pela sua qualidade, estariam mais seguros 
do esquecimento.

Considerando o alcance desta poderosa mensagem, é sur-
preendente o efeito psicológico que a visualização da galeria produziria, 
conhecendo-se vários testemunhos de espanto e admiração relatados por 
visitantes portugueses, europeus e indianos. Com efeito, ao reunir num 
conjunto as representações pictóricas dos seus antecessores no cargo, 
D. João de Castro estava voluntariamente a construir um ciclo narrativo 
assente na imagem dos representados, duplamente exemplo e memória. 
E por isso, deve-se entender a galeria à data da sua idealização e fei-
tura, como uma cronografia da instituição constituída pela genealogia do 
cargo executada com os retratos dos Governadores e Vice-reis. 

Conclusão

Independentemente do estatuto como governador ou vice-rei, 
aqueles que então foram representados pelas pinturas da galeria de retra-
tos de Goa, eram os representantes do rei, ocupantes do cargo de mais 
alto magistrado numa geografia política, económica, cultural e religiosa 
altamente dinâmica e diversa. Todos eles haviam sido nomeados pelo rei 
– exceto os ascendentes por via sucessória, mas mesmo estes, eram resul-
tantes da escolha do monarca –, todos eles representaram politicamente 
a coroa portuguesa, desempenhando a interlocução entre Portugal e os 
atores políticos indianos, agindo como um verdadeiro “príncipe” com os 
regalia neles delegados para exercício nas “partes da Índia”.

Ao imaginar o conjunto dos retratos da galeria de vice-reis e 
governadores, Castro concebeu a representação visual de um corpo, 
materializando uma série iconográfica de representantes do rei, que 
constituía a genealogia da administração do império. Ao se materializar, 
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a galeria de retratos constituiu-se também numa montra visual com 
capacidade de produzir e reproduzir uma memória, tornando-se num 
poderoso suporte visual da história da instituição, harmonizando simbo-
licamente o significado do próprio cargo, não apenas num plano políti-
co-administrativo, mas também simbólico. 

Nos referentes estéticos e simbólicos, associados à forma como 
as pinturas foram idealizadas e às ideias associadas, quer aos formalis-
mos estéticos, à qualidade do indivíduo representado, ou ainda à noção 
de série cronológica e genealógica de um corpo institucional, D. João de 
Castro terá encontrado nas ideias de Francisco de Holanda as premissas 
e a validação estética que contribuíram para a figuração pictórica.

Embora não se sabendo com exatidão em que dado momento 
Castro terá tido a ideia da galeria, foi na conjuntura vitoriosa e eufó-
rica de Goa que a presumível troca de ideias entre o fidalgo e Holanda 
entroncou com as noções profundamente embebidas no quadro cultural 
coevo português dos significados dos “feitos da Índia” e num império 
que era olhado como digno sucessor à imagem dos romanos – o referente 
imperial mais poderoso –, consolidando e dando sentido à materializa-
ção da galeria, num plano simbólico concebida à imagem do “herói” da 
Antiguidade, e num plano estético e formal segundo as noções tratadís-
ticas de Francisco de Holanda.

Em consequência, reforçou o prestígio de uma instituição de 
governo que, como se sabe, não se encontrava consolidada e era sujeita 
a avanços e recuos. Contudo, a conjuntura de 1546-1548, e as formas 
como foi celebrada a vitória em Diu, o regresso a Goa e a entrada triun-
fal, favoreceram a emergência de uma carga simbólica inextricavelmente 
ligada à imaginação do império, ao desempenho e à representatividade 
do cargo. 

Se a ideia da criação da galeria de retratos de Goa foi a celebra-
ção dos indivíduos que sintetizavam os “feitos da Índia”, ao constituir-se 
como série genealógica, como um corpo retroprojetado à fundação do 
Estado da Índia e ao primeiro vice-rei, consagrou a ideia de continuidade 
temporal do cargo, porque cronologicamente consecutiva. De futuro, 
e do ponto de vista político, ao cargo ficava associada uma linhagem 
política de indivíduos que alcançaram a distinção de servir no império 
português o mais alto cargo da administração que se poderia alcançar. 
Por isso, ao organizar a memória e a história do cargo na série de retra-
tos, produziu um significado político para um conjunto de retratos, uma 
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interpretação sucessória e genealógica, pois a invenção ou imaginação 
dessa cronologia pictórica, ou cronografia, era “o que justifica, o que 
consagra, o que autoriza, o que legitima e o que dignifica”.15
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Abstract

 In the 16th century portraits become mostly a social projec-
tion as well as an expression of specific convictions and life pat-
terns. Aware of its intersubjectivity it assumes an internal duality 

between the objectification of shape and sensorial projection. In this arti-
cle we attempt at examining the sense of the image discourse displayed 
in the portraits of art patrons in 16th century Portuguese paintings so 
that we may better understand the aristocratic ambience of the period. 

 Key-Words 
 Portraits; Art Patrons; Painting; XVIth century

 Introdução

 As transformações económico-sociais ocorridas no dealbar de 
Quinhentos propiciarão uma mudança na ideia que os membros dos 
estratos sociais privilegiados têm de si mesmos e da sua função na socie-
dade, desencadeando um afã no sentido de defender ou acrescentar o 
respectivo papel de cada um, com o intuito de participar das honras 

Os retratos de doadores na 
pintura retabular portuguesa 
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nobiliárquicas e dos privilégios daí decorrentes. Assim se compreende 
que, também entre nós, se assista a uma prática já comum em outras 
latitudes europeias, a da representação dos doadores nas imagens reta-
bulares (e não só)1 das quais são comitentes, retratos associados a uma 
imagem de esplendor e aristotélica virtude, num processo de emulação 
dos estilos e formas da realeza, dominado pelo desejo de consagração 
social.
 Nos retábulos pictóricos a imagem adquire uma presença tác-
til, alcançando um novo estatuto fundado sobre a novel concepção da 
forma como espectáculo, que se vai acentuando ao longo da centúria. 
Além da substância ganha um carácter, de alguma forma exibicionista, 
que reflecte a consciência da sua própria subjectividade. A evocação da 
sua identidade, seja directamente através do retrato, ou indirectamente 
por meio dos seus signos nobiliárquicos, tem subjacente uma nova con-
cepção das relações entre a imagem e o espectador, já que a sua repre-
sentação tende a erigir-se em espectáculo para os outros, a constituir-se 
num papel jogado perante os outros e com eles e que visa sempre o seu 
reconhecimento e projecção pessoal.

 A prevalência das oficinas e dos modelos flamengos 

 Em Portugal, no início do século XVI, o mecenato régio foi 
determinante no aggiornamento artístico do reino. Os primeiros doadores 
a fazerem-se retratar pictoricamente nas obras de arte por si encomen-
dadas, foram os membros da família real que, não obstante recorrerem à 
importação dessas obras, adquiridas maioritariamente junto dos merca-
dos de arte do Norte da Europa, contratavam à posteriori artistas nacio-
nais para os retratarem ou, eventualmente, podia acontecer que algum 
dos oficiais se deslocasse ao local de destino aquando da finalização do 
retábulo e aí tivesse oportunidade de retratar o comitente. Não parece ter 
sido, contudo, o caso das pinturas remanescentes entre nós. 
 A Vista de Jerusalém (c.1500) onde pormenorizadamente se nar-
ram as cenas da “Paixão de Cristo”, oferecida pelo imperador Maximiliano 
de Áustria a sua prima, a rainha D. Leonor (Dias, 1992:138), é o mais 
recuado exemplar do século XVI, ilustrativo do exemplo que referimos: a 

1  Devido às limitações de paginação abordaremos neste texto exclusivamente as representações de doadores integradas em retábulos 

pictóricos.
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inclusão do retrato da rainha velha no canto inferior esquerdo do painel, 
terá sido uma realização posterior, feita em Portugal, aquando da doa-
ção pela própria desta pintura ao Convento da Madre de Deus, por si 
fundado. Ainda assim, trata-se de um retrato idealizado, que no-la apre-
senta com o traje das viúvas de corte (Flor, 2010: 223), embora não haja 
qualquer dúvida sobre a sua identificação, que é confirmada por Frei 
Jerónimo de Belém, na sua Crónica Seráfica (1755). 
 O modelo nórdico mais comum, porém, não coloca o(s) doa-
dor(es) na cena principal, fá-lo preferencialmente nos volantes, onde 
normalmente é apresentado pelo patrono admonitore, como era o caso do 
retábulo (c.1515) oriundo do Mosteiro dominicano de Nossa Senhora 
da Serra de Almeirim (MNAA), certamente um dos mais completos 
retábulos com doadores. De acordo com a descrição de Frei Luís de 
Sousa na sua ‘’Crónica de S. Domingos’’ (1623), D. Manuel I, fundador 
do cenóbio, fora o primeiro a dar-lhe um retabolo, em que se mandou retratar 
com a rainha Dona Maria; e depois todos seus filhos e filhas. Dele restam 
apenas (Carvalho, 1991:78-83) o painel central dedicado à Virgem com 
o Menino e Anjos e dois laterais com retratos de Infantes e respectivos 
patronos: o Príncipe D. João (futuro D. João III) com São João Baptista 
e outro Infante com um santo dominicano. Não sendo possível a iden-
tificação exacta deste Infante nem do seu protector, concordamos com 
a proposta de Pedro Flor (Flor, 2010: 244) quanto à possibilidade deste 
santo devocional ser dominicano.  
 Secundando Luís Reis-Santos (Reis-Santos, 1953:7), Manuel 
Batoréo considerou-o uma realização saída da oficina do Mestre da 
Lourinhã/Álvaro Pires, com eventual parceria de Francisco Henriques 
e Frei Carlos (Batoréo, 2004: 112-118), denunciando não apenas na 
estrutura compositiva como nos “modos de expressão”, uma linguagem 
pictórica devedora da influência flamenga. 
 Além do patrocínio régio, uma parte significativa do mecenato 
em Portugal devia-se à clerezia, pois a multiplicação de igrejas e cenóbios 
favoreceu o desenvolvimento artístico, e procurou dar resposta às inúme-
ras solicitações dos comitentes. 
 É o caso do Fons Vitae da Misericórdia do Porto, obra magna 
da pintura quinhentista, datável de c.1515-1520, na qual encontramos 
novamente a representação da família real, mas já não enquanto doado-
res. Oriundo de oficina bruxelense, a crítica divide-se entre a sua atri-
buição a Colijn de Coter (Reis-Santos, 1953:79-80) ou um seguidor 
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de Barend Van Orley (Périer-d’Ieteren, 1985:155-156) mas, o motivo 
pelo qual trazemos este exemplo à colacção, é a nossa concordância 
com Pedro Dias quanto à representação na pintura do verdadeiro comi-
tente, o bispo do Porto, D. Pedro da Costa, sobrinho do Cardeal de 
Alpedrinha (Dias, 1995:68-69). Notável mecenas, noutro lugar aventa-
mos já (Desterro, 2009:134) a hipótese deste prelado poder estar tam-
bém associado à encomenda do retábulo-mor da Capela do Leão em 
Alpedrinha, senão directa, pelo menos indirectamente. A encomenda 
para esta Misericórdia terá sido feita nos anos em que D. Pedro esta-
deou na Invicta, após o regresso de Roma (1511) e antes da partida para 
Castela no séquito de D. Isabel de Portugal (1526). O destaque que na 
pintura merece a figura do bispo, representado do lado esquerdo do pai-
nel, suficientemente afastado dos restantes “irmãos” mas muito próximo 
da família real (embora os próprios Infantes pareçam miniaturais ao seu 
lado) e o preciosismo colocado nas suas insígnias episcopais, denun-
ciam a sua dignidade estatutária, procurando reforçar a importância do 
seu papel social e religioso, pois a precisão dos seus traços fisionómi-
cos permitiria a sua imediata identificação no seio das elites portuen-
ses. Relembre-se que a primitiva Confraria da Misericórdia instituída no 
Porto em 1502, se sediou na capela de S. Sebastião sita no claustro velho 
da Sé (Magalhães Basto, 1934:66) o que reforça e justifica a sua ligação 
ao bispo. 
 Também o Tríptico do Pentecostes, da igreja de Miragaia (Porto), 
proveniente das oficinas do Brabante (Batoréo, 2000:274), datável de 
1515 (Figueiredo, 1927:324), confirma a primazia flamenga dos pri-
meiros retábulos com retratos de doadores, fazendo perdurar o modelo 
quatrocentista de retrato terçado com o doador em pose veneranda, e o 
patrono admonitore. O comitente foi João de Deus, Provedor do Hospital 
de S. Pedro de Miragaia, que mandou edificar uma capela dedicada ao 
Espírito Santo, anexa ao dito hospital. No volante esquerdo apresenta-se 
apenas o doador com S. João Baptista, apesar de na instituição da capela 
se mencionarem missas para si, sua mulher e herdeiros. Certamente que 
o retrato foi acrescentado em Portugal como o demonstram os estile-
mas pictóricos que o caracterizam ignorando-se se, porventura, o volante 
direito, dedicado a S. Paulo, também se destinaria à figuração da sua 
mulher, Isabel Anes. 
 Graças ao “ouro branco” da Madeira a encomenda de obras de 
arte flamengas teve um crescimento extraordinário e equivalente impacto 
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na afirmação da burguesia local. (Baptista Pereira, 2017a: pp.55-69).
 O Tríptico da Descida da Cruz (MASF) evidencia o desejo de 
projecção social de Jorge Lomelino, executor testamentário do enco-
mendante do retábulo, seu tio Urbano Lomelino. Baptista Pereira con-
firmou a proveniência do tríptico do Convento de Nossa Senhora da 
Piedade de Santa Cruz (Baptista Pereira, 1997:44), já avançada pelo 
Padre Pita Ferreira (Pita Ferreira, 1955:55-56). Mantendo a atribui-
ção feita a Gérard David por Max Friedlaender e João Couto, situa a 
sua execução entre c.1518 e 1527 (Baptista Pereira, 2017b:167). Foi 
Urbano Lomelino, genovês com interesses açucareiros na ilha desde o 
século anterior, que mandou instituir em terras suas um cenóbio francis-
cano, deixando no seu testamento instruções muito precisas para a sua 
concretização, inclusivamente no tocante aos programas iconográficos 
dos retábulos que se haveriam de encomendar. Contudo, a execução 
testamentária seria feita pelo mencionado sobrinho Jorge, que por isso se 
fez representar com sua mulher, Maria Adão, e respectivos patronos, nos 
volantes. 
 Na Calheta (Madeira) encontra-se outro interessante retábulo 
antuerpiano com doadores de c.1520-1530 (Dias, 1997:204-205). 
O corpo central é constituído por uma caixa onde se esculpe, em alto 
relevo, a Adoração dos Reis Magos, sobrepujada pela figura do Padre 
Eterno ladeado por dois anjos. No volante esquerdo retrata-se o institui-
dor da capela, o juiz dos órfãos e escudeiro-fidalgo Francisco Homem de 
Gouveia, acompanhado por Santo Antão, abade e, no volante direito a 
sua mulher, Isabel Afonso de Azevedo, acompanhada por São Francisco 
de Assis (Clode de Sousa, 2017: 144-145). Orantes, ambos se ajoe-
lham num genuflexório em atitude veneranda, como se fizessem parte 
do séquito dos Reis Magos. O verismo dos rostos denuncia o posterior 
acrescento dos retratos em Portugal.
 Também Simão Gonçalves da Câmara (3º capitão donatário do 
Funchal) se fez representar com a família num tríptico oriundo da igreja 
de S. Tiago Menor do Funchal (hoje no MASF), executado entre 1528 
e 1531, datas da resignação de Simão da Câmara, e da posse do governo 
da capitania por seu filho, João da Câmara, respectivamente (Zagallo, 
1943:36-37; Baptista Pereira, 2017c:169). Atribuído a Pieter Coeck 
van Aelst (Zagallo, 1943: 66-67; Marlier, 1966: 261-262) o Tríptico de 
Santiago Menor e São Filipe representa no volante esquerdo o doador, 
o filho João, e seus netos homens. No volante direito encontram-se as 
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respectivas mulheres (D. Joana de Castelo Branco ou D. Isabel Silva (?) 
e D. Leonor de Vilhena, mulher de João da Câmara, e filhas. 

 A adopção de um novo formulário estético na representa-
ção dos doadores  

 Se a tradição flamenga impunha uma certa distância entre os doadores e 
as cenas sagradas, à medida que se avança no século XVI os comitentes, 
imbuídos de uma cultura humanista e antropocêntrica, tendem a dispen-
sar a função de admonitore tradicionalmente exercida pelos seus patronos, 
e fazem-se representar nas próprias cenas bíblicas ou hagiográficas com 
um à-vontade, como se fosse um direito próprio, já que são eles a custear 
a obra (França, 2010:29). A adopção deste novo modelo pictórico gene-
ralizou-se a partir do reinado de D. João III, embora comece a surgir, 
pontualmente, no início da centúria, como no-lo prova o retábulo-mor 
da Catedral lamecense (c.1506-1511) da autoria de Vasco Fernandes 
(Correia, 1924:34-35). Tratando-se de um dos maiores retábulos coe-
vos das catedrais portuguesas, é precisamente através da imagem que 
o encomendante, o bispo (1506-1511) D. João Camelo de Madureira, 
procura evidenciar-se e afirmar a sua autoridade eclesiástica, não se 
limitando a fazê-lo através da heráldica aposta no retábulo, como mece-
nas que enobrece a diocese, mas fazendo-se retratar ao lado das figuras 
santas assumindo, até, algum protagonismo na Circuncisão, painel que 
adquire uma função propagandística e edificante do bispo comendatário. 
Surgirão, depois deste, diversos retratos de doadores integrados em 
retábulos atribuídos aos melhores pintores quinhentistas, nacionais e 
estrangeiros, que circulavam pelas grandes oficinas e trabalhavam fre-
quentemente em parceria, repartindo entre si encomendas e privilégios. 
Um dos artistas de origem flamenga que terá participado em algumas 
dessas parcerias antes de professar no Convento do Espinheiro, foi Frei 
Carlos, a quem se devem duas pinturas, Assunção de Maria (MNAA) e 
Ascensão de Cristo que tradicionalmente a crítica considerava oriundas 
do primitivo retábulo-mor da igreja do referido convento, patrocinado 
por D. Manuel (Carvalho, 2010:170). Recentemente Francisco Bilou 
identificou a representação do seu comitente, Garcia de Resende, nesses 
painéis propondo uma nova interpretação para a sua realização, em ter-
mos cronológicos e espaciais (Bilou, 2016:157-164). 
 Partindo da identificação entre o tema da pintura - Assunção de 
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Maria - e a invocação da capela sepulcral que Resende mandou edifi-
car na cerca do Convento do Espinheiro (dedicada a Nossa Senhora de 
Agosto), e tendo verificado que as dimensões do painel se ajustam per-
feitamente à capela, Bilou considera que a Assunção se destinou ao seu 
retábulo-mor.
 A Ascensão de Cristo, pelo contrário, destinar-se-ia a um outro 
espaço na igreja do cenóbio, provável oferta do doador em reconheci-
mento pela autorização concedida para a edificação da capela sepulcral.
 Apontando o ano de 1520 (15 Agosto?) para a sagração e 
inauguração do espaço tumular, o autor mencionado determina o ano 
anterior para a encomenda de ambas as obras, realizadas pelo artista 
flamengo que ali professara em 1517. Relativamente ao retrato do doa-
dor é, desde logo, identificado pela sua obesidade, característica à qual a 
literatura alude frequentemente. Na Assunção, além desta característica 
identificativa, a sua atitude destoa do restante grupo, pois é o único que 
apresenta alguma serenidade apontando para cima, contrariamente aos 
apóstolos cujas poses denunciam uma agitação inquieta. Na Ascensão, 
assumindo uma postura mais conforme relativamente ao grupo, denun-
cia-o a robustez das feições e o rosto terçado que se destaca do conjunto.
 Embora nem sempre consigamos identificar nominalmente os 
doadores, certo é que a sua presença é cada vez mais evidente na pintura 
retabular, veículo privilegiado de afirmação do seu poder estatutário.
 É o caso da Adoração dos Reis Magos (c.1519-1522) do retábulo 
da capela do Salvador da igreja do Convento de São Francisco, de Lisboa, 
dito “retábulo de S. Bento”, devido à sua transição no século XVII para 
a Capela de Nossa Senhora dos Prazeres do Mosteiro de São Bento 
da Saúde, que envolveu a parceria entre Gregório Lopes, Cristóvão de 
Figueiredo e Jorge Leal, documentalmente comprovada. Se no primeiro 
plano se encontra a Virgem com o Menino acolhendo os presentes que 
lhe são oferecidos pelos Magos, secundados pelos respectivos pagens, 
atrás destes destacam-se os doadores, duas figuras masculinas em pé, 
vestidas de negro e de cabeça coberta, fazendo-se também participantes 
activos na cena, apontando um deles, com gesto admonitore, o Salvador. 
Permanecendo ignota a sua identidade, secundamos a hipótese já for-
mulada por Seabra de Carvalho de tratar-se de dois ilustres membros da 
confraria afecta à capela do Salvador, que pertencia à Câmara de Lisboa. 
Malkiel-Jirmounsky detectou nestas personagens (...) une main tout-à-
-fait diferente du reste de la peinture (Malkiel-Jirmounsky, 1942: 48-49), 
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que Pedro Flor atribui a Cristóvão de Figueiredo (Flor, 2010: 276). São 
conhecidas as excelentes qualidades deste artista como debuxador, con-
firmadas pela própria documentação, caso do contrato entre o Arcediago 
lamecense, D. Pedro Gonçalves, e Bastião Afonso para o retábulo de 
Valdigem - mais um com retrato do doador, infelizmente desaparecido – 
no qual o comitente exige que as imagens que Bastião Afonso tiver que 
dar a outro para desenhar, sejam dadas apenas a Cristóvão de Figueiredo. 
 Similar àquela é a representação dos doadores na extremi-
dade direita da Deposição no túmulo (MNAA) proveniente do retábu-
lo-mor da igreja do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, da autoria 
de Cristóvão de Figueiredo (c.1525-1530): duas figuras masculinas de 
pose altiva e soturna, acentuada pelo negro dos gibões e gorros, e seve-
ridade dos rostos, apelam à meditação sobre o episódio dramático. A 
hipótese do mais novo, ostentando indumentária crúzia, ser Frei Brás de 
Barros (1500-1559), reformador da Ordem dos Cónegos Regrantes de 
Santo Agostinho em Coimbra (Markl, e Pereira, 1986:137) é sedutora e 
muito plausível, continuando a ser aceite; quanto ao segundo retratado, 
nenhuma pista aponta para uma identificação cabal.
 A Apresentação do Menino Jesus no Templo da antiga igreja de 
Santa Iria da Azóia (c.1530), actualmente no Museu de Arte Sacra do 
Seminário Maior dos Olivais, em Lisboa, atribuída a Gregório Lopes 
(Reis-Santos, s/d: 8) apresenta-nos mais um retrato integrado do doador, 
uma das figuras masculinas atrás de Simeão, que dirige o rosto para nós. 
Bruno Machado (Batoréo, 1999:115-116), concluiu que o encomen-
dante seria o fidalgo e feitor D. Jorge de Barros, instituidor de uma das 
capelas laterais daquela igreja em 1558, onde se encontram sepultados 
vários membros da família que tinha na Quinta de Valflores (Santa Iria 
da Azóia), um dos melhores palácios da região. Sendo a pintura ante-
rior à instituição da mencionada capela tumular, é de admitir a possi-
bilidade de ter sido realizada para uma outra capela lateral, nomeada 
nas Memórias Paroquiais de 1758, da invocação de Nossa Senhora das 
Candeias, que celebra a Purificação de Maria, ocorrida simultaneamente 
à Apresentação do Menino no Templo. Na verdade, alguns indícios ico-
nográficos nesta pintura parecem privilegiar a Festum Candelarum, como 
a colocação de três velas atrás de Maria, sugerindo a procissão descrita 
nas Meditações do Pseudo-Boaventura, e a ausência das pombas ou rolas 
oferecidas ritualmente aquando da Apresentação do Menino. Sendo Jorge 
de Barros feitor em Antuérpia de 1531 a 1537, admitiu Manuel Batoréo 
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a hipótese de poder tratar-se de um ex-voto relativo às novas funções. 
O silêncio documental não nos permitiu apurar as circunstâncias que 
envolveram a realização desta pintura, mas uma observação atenta bas-
tará para percebemos que o tratamento desta figura é totalmente diverso 
dos demais. As quatro mulheres têm rostos ovalados, ressalto no queixo 
e olhos semi-cerrados, e S. José e Simeão apresentam o mesmo perfil dos 
olhos, nariz e boca, ao contrário da marcada individualização dos traços 
do doador.
 No Casamento da Virgem do antigo retábulo Palmela (colec-
ção particular) dedicado à Vida da Virgem (c.1525-1530), conside-
rado W(Caetano, 1998b: 46), identificou Manuel Batoréo os doadores 
ladeando os esposos (Batoréo, 2001:110). Do lado direito, atrás de São 
José, o filho bastardo de D. João II, D. Jorge de Lencastre (1481-1550), 
Mestre da Ordem Espatária, e seu filho, D. João de Lencastre (1501-
1571), identificados pelas estampas que ornam os seus chapéus: o de D. 
Jorge ostenta um pelicano, e o de D. João um guerreiro com um escudo. 
As senhoras que estão atrás da Virgem, ao contrário dos doadores que 
apresentam traços perfeitamente individualizados e feições realistas, têm 
rostos indefinidos e similares, não confundíveis com doadoras. Além 
disso, o único retrato possível à data, seria o de D. Brites de Vilhena, 
casada com D. Jorge, visto que, depois da lograda tentativa para casar 
com D. Guiomar Coutinho (que o levaria à prisão), D. João de Lencastre 
só viria a casar em 1547 com D. Juliana de Meneses. 
 Sendo D. Jorge de Lencastre Duque de Coimbra e senhor 
de Montemor-o-Novo, e documentando-se a actividade de Garcia 
Fernandes nesta região, é provável que estes painéis tenham integrado o 
retábulo-mor da igreja de Santa Maria de Alcáçova da vila mondeguina.
 Igualmente tributável a Garcia Fernandes e praticamente coeva 
da anterior (c.1520-1530) conserva-se no MNAA uma Santa Catarina 
com doador que ocupa, neste caso, uma posição mais modesta, certa-
mente numa predela, como indicia o formato rectangular e a repre-
sentação em meias-figuras do doador e da santa. Desconhecendo-se a 
proveniência exacta da peça (sabe-se apenas ser oriunda dos “Conventos 
Extintos”) é quase impossível determinar a sua identidade, tratando-se 
provavelmente de um dignitário de uma Ordem religiosa, a avaliar pela 
indumentária e pelo anel no dedo, como bem notou Pedro Flor (Flor, 
2010: 282). 
 Outro exemplo de integração do doador na cena principal, é o 
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Baptismo de Cristo que orna o altar da capela de João Carneiro, situada no 
transepto sul da igreja do Mosteiro de S. Francisco, do Porto. O citado 
doador, mestre-escola na Sé de Braga, instituiu em 1525 uma capela 
dedicada a S. João Baptista na qual se fez sepultar, sendo o primeiro 
executor testamentário o seu irmão Luís Carneiro e, a partir de 1532, 
seu sobrinho António Carneiro, razão pela qual se baliza entre estas duas 
datas a feitura do seu retábulo. A pintura, atribuída por Vítor Serrão a 
André de Padilha (Serrão, 1998:115-120), revelando ainda algum pen-
dor flamenguizante, com aproximações à obra de Juan de Flandres, evi-
dencia já uma abertura aos influxos italianos manifesta, sobretudo, no 
recorte paisagístico e nos sfumatos dos últimos planos. Também a carac-
terização psicológica do doador, ladeado por um anjo - e já não um 
santo admonitore - revelam essa progressiva adesão a um gosto de feição 
classicizante.
 O regresso de Roma de D. Miguel da Silva (1480-1556) e a sua 
nomeação para o múnus episcopal de Viseu a partir de 1526, foi respon-
sável pela transformação desta diocese num dos mais importantes centros 
artísticos do 2º quartel do século XVI. O prelado humanista, imbuído 
das mais modernas concepções culturais e artísticas do Renascimento 
fez questão de deixar o seu retrato pintado numa das muitas obras que 
patrocinou: Cristo em Casa de Marta e 
Maria (c.1530), destinada à capela do 
Paço Episcopal do Fontelo, composição 
eivada de referências neoplatónicas e 
de um eruditismo revelador da concep-
ção do programa iconográfico que outra 
não poderia ser, senão do seu comitente. 
A pintura, atribuída ao pincel de Vasco 
Fernandes com colaboração de Gaspar 
Vaz (Rodrigues, 2010:195), representa o 
doador sentado à mesa com Jesus Cristo, 
de tal modo integrado na cena, que 
parece o anfitrião da casa, numa clara 
manifestação de confiança e ostentação 
do seu poder pessoal e eclesiástico (fig.1). 

 Atribuídos também à mão deste 
sequaz Grãovasquino subsistem alguns 

Fig. 1 – Vasco Fernandes e Gaspar Vaz 
(atr.). Cristo em casa de Marta e de 
Maria (c.1530) – pormenor do doador, 
D. Miguel da Silva. Museu de Grão 
Vasco - Viseu. Foto da autora
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painéis de procedência desconhecida, datáveis de c.1535, que foram 
encontrados na igreja de Castelo de Penalva. É a representação do Santo 
Bispo com doador, que aqui nos interessa analisar, porque é mais uma 
que revela preocupações de natureza retratística no tratamento do ignoto 
doador, cujo anel no dedo pode, também neste caso, sugerir uma impor-
tante personalidade num cenóbio beirão, ao qual se destinaria o retábulo. 

 Os retratos de doadores na pintura maneirista

 Desafortunadamente chegaram até nós menos retratos de doa-
dores da segunda metade do século XVI, mas os exemplares remanes-
centes confirmam a tendência de autonomização destes comitentes face 
aos santos patronos, que se vinha acentuando desde o início do reinado 
de D. João III.
 Datável de mea-
dos da centúria (c.1550) 
encontramos na igreja do 
Arco da Calheta (Madeira) 
as tábuas dispersas de 
um retábulo tributável 
ao Mestre de Abrantes 
(Cristóvão Lopes?). No pai-
nel dedicado ao orago do 
templo, S. Brás é ladeado 
pelos doadores cujos nomes 
se inscrevem em cartelas 
maneiristas: o sesmeiro 
Bras Ferreira e sua mulher, D. Mécia Vaz (fig.2).Tendo o instituidor fun-
dado uma capela dedicada a S. Brás em 1493 e sabendo-se que João 
Fernandes de Andrade, executor testamenteiro, faleceu em 1527 (Flor, 
2010: 287) a realização destas pinturas é muito mais tardia, como no-lo 
confirmam as características estilísticas e afinidades com outras obras 
tributáveis ao “Mestre de Abrantes” (Desterro, 2008:215-218). Isso jus-
tifica a necessidade da legenda identificativa dos doadores, que já teriam 
falecido.
 De acordo com a descrição do Tombo da igreja da Ega 
(Condeixa-a-Nova), datado de 1705, no painel central do tríptico dedi-
cado a Nossa Senhora da Graça (c.1537-1543) atribuído a Diogo de 
Contreiras (Caetano, 1996:157), em primeiro plano junto da Senhora 

Fig. 2 - Mestre de Abrantes (Cristóvão Lopes?) - atr. 
S. Brás e doadores (c.1550). Igreja Matriz de Arco da 
Calheta. Foto da autora
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está (...) retratado o Comendador mor que foi desta Comenda Dom Affonso de 
Alencastre (...) (apud Caetano, 1996:158), Comenda esta da Ordem de 
Cristo, que recebeu de seu sogro, D. Diogo de Noronha. Homem culto e 
italianizado, é a Cruz da Ordem de Cristo inscrita no hábito que denun-
cia o seu elevado estatuto social e eclesiástico, o qual lhe permite colocar-
-se tão próximo de Maria e do Menino 
cuja atenção parece convocar para a 
sua própria atitude orante (Fig.3). O 
ilustre nobre será, certamente, o autor 
do programa iconográfico do retábulo, 
tão significativo numa altura em que 
Frei António de Lisboa reforma a men-
cionada Ordem. 
 Oliveira Caetano atribui ao 
mesmo pintor o retábulo (c.1555) des-
tinado à capela de Nossa Senhora da 
Quinta do Porto da Luz (Alenquer), 
hoje em colecção privada. Trata-se de 
um díptico, sendo o painel esquerdo 
dedicado aos santos mártires Paulo, 
Marçal, António e Vicente e o direito 
às santas mártires Luzia, Eulália, 
Bárbara e Apolónia. O doador, identi-
ficado (Caetano, 1996:190-192) com o 
Cónego conimbricense Francisco Dias, 
representa-se no painel ajoelhado a três 
quartos à frente dos santos, olhando em 
atitude veneranda para uma escultura 
de Nossa Senhora (elemento central do 
retábulo, infelizmente desaparecido). 
 Uma pintura que merece tam-
bém aqui uma breve menção é um 
dos painéis pintados por Francisco de 
Campos (c.1515-1580) para as capelas 
laterais da Sé de Évora, (1570-1575) 
que se conserva no Museu de Arte 
Sacra da mesma Catedral, dedicado a Maria, Santa Ana e Santa Isabel 
(fig.4). Embora não se trate de um verdadeiro retrato do doador, a sua 

Fig.3 – Diogo de Contreiras (atr.)
Retábulo da Igreja Matriz de Ega 
(Condeixa-a-Nova) – (c.1537-1543)
Pormenor do doador, D. Afonso de 
Lencastre. Foto da autora.

Fig. 4. Francisco de Campos (atrib) 
Santa Ana, Santa Isabel e Nossa Senhora 
(c.1570). Museu da Sé de Évora. Foto da 
autora.
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evocação faz-se através das insígnias, patenteando-se o seu brasão na 
zona superior do painel (fig.5), confirmando a encomenda feita por D. 
João de Melo e Castro, que ocupou a cátedra episcopal de 1564 a 1574 
(Desterro, 2008:154-160).
 Referiremos, ainda, o retábulo maneirista com doadores inte-
grados da antiga ermida de São Matias (extinta freguesia de S. Matias 
- Évora), obra de finais do século XVI. Apesar de ter já desaparecido 
do nicho central a imagem do orago em terracota policromada, referida 
ainda por Túlio Espanca, preservam-se os dois painéis laterais, represen-
tando-se no da esquerda, a Adoração da Virgem pelos doadores e, à direita, 
São Luís de Toulouse (Espanca, 1966:364). Esta pintura regional, saída de 
ignota oficina maneirista eborense, tem como curiosidade o facto de o 
comitente se vestir com traje nobre de finais do séc. XVI ou princípios 
do seguinte, numa clara ostentação da sua condição social. Apesar disso 
e, embora se façam representar junto à Virgem Maria em atitude vene-
randa, há uma clara separação entre a esfera celestial (superior) onde se 
encontra a Virgem, e a inferior esfera terrena, reservada aos doadores. 
Poder-se-á pensar que esta tão nítida separação dos dois mundos, resulta 
apenas das dimensões da própria tábua mas, num tempo e num país onde 
os ditames tridentinos eram acatados como Lei nacional, esta represen-
tação dicotómica denuncia já uma outra 
realidade catequética, aparecendo os doa-
dores como modelo de virtudes morais 
e exemplo de piedosismo, prostrando-se 
perante a Virgem, cuja veneração consti-
tuía um dos elementos fracturantes entre 
católicos e protestantes.
 Relativamente a estes comitentes 
não foi possível ainda, identificá-los cabal-
mente, mas não podemos deixar de apon-
tar uma das pistas de investigação que 
estamos a seguir: pode tratar-se dos então 
proprietários do Monte do Freixial (sito 
na área desta antiga freguesia) os Melos, 
condes de Murça e Morgados da Figueira 
da Foz, cuja residência palaciana revela 
vestígios quinhentistas (e que só no século 
XVIII teve capela própria), assim como o 

Fig. 5 – Francisco de Campos (atrib)
Santa Ana, Santa Isabel e Nossa 
Senhora (c.1570) – pormenor do 
Brasão do doador, D. João de Melo e 
Castro. Museu da Sé de Évora. Foto 
da autora
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coevo “Pomar de D. António”, também património da família (Espanca, 
1966:361), comprovando o seu domínio sócio-económico na região.
 Embora já não quinhentistas mas ainda Maneiristas, faremos 
uma última menção a dois retratos póstumos da Infanta D. Maria 
(1521-1577), última filha de D. Manuel I, sobre os quais a pesquisa 
desenvolvida por Vítor Serrão veio trazer alguma luz. Os testamenteiros 
da Infanta mandaram fazer o retábulo da capela do antigo Hospital de 
Nossa Senhora da Luz (fig.6) por si fundado (actual Colégio Militar 
de Lisboa), contratando os pintores Simão Rodrigues e Domingos 
Vieira Serrão para a realização do painel 
(c.1615) onde se retrata, numa repre-
sentação póstuma, a Infanta assistindo 
os pobres e enfermos (Serrão, 2009:53). 
Mais apurou o historiador que, em Julho 
de 1600, a Testamentária da Infanta enco-
mendou à mesma parceria de pintores 
diversas obras, entre as quais um painel 
para o altar de S. Bento, do cruzeiro do 
Santuário de Nossa Senhora da Luz, que 
inclui novamente o retrato (póstumo) de 
D. Maria e da sua aia Ângela (ou Luísa) 
Sigea. 

 Considerações Finais

 Nestas breves páginas procuramos demonstrar como ao longo 
do século XVI os retratos de doadores integrados na pintura retabular 
portuguesa constituíram um meio privilegiado de afirmação estatutária. 
Para isso concorreram também outros tipos de retrato que poderiam ser 
analisados para o mesmo período, nomeadamente as representações em 
retábulos escultóricos, pinturas fresquistas, iluminuras, vitrais, que não o 
foram aqui por óbvias limitações de espaço.
 As transformações artísticas ocorridas na mencionada centúria 
decorrentes da intensificação dos contactos com a Flandres, no reinado 
de D. Manuel I, caldeados com uma progressiva abertura aos influxos 
italianizantes manifesta, sobretudo, no reinado de D. João III, e a sub-
missão às imposições tridentinas a partir do último terço do século, na 

Fig.6 - Simão Rodrigues e Domingos 
Vieira Serrão. A Infanta D. Maria 
assistindo os enfermos e doentes 
(c.1615). Igreja do antigo hospital de 
Nª Srª da Luz, actual Colégio Militar 
de Lisboa. Foto de Vanessa Antunes.
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adopção dos formulários que caracterizaram uma Pittura senza tempo, 
determinaram a evolução da produção imagética nacional no que toca, 
também, à representação dos comitentes na pintura retabular.
 Se, no reinado do Venturoso a família real foi a primeira a usar 
o retrato como forma de legitimação do seu poder, o retrato integrado 
vai-se tornando tendencialmente necessário à afirmação da aristo-
cracia ascendente e da burguesia endinheirada (Pacheco, 2016:101). 
Inicialmente predomina o modelo flamengo, de representação do doa-
dor(es) acompanhado(s) do(s) patrono(s) admonitore, preferencialmente 
nos volantes de um tríptico, até porque a maioria das obras são, de facto, 
oriundas do Norte da Europa.
 Este modelo coexiste, contudo, com um outro que se tornará 
dominante a partir dos anos vinte, de representação individualizada do 
doador que pode assumir, até, algum protagonismo no contexto de uma 
cena religiosa. O tradicional afastamento entre a divindade e o Homem 
era superado, à luz da nova consciência humanista, através da qual este 
reencontrou o sentido da sua historicidade.
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Abstract

The notion of official portraiture was developed in the course of 
the 15th century. Painted prototypes were copied several times 
for distribution across a sovereign’s network. Both Rogier van 

der Weyden’s portrait of Duke Philip the Good and Bernard Strigel’s 
portrait of Emperor Maximilian I perfectly served this purpose. 

Official portraits of noble women were comparably rare and 
there was usually no intention of producing more than one copy. 
Margaret of Austria, regent of the Netherlands, developed a different 
strategy that would adequately reflect her authority and power. She 
made use of two very different portrait types in the Low Countries and 
in Savoy respectively. 

Sometime after Margaret had been widowed for a second time, 
she decided to change her public image from that of a female consort 
to presenting herself as regent of the Burgundian Netherlands. She now 
acted on behalf of the emperor. In this situation, she devised a strat-
egy for disseminating an official portrait of herself, comparable to that 
of her male relatives. In the Low Countries, her portrait presented her 
as a devout widow, dressed in black and white. The prototype devel-
oped by Van Orley and Meit served as a model for likenesses in a wide 

IMAGO VIDUAE – IMAGO 
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range of media, sculpture, stained-glass windows, tapestries and book 
illumination. 

In the duchy of Savoy, her dowager lands, she wished to be per-
ceived instead as the wife of Philibert II of Savoy and as a noble princess 
from the house of Habsburg. Her burial church in Brou became the stage 
for showcasing numerous portraits of herself in marble and alabaster as 
well as in stained-glass windows. In this context, Margaret of Austria is 
dressed more luxuriously, wearing the archducal hat as a quasi-imperial 
attribute. 

 Keywords: 
state portraits, Maximilian I, Margaret of Austria, gender.

IMAGO VIDUAE – IMAGO ARCHIDUCISSAE. 
Strategies for establishing a public Female Identity in the 

early Renaissance.

FACES – MASKS – PORTRAITS. No doubt, this is a topic 
that fascinated artists, patrons and art historians alike and still does 
(Preimesberger, 1999). Francisco de Hollanda’s treatise Do Tirar pelo 
Natural (1549) is the reason for having organized this symposium, and 
we are all grateful to Fernando Pereira, Luis Arruda and Annemarie 
Jordan for the new edition of this seminal text. Given the focal point of 
this conference, this paper will concentrate on the early modern period 
in northern Europe and leave aside the many other important move-
ments that produced portraiture at the same time.

Visual messages through Portraiture 

Many exhibition catalogues have been written on the topic of 
portraiture, such as Renaissance Faces: Van Eyck to Titian (Campbell, 
2008) or The Renaissance Portrait. From Donatello to Bellini (Christiansen 
& Weppelmann, 2011). A more theoretical approach was taken by Hans 
Belting when publishing his book Face and Mask: A Double History (2013/ 
2017). The title of this last book points to the fact that Renaissance por-
traits are not to be understood as naturalistic renditions of a person, 
but are highly constructed images that could carry multiple meanings. 
Therefore, it is important to look for overt or hidden codes and read 
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these likenesses very carefully. Portraits often show a mask-like face of 
the person in question, because the social status, function and age of 
the sitter required a self-controlled image. Anne de France (1461-1522) 
taught her daughter Suzanne de Bourbon (1491-1521) to control her 
emotions when interacting with the public (Jansen, 2004).

The portrait by Jean Hey of the ten-year-old Margaret of Austria 
(1480-1530) is a case in point (Figure 1). It shows as a serious young 
girl of noble descent, ready to take on her role as the future queen of 
France. Her crimson velvet dress is lined with ermine and she wears 
a French-style bonnet lined with precious metal ornaments. Her costly 
rosary, consisting of a string of white pearls with an ornate gold orna-
ment, suggest the young princess is praying devoutly in front of a devo-
tional image which may have once formed the right wing of a diptych. 
The intricate borders on her black neckline reveal the initials “M” for 
Margaret and “C” for Charles. The over-sized pendant consists of a 
golden fleur-de-lis ornament which has been decorated with a white 
bird, either a dove or a pelican. A pyramid-shaped diamond is set in gold 
and mounted above a large, heart-shaped ruby and a drop-shaped pearl. 
Margaret’s dress and jewelry are minutely described in the inventory of 
June 1493, which was taken at the time of her return to the Burgundian 
Netherlands (Eichberger, 2001). This is one of the rare occasions on 
which the apparel of a woman in a por-
trait is confirmed by a written source. 
The portrait is thus a reliable source 
that provides us with the likeness of 
the young princess and at the same 
time testifies to an important dynastic 
union. The jewel was most likely a gift 
from the dauphin to his future wife, 
the so-called petite reine. In this bridal 
portrait, Margaret embodies modesty 
and piety, two desirable female traits 
that were described in contemporary 
manuals by Juan Luis Vives (Fantazzi, 
2000) and Anne de France. During 
Margaret’s childhood and youth, such 
portraits were commissioned by a 
member of the family, for instance by 

Figure 1. Jean Hey, Margaret of Austria, 
New York, MMA, Lehmann collection
[© Wikimedia common}
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Margaret of York (1446-1503) or by Maximilian, her father. Many such 
portraits were made of the young princess in the context of marriage 
negotiations undertaken with the leading European courts in France, 
Spain and England. This paper will, however, concentrate of portraits 
that were commissioned by Margaret herself as an adult woman. These 
were in most cases portraits designed by her court artists when she was in 
a position to generate the image herself. Margaret of Austria learned the 
ropes from her father who was much concerned with shaping his visual 
identity during his lifetime (Silver, 2008; Lange-Krach, 2019). He intro-
duced new guidelines for portraits of himself that could be employed in 
different regions of his vast empire.

Emperor Maximilian I – a Man with many Faces

When looking more closely at the large number of likenesses 
that still exists of Emperor Maximilian I, certain patterns emerge that 
show his deep understanding of different pictorial conventions. Around 
1500, a new development emerges that impacts on contemporary por-
traiture. Patrons and artists increasingly distinguish between cosmopoli-
tan and regional concerns and start to commission more than one official 
portrait (Eichberger, 2014). In the case 
of Maximilian, three major strands can 
be identified: a) the imperial Portrait with 
regalia as conceived by Bernard Strigel 
in the 1490s (Figure 2); b) the classical 
portrait in profile, as devised by Giovanni 
Ambrogio de Predis in 1502, and the 
Netherlandish portrait in courtly dress as 
created by Joos van Cleve in 1508.  

The imperial and the 
Netherlandish portrait type both existed 
in several versions and were distributed 
among relatives and allies. The differ-
ence between these two likenesses is 
striking and one hardly recognizes the 
same man. Only Maximilian’s aquiline 
nose is a facial feature that both like-
nesses have in common. In Strigel’s 

Figure. 2. Bernhard Strigel, Emperor 
Maximilian I, Berlin, Deutsches 
Historisches Museum [TBA]
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painting, Maximilian wears a shining armor and carries the symbols 
of power: a miter-crown, a richly embroidered cope, a scepter and a 
sword (Beneke, 2012; Eisenbeiß, 2017). The order of the golden fleece 
is another essential attribute for Maximilian as he acted as sovereign of 
this knightly order for certain periods of time, first for his son, Philip the 
Handsome, and second for his grandson, Charles V. In the portrait type 
devised by Joos van Cleve, Maximilian wears a fur-lined cloak with wide 
sleeves made from gold brocade. It was a courtly dress that was worn on 
official occasions as we can see from the prints in the autobiographical 
treatise called Weiskunig or The White King. It is surprising to note, that 
none of the imperial regalia are employed in the Netherlandish proto-
type.  The black hat looks fairly plain, a true understatement in compar-
ison to the imperial crown. The chain of the Burgundian order is thus 
given even more emphasis in this image. 

The imperial Portrait by Bernard Strigel

The portrait by Strigel corresponds to the official image pro-
moted by the Habsburg court in the Holy Roman Empire as can be seen 
from the commemorative coin minted by the Tyrolian engraver Benedikt 
Burkhart in 1505. The texts on the obverse reads: “Maximilian by the 
grace of God King of the Romans, forever Emperor“, and on the reverse: 
“The Hereditary King of Christian as well as other realms, Archduke of 
Austria and of very many lands, Prince, Duke and Lord”. The shields of 
Tyrol, Old-Hungary, Austria, Old-Burgundy and Habsburg represent his 
most important territories.

The layout used by Bernhard Strigel in his state portrait corre-
sponds to an earlier model, that of Emperor Frederick III (1415-1483), 
Maximilian’s father. The Vienna portrait shows Frederick in a similar 
pose, carrying the same regalia as his son. Frederick wears a voluminous 
coat made from gold brocade and fur; he is depicted with the Aragon 
Order of the Jar. The painting attributed to Hans Burgkmair the Elder is 
based on a lost original dating from 1468 (Heinz & Schütz, 1982). 

Margaret of Austria displayed three portraits of her father in her 
Mechelen residence, one by Bernhard Strigel and two by Joos van Cleve 
(Eichberger, 2002). The more official portrait was placed in the spacious 
library in the southern wing of her court. In 1516, the panel image was 
described as followed: “another larger panel of the emperor, dressed in 



195

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

his imperial accoutrement” (Eichberger, 2002, p. 167). 

Maximilian as Sovereign of the Order of the Golden Fleece

The medium-sized portrait by Joos van Cleve hung in Margaret’s 
official portrait gallery on the first floor. In 1523, it was described as fol-
lows: “Item, another portrait of the emperor Maximilian, father of our 
lady, may god forgive him, dressed in a robe of gold brocade, lined with 
marten fur, a black bonnet on his head, wearing the collar of the order of 
the golden fleece, holding a scroll in his right hand.” (Eichberger 2002, 
p. 153; Hand, 2004, pp. 112-14). In this portrait gallery, most of the 
male sitters were portrayed as members of the Burgundian order, none 
of them wore any additional regalia.  From October 1508 until March 
1509, Maximilian had stayed in the Low Countries for an extended 
period (von Kraus, 1899, pp. 48-56). It is likely, that he met with Joos 
van Cleve, an accomplished portrait painter, during the seven weeks he 
spent in the city of Antwerp. This gave Maximilian enough time, to work 
with van Cleve on two versions of his Netherlandish portrait. 

It was evidently important for Maximilian to have at his disposal 
an alternative portrait of himself that he could use in the Low countries. 
He was not very popular with the General Estates of the Burgundian 
Netherlands because of his involvement in a civil war raging during the 
1480ies. This new likeness mimicked earlier Burgundian portraits by 
Rogier van der Weyden and the Master of Mary Magdalene. The posture 
of his left hand resting on the ledge and the scroll in his right hand are 
common features. With such a likeness Maximilian could blend more 
easily into the noble community of knights that belonged to the Order of 
the golden Fleece. This effect was intended in Margaret of Austria’s offi-
cial dining hall (salette) in Mechelen. This visual strategy is confirmed by 
the Vienna statute book of the order that appears to copy several paint-
ings from Margaret’s portrait gallery (Gerstinger, 1934). 

In 1508, van Cleve was asked by Maximilian to produce a sec-
ond version of the Netherlandish type, one in which he is holding a posy 
of carnations in his right hand instead of a scroll (Figure 3 - page 173). 
A copy of this second version was kept in the most private apartments of 
the regent, her presentation bedroom with study. It is described in 1523 
as follows: “Item, another portrait panel of the emperor Maximilian, 
holding two carnations in his hand, dressed in gold brocade, wearing 
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the order of the golden Fleece.” 
(Eichberger, 2014). 

It is generally agreed that 
this image falls into the category of 
portraits used for marriage negoti-
ations; it portrays the bridegroom 
as a gentleman-suitor bearing flow-
ers. In most cases, such portraits 
were commissioned around the 
time of the wedding as can be seen 
from the portrait of Christian II of 
Denmark, married to Isabella of 
Austria, Margaret’s niece. In the 
case of Maximilian, the situation 
is more complicated, as both his 
first and his second wife had died 
by that time. It can be argued that 
Maximilian wanted to commemorate his betrothal to Mary of Burgundy, 
taking place in August 1477. 

In 1511 and 1517, the emperor commissioned a memorial coin 
that recalls the marital union between himself and Mary of Burgundy 
(Roberts, 2008). It was a reissue of the 1479 wedding guldiner. The ques-
tion arises why Maximilian would have wished to mark his marriage with 
Mary of Burgundy more than thirty years after the event? This decision 
goes hand in hand with the emperor’s contemporary printing projects 
such known as The Arch of Honor, the Triumphal Procession and the auto-
biographical treatises, Theuerdank and Weisskunig. Through this marriage 
with Mary of Burgundy, Maximilian had gained his most valuable asset, 
the Burgundian Netherlands. This was the main reason for celebrating 
this union until the end of his life. One woodcut from the Weisskunig 
series may suffice to illustrate the significance attributed to this event in 
his self-promoting propaganda campaign.

Female Consorts, Queens and Regents

Commissioning an official state portrait – often in multiple cop-
ies - is something that dukes, kings and emperors strived for in the course 
of the fifteenth and sixteenth centuries. But how about noble women such 

Figure 3. Joos van Cleve, Maximilian with car-
nations, Vienna, KHM. [TBA]
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as Queen Anne de Bretagne (1477-1514) or Duchess Margaret of York, 
who held high social positions (Pearson, 2008; Shifrin, 2008; David-
Chapy, 2016)? In most cases, they appear not to have emulated their male 
counterparts in developing an official likeness, a portrait type that could 
be employed like a hallmark. For many of these women we only know 
one single portrait panel, as is for instance the case with Duchess Isabella 
of Portugal (1397-1471) (Lemaire & Henry, 1991), wife of Duke Philip 
the Good, or Duchess Mary of Burgundy (1457-1482) (Delva, 2000; 
Roberts, 2008). Duchess Anne de France, the sister of King Charles VIII, 
only appears as devotee in the context of an altarpiece (Falque, 2019, pp. 
29-106). No autonomous portrait panel is known of her to date despite 
the fact that she acted as regent for her underage brother. Others, such 
as Queen Anne de Bretagne and Duchess Louise of Savoy (1476-1531), 
had their portrait inserted into an illuminated manuscript, either a book 
of hours or an educational text. Only occasionally, a portrait medal was 
struck, as was the case with Louise of Savoy (Créspin-Leblond, 2015). 
Around 1505, Louise commissioned her likeness of herself as widow in 
bronze and paired it with a portrait in profile of her thirteen-year old 
daughter Margaret of Navarra (1492-1549). 

In portraiture, the notion of gender plays a significant part in 
so far as the female’s marital status played a decisive role in the way in 
which women were depicted during the early modern period. In con-
trast to women, men were never portrayed as widowers. A sovereign who 
lost his wife was destined to marry again in order to have more chil-
dren with his next wife and thus continue the family line. Educational 
texts such as Juan Luis Vives treatise The education of a Christian Woman 
clearly spells out the three most important phases in the life of a woman; 
Book I: “Unmarried young women”, Book II: “Married Women”, Book 
III: “On widows” (Fantazzi, 2000). Portraying a woman appropriately 
is not just a question of age, nor of the declining physique of the female 
body, as Hans Baldung Grien rendered it in his famous painting of the 
Seven Ages of a Woman. Successful portraits combine the social and mar-
ital status of the sitter with the changes that come with advancing age. 
Renaissance court artists therefore produced a large range of portraits 
of noble women. These could be portraits for the marriage market (e.g. 
Mary of Hungary), likenesses for the bridegroom showing off the fami-
ly’s jewels (e.g. Margaret of York) or images of a princess in her widow’s 
weeds (e.g. Louise of Savoy). 
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A common Portrait Strategy: Maximilian I and Margaret 
of Austria

Archduchess Margaret of Austria (1480-1530) stands out 
among these sixteenth-century women in so far as she took control of 
the portraits that were made of her after she was appointed regent of the 
Habsburg-Burgundian Netherlands (1507-1515/ 1517-1530). She had 
observed her father developing a strategy for being represented in dif-
ferent parts of his realm. As will be shown, Margaret followed his model 
by using two diverging images of herself that she employed in different 
contexts. She would either opt for her state portrait as a modest widow 
or present herself a married woman in rich attire. 

A timeline demonstrates the sheer quantity and variety of por-
traits produced during Margaret’s lifetime. There are panel paintings, 
sculptures in wood, alabaster and marble, medals in bronze, a medallion 
in terracotta, illuminations, stained glass windows and woodcuts. Before 
the death of her second husband in 1504, one finds mostly portraits of 
the young, unmarried Margaret produced by the court. Around 1505, 
two portraits come into existence that can be described as more exper-
imental in style. This refers in particular to the silver medal and to the 
portrait diptych by the Master of 1499. 

After having been appointed regent and governess of the 
Burgundian Netherlands, Margaret wears a typically Netherlandish 
outfit with a folded coif and a low-cut dress. Around 1518/1519, two 
of her court artists, Conrad Meit and Bernhard van Orley, produced a 
prototype that would become the signature portrait for the daughter of 
Maximilian. In these portraits, Margaret adopts the likeness of a widow 
which adequately represents her current status as a woman who has lost 
her husband and is no longer interested in remarrying. Alternatively, she 
uses the image of a richly dressed princess which can be described as a 
retrospective portrait as it harks back to her time as wife of Philibert II 
of Savoy. 

Among the portraits of Margaret as a young girl, the likeness 
of Jean Hey is the most accomplished and refined portrait. The red-vel-
vet dress and the French-style headgear appears again in the Paris/ 
London portrait that was used in later marriage negotiations (Campbell, 
1985; Eichberger, 1996). A portrait diptych with Philip the Handsome, 
attributed to Pieter van Coninxloo, today exists in two versions, one in 
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London and one in Vienna.  In these double portraits, the young prin-
cess wears a gold-brocade dress and a diamond-shaped piece of jewelry. 
These images were commissioned by the court, and Margaret probably 
had no or little say in how she was portrayed.

One of the first documented images, that was made on Margaret’s 
command is a diptych, now in Ghent (Eeckhout, 1988; Eichberger, 
1998). It shows the archduchess kneeling at a prayer stool in a private 
chamber, facing the Virgin Mary with child on the left half of the double 
panel. Here, Margaret is portrayed as the wife of Duke Philibert II of 
Savoy, the coat-of-arms on the chimney piece and the armorial carpet 
identifying her as such. It can be assumed that this portrait was made 
before the death of Philibert in September 1504, as the princess is shown 
in rich attire. She wears a fur-lined gold-brocade dress, a French-style 
headdress and various pieces of jewelry. This type of portrait was used by 
Margaret until the end of her life, particularly in the Duchy of Savoy, or 
whenever she wanted to signal her status as a married woman.

One of the most puzzling portraits of the archduchess is a small 
silver medal that shows Margaret up to her shoulders, without dress, 
her loose hair covering part of her body Eichberger, 2002, p. 27; Haag, 
Eichberger & Jordan Gschwend, 2018, p. 95). This medal must have 
been minted after the death of her husband and before assuming her 
new role as regent of the Netherlands (Figure 4). The Latin inscription 
stresses her elevated social status as daughter of the Emperor Maximilian 
(MARGARITA CAESARIS MAXIMILIANI FILIA). This is under-
lined by the imperial crown to her left.  The symbols fire steel, flint and 

Figure 4. Silver medal, Margaret of Austria, Vienna, Münzkabinett. [TBA]
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flames refer to the Burgundian heritage. On the opposite side, the daisy 
ending in a knot points to her name Marguerite and point to her associa-
tion with the house of Savoy. 

On the reverse, we find a highly programmatic scene: Virtue, the 
woman in classical dress holds a crown and points to a man on the floor, 
holding a second crown in his hand. The Latin inscription VICTRIX 
FORTVNAE FORTISSIMA VIRTVS refers to the virtuous character 
of the archduchess who lost two kingdoms, Spain and France, and nev-
ertheless persevered in life, thus overcoming the vicissitudes caused by 
Fortuna. The theme of the unfortunate princess appears in several con-
temporary treatises such as Michele Ricci’s Le Changement de Fortune en 
toute prospérité (Françon & de Boom, 1938). 

On fol. 2v-3 the personification of Fortune pulls the crown from 
Margaret’s head. In this miniature, she is depicted as a French queen 
with scepter and globe. 

The silver medal is very modern in style and reflects the onset 
of the humanist movement north of the Alps, spreading across France 
and the Netherlands in the first decade of the sixteenth century. It is 
surprising to see that portrait conventions introduced in male portrai-
ture are now transferred to a woman. This applies both to the nudity of 
the sitter and the three-dimensionality of the bust. The painted portrait 
of Johann Kleeberger, executed by Albrecht Dürer in 1526, plays with 
similar ideas.

Margaret of Austria as Regent of 
the Netherlands

A very different image of the Austrian 
princess is produced at the Netherlandish 
court in Mechelen. In the course of her 
regency, Margaret preferred to be portrayed 
as a widow dressed in the Netherlandish style, 
looking almost like a nun (Figure 5). Wearing 
black was appropriate for a widow in mourn-
ing, as can be seen from a miniature in Jean 
Lemaire de Belges’ treatise called La couronne 
margaritique (Vienna, ÖNB, 3443, fol. 14v). 
Later portraits by the court artists Bernard 

Figure 5. Bernard van Orley 
(workshop), Margaret of 
Austria, Brussels, MRBAB [© 
Wikipedia Commons]
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van Orley and Conrat Meit suggest that Margaret dressed in this particu-
lar fashion for the rest of her life. A preference for black and white textiles 
seems to be the norm. Only the subtle fur trimmings on her sleeves point 
to Margaret’s elevated social status. This image became the official por-
trait of Margaret as regent of the Netherlands and served as her hallmark 
in many different contexts (Eichberger, 2016).

The headdress worn in this portrait corresponds in style and 
shape to the Netherlandish dress of a married woman, as portrayed by 
Albrecht Dürer in 2021. In addition to the coif, Margaret’s hair, fore-
head and neckline are covered by a white piece of fabric and a trans-
parent veil. Her low-cut dress and the black string of a pendant shine 
through the pleated veil. With her finger tips, Margaret seems to grasp a 
pendant which is hidden inside her dress.

There is a gold pendant from Margaret’s collection of jew-
els, that has been identified with an object in the Kunstkammer of the 
Kunsthistorisches Museum in Vienna (Eichberger, 2002, pp. 262-63). 
It shows an enameled portrait in profile of her late husband Philibert II. 
Two patron saints, Saint Philibert and St Margaret, are depicted on the 
closed wings of the miniature triptych. Does Margaret wear this pendant 
in the Brussels portrait in memory of her late husband? If so, it is a very 
subtle gesture that only be understood by few. The black string wrapped 
around her left index finger is part of the string of prayer beads depicted 
in the Brou version of this image.

The prototype by Bernard van Orley was developed during the 
second term of Margaret’s regency and was copied many times with 
slight variations (Eichberger, 2005). The version from the royal monas-
tery of Brou shows Margaret wearing a very similar dress, holding a set of 
prayer beads. Both hands rest on a green table, a piece of furniture that 
was only barely visible in the Brussels version. 

It is always useful to have the written description of a person in 
addition to the painted picture. Antonio de Beatis, the Italian secretary of 
cardinal Louis of Aragon, who met Margaret in July 1516 writes: “On the 
following day, our noble lord visited Madonna Margarita, the daughter 
of his Majesty, the emperor; according to my estimate, she is about 35 
years old, not ugly; she has a great presence, truly that of an empress, 
with a certain twinkle in her eye that suits her well. She spoke a lot with 
her lordship, always in Spanish and that pretty well.” (von Pastor, 1905, 
pp. 56/ 62; Eichberger, 2002, p. 36). 
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Van Orley portrait was chosen as Margaret’s official portrait, 
as can be seen from contemporary likenesses in other media, such as 
wooden sculptures, stained glass windows and tapestries. Conrat Meit, 
her court sculptor, produced several portraits made from boxwood and 
marble that repeat exactly the same features. The small boxwood por-
trait, now in Munich, is almost a mirror image of the van Orley paint-
ing (Eikelman & Burk, 2006, pp. 96-99). As Jens Burk has discussed in 
more detail, Meit took this miniature portrait bust with him to Brou as 
a model for her marble effigy (Eikelmann & Burk, 2006). He produced 
two wooden portraits before 1518 and the written documents state “that 
Margaret wished to have two wooden portraits that resembled her.” 
Having a life-like portrait of herself was important to her.

In 1528, Conrat Meit produced a large portrait medallion made 
from painted terracotta that surpasses the wooden images in natural-
ism (Eichberger, 2002, pp. 33-34; Eikelmann & Burk, 2006, p. 108). 
Margaret’s full lips are coloured red, her blond hair has highlights in 
gold, her rosy cheeks add vivaciousness to the portrait. Conrad Meit 
probably made that medallion while working on her tomb in the church 
of Saint Nicholas-de-Tolentin in Brou. No further details are known 
about who commissioned the medallion and for which purpose it was 
made. The Latin inscription reads as follows: MARGARITA CESA[R]
VM AUSTRIE VNICA FILIA ET AMITA 1528. The wording under-
lines the imperial element, stressing her position as the only daughter and 
aunt of an emperor. This titulus refers to her father, emperor Maximilian 
I (d. 1519), and to her nephew, emperor Charles V, whose coronation 
took place in Aachen in October 1520.

Margaret of Austria, a worldly Princess and Wife of 
Philibert II of Savoy

Conrat Meit produced several portraits for his patroness. For 
the library in Mechelen he created a pair of marble busts that showed 
Philibert II and Margaret as a young couple. Antonio de Beatis saw 
them in the original and described them as follows: “And one sees the 
head of the duke of Savoy, her lady’s late husband, made from marble, 
showing him as the good-looking young man he is said to have been; 
and [the head] of our most illustrious lady, when she was young, made 
with much artistry and all in natural proportions.” (von Pastor, 1905; 
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Eichberger, 2002, p. 37). Margaret of Austria insisted on being known 
in the Netherlands as the late wife of Philibert of Savoy. She lived in the 
so-called “Court of Savoy” and she addressed as “Madame de Savoy” 
in the archival documents. Unfortunately, these two likenesses by Meit 
were lost after they had been passed on to Margaret of Parma. An entry 
in her 1560 inventory describes them as follows: “First, the representa-
tion of his highness, the late duke of Savoy - may God forgive him - hus-
band of the late Lady Margaret, Archduchess of Austria, made from the 
waist up, from white marble, by the hand of Master Conrat [from] Metz; 
the representation of the late Lady Margaret, Archduchess of Austria, 
made by the same hand, and also from marble like the previous one.” 
(Eichberger, 2002, 37, fn. 54).

While these statues can no longer be studied in the original, we 
do have two wooden portraits from London that show the married cou-
ple at a younger age (Eikelmann & Burk, 2006, 104-107). Margaret is 
shown in a tightly-fitted, low-cut dress that shows her body and neck. 
She is wearing the Netherlandish coif that was characteristic for the por-
traits by van Orley. This time, her forehead and neck are not covered by 
a veil. The important point is that Conrat Meit developed two types of 
portraits for his patroness, one showing her as a married woman and one 
as a widow. 

Not long after having been reinstated as regent and governess 
of the Low Countries, Margaret commissioned a large songbook that 
opens with a double spread, showing her in adoration of the Coronation 
of the Virgin Mary on the opposite side (Meconi, 2010). Her coat of arms, 
Habsburg-Burgundy combined with Savoy, appears in a second minia-
ture on fol. 2. 

The musicologist Honey Meconi emphasized the fact that this 
is the first time, a woman appears in such a privileged place in a large 
musical manuscript from the Alamire group. In most cases this place of 
honor was taken by a male figure, for instance Maximilian I or Christian 
II of Denmark. Meconi argued that after Charles went to Spain and 
left Margaret back to govern the Low Countries on his behalf, she was 
increasingly concerned with establishing a public image. In the opening 
miniature of this manuscript, Margaret wears the widow’s coif and the 
thin veil that covers her neck. Apart from that, Margaret is dressed quite 
lavishly; she is clad in a gold-coloured cloak that is lined with ermine. 
The invention of a state portrait as widow, created by Bernard van Orley 
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and Conrad Meit falls exactly into this time. 
The image presented to those visiting the church of Saint-

Nicholas-de-Tolentin in Brou – formerly part of the Duchy of Savoy – is 
a very different one. The double portraits in the stained-glass windows of 
the choir and the chapel of Margaret of Austria make no reference to her 
contemporary status as a widow. In this context, Margaret of Austria is 
portrayed as the wife of Philibert II of Savoy and as a powerful princess 
of Habsburg descent. Apart from documenting her ever-lasting love for 
Philibert, this iconography allowed her to publicly claim her position as 
dowager duchess of Savoy, a state that was of great political importance 
to the Holy Roman Empire (Eichberger, 2011).

The windows in this church were executed between 1528 and 
1531 by a workshop from Lyon. Margaret wears a courtly dress made 
from red velvet and decorated with rich fur trimmings. Her armorial 
coat, representing the house of Habsburg-Burgundy, is held together by 
a large golden chain (Figure 6). At the foot of 
her prayer stool appears her diamond-shaped 
coat-of-arms, crowned by the archducal hat 
and accompanied her motto “FORTUNE – 
INFORTUNE – FORT UNE”. In this win-
dow, the likenesses of Philibert and Margaret 
have been inserted into The Assumption of 
the Virgin, depicted in the upper half of the 
window. 

The young couple appears a second 
time at the bottom of two genealogical win-
dows that frame a row of biblical windows in 
the center of the choir zone. Again, the cou-
ple is portrayed in all their glory, Philibert 
as a knight in shining armor, Margaret as a princess from the highest 
echelons of society. Earlier in her life, Margaret had pledged to build 
this burial church for Philibert and his mother, Marguerite de Bourbon 
(1438-1483). The tombs of herself and her husband continue to tell the 
story of a happy marriage that came to a premature end, due to the evil 
machinations of FORTUNA, the goddess of fate.

Jean Lemaire de Belges, the historiographer working at the court 
of Margaret of Austria, was the first to capture the dramatic events in an 
allegorical treatise entitled La couronne Margaritique (Blattes-Vial, 2015). 

Figure 6. Brou, stained-glass 
window in Margaret of Austria’s 
chapel. [TBA]
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In this illustrated manuscript, Lemaire recounts the dramatic events sur-
rounding the death of Philibert and describes the immense grief and sor-
row the young widow experienced. According to his tale, MISFORUNE 
and DEATH conjured up the plan to rob Margaret of Austria of her 
husband. This all happened in 1504 and a year later, the manuscript was 
handed over to Philip the Handsome as a present (Eichberger, 2018).

The Augustinian monastery in Brou was the place where 
the bodies of the unfortunate couple were put to their final rest. For 
twenty-five years, Margaret planned and supervised the erection of an 
architectural monument that should set the stage for an intricate icono-
graphical program. Stained-glass windows, sculptures and monumental 
double-storied tombs recall the story of Margaret and Philibert, creating 
a memorial site of the highest standard. 

The marble effigy of the archduchess on the upper part of her 
tomb projects an image that deviates markedly from the Netherlandish 
portrait icon developed by van Orley and Meit (Figure 7). Here, 
Margaret is portrayed as a most noble princess and not as a modest 
widow (Eichberger, 2002, pp. 37-42). In Brou, she proudly represents 
the imperial family. She wears a 
courtly dress and rich jewelry; 
her cloak is lined with ermine. 
The elaborate headgear con-
sists of the Austrian archducal 
hat with its zick-zack shaped 
fringe and a crown-like arch. 
This emblem of power appears 
in the stained-glass windows 
and in the sculptural decora-
tion throughout the church. It 
underlines Margaret’s position 
as the “only daughter and aunt of the emperor”. 

The lower effigy on the same tomb is made from alabaster and 
shows Margaret stripped of all her worldly trappings. Her dress is plain 
and unadorned; her hair flows down in large curls that spread across 
her shroud. Her eyes are closed and her mouth is slightly open. It is a 
peaceful image, showing an ageless woman freed of all the duties and 
sorrows she had to face in her lifetime. Conrat Meit was a master in 
showing subtle differences in the portraits he created of his patroness; 

Figure 7. Conrat Meit, Margaret of Austria, marble 
effigy, Brou [© Wikimedia commons]
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he pays attention to moods as well as composure, character as well as 
self-possession

Summary

This paper is concerned with the strategic approaches applied 
by those who commissioned and used portraits in the early sixteenth 
century. The exemplary cases of Maximilian and Margaret showed that 
both of them were aware of pictorial conventions in various parts of the 
Holy Roman Empire. Minute attention was paid to the position assumed, 
whether that be emperor or sovereign of the Order of the Golden Fleece. 
Different artists were employed to develop iconic images that could be 
copied and distributed among the loyal allies. 

Margaret of Austria recognized the mechanisms at play in her 
father’s portrait campaigns. She can be credited with the successful 
adoption of these ideas that had to be adjusted to role of a woman who 
held a high office. She had to negotiate how to keep her gender role as 
a modest widow intact and still express her power as the regent and 
governess of the Netherlands. She adopted an alternative persona when 
appearing as wife of her late husband Philibert. There she could show off 
her more attractive features, her pride of being a princess from the house 
of Habsburg. 

Margaret of Austria’s achievements in portraiture have to 
be called exceptional and are most remarkable indeed, even by male 
standards. She recognized the power of portraits and employed her 
Netherlandish likeness as a hallmark in order to be more easily identifi-
able as the principal deputy of the emperor in the Low Countries. Being 
‘the only daughter and aunt of an emperor’, Maximilian I and Charles V, 
gave her the authority to publicly project her persona beyond the usual 
standards established for women. She became a model for later gener-
ations of women, including Mary of Hungary, Margaret of Parma and 
Isabella of Austria.
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 ABSTRACT

Although not being trustworthy in terms of qualities, the por-
trait genre is strict in terms of existence. It represents people 
that do/did exist. Jean Luc Nancy thus wrote that portrait rep-

resents someone who necessary exists/or existed defining that it: ‘paints 
a subject only by setting itself within a subject-relation; as such, it sees a 
putative subject (me, you, the painter) within relation to the subject that 
is being exposed. It sets a subject within a subject-relation and so within 
relation to self ’. (Nancy, 2018, 19). Portrait establishes a triple relation; 
‘portrait resembles (me), the portrait recalls (me), the portrait looks (at 
me)’ (Nancy 2018, 20). 

None of Nancy’s relations works with portraits of people gen-
erated by Generative Adversarial Networks. For example, in This Person 
does not Exist, as no comparing subject to any of these images. At the 
same time, a creator is a machine (Helfand 2019). Yet, this problem can 
be solved with object-oriented ontologies. According to these ontolo-
gies, still, even objects that are not strictly “things” (or physical) exist, 
in a certain way. Or as Graham Harman, the author of the theory of 
OOO flamboyantly describes; “along with diamonds, rope and neutrons, 
objects may include armies, monsters, square circles and leagues of real 

Portraits of people that do not 
exist. Generative Adversarial 
Networks (GANs) and the 
problem of existence in 
portraiture
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and fictitious nations.” (Harman 2011, 66-67).  So is true with “people 
who do not exist” - they do exist for everyone who is incapable of distin-
guishing their physical presence (or can experience individual existence 
remotely), and that is especially convincing in photographic medium as 
we are used that – whatever is photographed necessarily exists. Such 
objects, which do not refer to physical things, but are rather ideas Francois 
Laruelle names a photo-fiction, defining “a new type of object, about 
adding fiction to the photo according to a precise logic, without imita-
tion or dialectics, and then elucidating its structure” (Laruelle 2012, 12). 
Such objects are not made by adding photographs but by “generating 
fictions that are alike “theoretical captions” (ibid). 

Both types of objects construct the world, which, according to 
Laruelle, is named a photosphere (Laruelle, 2011). Thus, both real por-
traits and generated ones create the sphere of portraiture. 

 
Keywords: 
artificial people; Generative Adversarial Networks; generated 

photographs; photo collage; photography

So God created man in his image, in the image of God created he him; 
male and female created he them (Genesis 1:27) 

Portrait genre is tied to the existence (predicate function). 
Although not being trustworthy in terms of qualities ascribed to some 
face, this genre is strict in terms of representing someone living. Portraits 
represents people that do/did exist in a manner of likeness. Jean Luc 
Nancy thus wrote that portrait represents someone who necessary exists/
or existed defining that it: ‘paints a subject only by setting itself within a 
subject-relation; as such, it sees a putative subject (me, you, the painter) 
within relation to the subject that is being exposed. It sets a subject 
within a subject-relation and so within a relation to self ’. (Nancy 2019, 
19). Portrait establishes a triple relation, he continues; ‘portrait resem-
bles (me), the portrait recalls (me), the portrait looks (at me)’ (Nancy 
2019, 20). Thus, portraits can be of people that are alive, that are no 
more alive, but in both cases – they reactivate memory by gazing. By 
defining resemblance (likeness), memory and gaze, Nancy explained 
three disciplines expanding the portraiture genre from art history into 
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visual studies, cultural studies and psychoanalysis. 
The broadening of the original field of portraiture was supported 

by photographic media, which surpassed limits of portrait paintings’ 
uniqueness, availability, and strict purposes. Yet, according to Johnstone 
and Imber (2020), photography’s invention was also crucial in weaken-
ing strict relationships of resemblance, set by classic aesthetics, provok-
ing the rise of new portrait genres, initiated by abstract paintings. So, 
authors write ‘to continue to insist on physiognomic resemblance […] 
would be to ossify what should be a vital and evolving form’ (Johnstone 
and Imber 2020, 38). 

Initiated as the process with the invention of photography, 
directly impacting on a definition of facial identity via image, yet reach-
ing its peaks in the Twentieth Century, anti-portraiture is today reaching 
its heights in the media of its very opposition – the indexical photo-
graphic images. Since recently it is possible to produce a photographic 
portrait that is not indexical. Or, while still being indexical media – these 
portraits are not based on resemblance. Consisting of small elements of 
recorded reality, new facial images are patched out of millions of reality 
segments do not refer to some existing fact but are radically constructing 
it. And the most considerable paradox of all is – a new reality made fea-
tures humans, as we are. While not resembling, and provoking memory, 
they do continue to gaze at us, suggestively. 

In this article, I will discuss the theme of an anti-portrait being 
a result of many portraits. While being made from representation, its 
result is not representative, yet – it looks like a portrait. But would the 
inexistence of the sitter be the reason to dismiss the idea of photographic 
portraiture at all? 

This Person does not Exist

We have recently met images of people produced by machines 
that also do not exist but appear very lively and look alike people we 
know. Portraits of people in This Person does not Exist https://thisperson-
doesnotexist.com/ by Philip Wang, a software engineer at Uber, face us 
with our image of non-existence. These people were never born into the 
physical reality. The pictures we face are of the people that do not exist 
and never existed. Algorithms generate their portraits to resemble what 
can be named – a human, although we do not see humans at all. Yet, we 

https://thispersondoesnotexist.com/
https://thispersondoesnotexist.com/
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cannot deny we do see some people, or a computation made by machines 
to satisfy human anthropometric obsession – making all into their own 
image.1 But, are these people not living or are existing in a certain way, 
as we do see them?

The epistemological – ontological tension in these images is 
significant, as while they epistemically appear like photographs, they do 
not index the reality. Yet, while these images do not record anything that 
existed or exist, they still live in a certain way. The existence of photo-
graphs that convince us in the presence of things we do not believe exist - 
can only disjoin our faith in photography as an indexer of reality so that we 
can ask. Namely, if we hold that despite the evidence UFOs and ghosts 
do not exist, we have no sufficient reason to maintain “non-existing peo-
ple” do not. And what happens in cases both UFOs, ghosts and ‘non-ex-
isting people’ do exist, but we only have no method of verification? 

OOO

To approach these images in the following presentation, I 
would like to import the crucial discussion from object-oriented ontol-
ogies (OOO). According to these ontologies, still, even objects that are 
not strictly “things” (or physical) exist, in a certain way. Or as Graham 
Harman, the author of the theory of OOO flamboyantly describes; “along 
with diamonds, rope and neutrons, objects may include armies, mon-
sters, square circles and leagues of real and fictitious nations”. (Harman 
2011, 66-67). Harman defines that not all objects are equally real, but 
they are equally objects (Harman 2011, 5; Harman 2018, 11.8 / 278). 

We live in the times of awareness many of our objects would out-
live us, photographs including, and in some of these objects, that are not 
a subject of contemporary ecologies, we hope they will endure as much 
as possible. The contrary of all other things, photographs would describe 
reality as it once was. 

Furthermore, photography’s objecthoodness is excessive - it 
resolves differences between subjects and objects represented, for it - for 
photography, both rocks and faces have the same status being objects of 
photography. Photography produces every subject into an object (thus 
it is inert to subjects), showing only its physical sides. In most cases, 

1  This Person Does not Exist (https://thispersondoesnotexist.com/ ) by Phillip Wang.

https://thispersondoesnotexist.com/
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effects of subjectivity are performed (by staging and posing), flattening 
the relationship among subjects and objects. For that reason, photogra-
phy seems to be an ideal medium of object-oriented ontologies, being an 
ontography (Harman 2011) illuminating the existence and relationship 
between the objects. Photography is object-oriented ontography in the 
proper sense as it registers the presence of items, some of which might 
be inaccessible to us by other means (as is the case with things recorded 
by X-ray photographs). 

The discussion claiming that photography not only brings 
knowledge on reality but is reality itself shifts the primary question of 
its nature from epistemology to ontology. While the discussion in photo-
graphic epistemology has been frequent, especially in philosophical aes-
thetics (Peraica 2010), its ontologies are rare. Among these rare theories 
are also ones by often unjustly disregarded French philosopher Francois 
Laruelle who defined the field of research of onto-photo (Laruelle 2011). 
Contrary to frequent discussions in aesthetics, Laruelle shifted his ques-
tion onto ontology, and metaphysics, to which some of my previous writ-
ings were dedicated, in and about photography. He did not analyze how 
photograph transfers the truth and/or knowledge about the external and 
objective reality or fails to represent it fully. Instead, he was preoccupied 
with the questions about how photographic images are reality. 

Ontophotographically - objects of photographs necessary exist, 
and it is impossible to photograph something not living (meaning; what-
ever can be photographed – necessarily exists) or, alternatively (and mak-
ing a premise of human empirical science which is conditioned by the 
epistemic medium of photography): what exists must be photographed. 
Thus Laruelle noted “from the photographic point of view, to be is to 
be photographed, and only photographed; and not half-real, half-photo-
graphed, half-real half-imaginary, half-being” (Laruelle 2011, 117). 

Photofictions 

Such compensation is the best visible on a specific type of pho-
tography re-constructing photographic objects that had never existed; 
these objects that Laruelle names photo-fictions, defining it as “a new 
type of object, about adding fiction to the photo according to a precise 
logic, without imitation or dialectics, and then elucidating its structure” 
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(Laruelle 2012, 12). In his Photo-Fiction, a Non-Standard Aesthetics 
(2012) he writes down a magic formula; 

It is the technological extension of photographic optics that 
exists within quantic (production of a photo-fictional resemblance), the 
formal extension of its algebraic ingredient (photo-fiction as science), 
the extension of its material aspect (photo-fiction as a neutralized liv-
ing of a certain still undetermined subject=X and of its objects), and 
the extension of the finality of the subject=X (the photographer-as-phi-
losopher and the philosopher-as-photographer are nothing but a simple 
aspects of the subject=X) (Laruelle 2012, 17)

Such objects are not made by adding photographs but by “gen-
erating fictions that are alike “theoretical captions” (ibid). 2

 Similarly to Laruelle, who distinguishes among the onto-photo 
and photofiction, Harman also distinguishes between real and sensual 
objects, the first one existing and the second being formed in the relation 
(thus being temporary). The real objects are in relation to each other, 
while sensual independent (Harman 2018). Both types of objects con-
struct the world, which according to Laruelle is named a photosphere. 

This photosphere has recently been expanded for a new type 
of objects, which reconstruct FROM photographs back to the physical 
reality. With growth of technologies of photographic construction and 
re-construction, restoring or completely making new objects, we can ask 
questions as - would such a replicated, 3d printed, perfect copy or a new 
generated one be ever made alive, and stand for and stand at the place of 
the original one? This idea, also present in some trashy SF serials that a 
holographic image can become a blood-and-flash being which it stands 
for, also reverberates an idea hidden behind large databases gathered 
of vanishing species. But do these photographs, which are objects and 
record objects, have any capacity of the existence? 

By claiming that photographs do not need necessarily to rep-
resent but may also be completely constructing the object represented, 
Laruelle defines the field of photographic metaphysics, the physical 
behindness of the photographic image. In this metaphysics there are 
objects which are not material and have never been so, they have instead 
been - ideas. 

2   Although Laruelle’s points may be close to the ontology of Vilėm Flusser, distinguishing between the science and photography (which 

mimics the dualism of word and image), Laruelle does not write from history of media theory but rather clear ontology, nearest to Cartesian 

parallel dualism, by claiming that “Photocentrism and Logocentrism are two possible presentations of philosophy” (Laruelle 2012, 47). 
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Generative adversarial networks (GANs), computing from a 
huge datapool create such, new objects.3 And these objects, according 
to OOO are real. So is true with “people who do not exist” - they exist 
for everyone who is incapable of distinguishing their physical presence 
(or can experience certain existence remotely), which is especially con-
vincing in photographic medium as we are used that is photographed 
necessarily exists. 

As in Laruelle’s idea that the apparatus of photo-fiction, indeed 
is a - theoretical object (Laruelle 2012, 11) GAN machines are also a 
non-physical or speculative, algorithmic creators. These generative mod-
els are made on mathematical models, that do fit Laruelle’s idea on the 
device that produces a “mixture of Cubism and fractality” (ibid- 13) 
and “configuration of vectors” (ibid) or “onto-vectorial kind” (ibid. 34), 
being made on “superposition” (ibid, 14).4 The resulting image is also 
“more vague, more aleatory” (Laruelle 2012, 18) generalization, which 
renders an entirely new ontology, and epistemology is not grounded on 
realism.5 

Conclusion  

Both types of photographic depiction of real people and persons 
that do not exist, construct the world of portraiture today, constructing 
that what Laruelle named photosphere. In photosphere, also persons 
that do not exist actually do exist - photographically. Thus, for the reason 
of media integrity, we need to accept a new genre of portraiture, portraits 
- of none. 

3    GANs are systems of two computers engaged in image communication and creation. One computer, named the Generator, proposes the 

image from the large pool of images while the other, Discriminator, denies the image according to a pre-set criteria. The process terminates 

when Discriminator agrees to the image proposed by the Generator. Thus, Generator produces images by generalization based on image 

conjunction on one hand, while Discriminator works on image comparison. 

4   Laruelle goes even further from fractal principle and compares the new photo-fiction generators to quantum physics, yet stating the 

process is not yet quantic but is capable of quantification.

5   And coincidences between Laruelle’s philosophy and GAN do not stop there. At certain parts of the text, Laruelle’s writing gets 

precisely into the point of GAN portraits, especially when writing on “generic humanity rather then narcissistic delirium of the modern 

individual” (ibid 18). By the end of his treatise, he writes also; “The generic photo is ethically people-orientated (…) and passes from 

positive photo, devoted to narcissism of the world to the generic photo which is not that of subjects but rather of objects” (Laruelle 2012, 

53). And this generic principle, at many places Laruelle writes is algebraic. Moreover, he distinguishes between planar merging of images 

(as numeric and metric duality) and simultaneous (as transcendental and unilateral duality) (Laruelle 2012, 68).
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Abstract

This article addresses issues of fictionality, metaphor, gender, 
the self, and the text-image interplay in portraiture practice 
and reassesses the boundaries of portraiture. It examines two 

moments in courtesan portraits in imperial China: their debut in the 
Tang dynasty (618-907) and their seventeenth-century apex during 
the Ming-Qing transition. It focuses on two literary representations, an 
individual courtesan’s self-portrait and her male-authored cross-dressed 
portrait. 

 Keywords: 

 courtesan, gender, literary portrait, self-portrait,     
 cross-dressing

Introduction

This article focuses on the rarely discussed debut of courte-
san portraits during the Tang dynasty (618-907) and their apex in the 
seventeenth-century Ming-Qing transition. It ponders the category of 

Portraiture as fiction and 
metaphors: the debut and  
apex of courtesan portraits  
in imperial China
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informal portraiture, outside the regulated system of official portraiture 
that starred ancestral, imperial, courtier, or religious figures and which 
has received extensive scholarly attention. It also investigates the inti-
mate text-image interplay between portraiture and poetry. Three major 
issues are interrogated: First, what was the efficacy of fictionality in the 
perception of a portrait or its literary representation? Second, how did 
the performativity of gender and body play a role in the making of cour-
tesan portraits? Third, what was the boundary of portraiture in terms of 
its definition? Can we redefine the portrait beyond its representational 
form? Can the depiction of a non-human subject represent the human 
figure as a portrait or self-portrait? To discuss these questions, this article 
begins with an analysis of three literary portraits of courtesans in two 
Tang dynasty poems. Next, it scrutinizes the portraiture practice that 
centered around the celebrated late Ming courtesan Liu Rushi by exam-
ining her self-portrait as metamorphosis in the representational form and a 
metaphor of a willow tree, and one of her earliest cross-dressing portraits 
painted by an early Qing scholar after her death.

The Burden of Likeness: The Debut in Tang Dynasty 

The earliest descriptions of courtesan portraits are found in 
poems from the Tang dynasty. It was during the Tang dynasty that “true 
portraiture” (emphasizing individual likenesses and mimetic depiction 
of reality), which individualized the subject’s appearance, was perfected 
and the human figure was ranked first in the hierarchy of painting sub-
jects (Seckel, 1993: pp. 9, 21-25). Courtesan portraits form the focus of 
two poems, “Lady Jing Sending Her Portraits” (Ji Jingniang xiezhen寄荊
娘寫真) and “The Ballad of Cui Hui” (Cui Hui ge 崔徽歌), written by 
the Tang scholar-poets Li She 李涉 (ca. late 8th-early 9th c) and Yuan 
Zhen 元稹 (779-831) respectively. In both poetic narratives, the supe-
rior likeness of the portraits resulted in the “real” embodiment of the 
courtesan-sitters and became a burden that led to their sorrow, and even 
insanity and death.

2.1    Likeness and Passionate Love

The Chinese term for portrait in the titles, “Lady Jing Sending 
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Her Portraits” and the preface to “The Ballad of Cui Hui”, is xiezhen
寫真, literally “writing the truth” or “picturing the truth”. Two other 
common terms are xiezhao寫照, “picturing the mirrored image,” and 
chuanshen傳神,“conveying the spirit”. The terminology implies the 
significance of truthfulness, likeness, and energy in Chinese portrai-
ture. In an influential work of art theory about portraiture written by 
the preeminent Eastern Jin (317-420) portraitist Gu Kaizhi顧愷之  
(ca. 344-406), the depiction of physiognomic likeness was the funda-
mental means to reach the ultimate goal of conveying the sitter’s “spirit” 
(shen神). On the other hand, the realization of the “spirit” through 
 creating a likeness blurred the boundary between realness and illu-
sion, adding layers of myth, divinity, and enchantment. In a historical 
and biographical anecdote from The History of Jin (Jinshu 晉書), Gu 
Kaizhi was said to have painted a portrait of a neighboring girl who 
neglected his flirtations, and he placed a nail on the girl’s heart in the 
portrayal (Fang et al., 648/1884: vol. 92, p. 35b)1. Soon after the girl 
had a heartache, and Gu offered his constant care until she accepted his 
love. The girl recovered after he removed the nail from her portrait. The 
anecdote sheds light on the fictionality and supernaturalness of likeness 
and “spirit” that tightly  connected the sitter’s actual body and authentic 
feelings to the material portrait. 

The protagonist Lady Jing 荊娘 in Li She’s poem “Lady Jing 
Sending Her Portraits” was a beautiful Tang dynasty courtesan talented 
at singing and who received fame in the Music Bureau (Xu, 1706/1773-
1782: vol. 68, pp. 21b-22b). The poem centers around two deliveries 
of portraits of Lady Jing to two different male lovers or patrons as a 
substitute for her physical body, energy, and emotions. In the narratives 
about her two portraits, the likeness and fictionality are entangled along 
with affection, longing, and sorrow. The painter(s) of Lady Jing’s por-
traits was anonymous. In his poem Li She praised the portraitist’s skill 
in generating the extraordinary likeness and effect that “the portrait and 
the real body are equivalent” (寫真與身真相同) (Xu, 1706/1773-1782: 
vol. 68, p.22a). He described the illusory moment when Lady Jing saw 
her portrait as if she faced a silent self who dressed up and emerged from 

1  The anecdote is paraphrased from the original Chinese text: 嘗悅一鄰女，挑之弗從，乃圖其形於壁，以棘鍼釘其心，女遂患心痛。愷之因

致其情，女從之，遂密去鍼而愈。
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the mirror2. When she sealed up the portrait in a casket for delivery, she 
“saw” the sexual love with her lover in the boudoir vividly with shining 
light3. As the portrait bore such a likeness to the real person, the sensual 
features of the beautiful courtesan-sitter were fully manifested, stimulat-
ing her own immediate sexual fantasies, or, those imagined by the male 
author behind her. 

Regarding the second romance with a young military official in the 
second portrait, Li She wrote in the persona of Lady Jing, saying:

Opening the box to receive the painting, which manifests the shape of 
my body and shadows to the military official. However, I am currently 
gaunt unlike the one portrayed, being afraid of my lover’s worries and 
sadness once meeting again.

開篋取畫圖，寄我形影與客將。如今憔悴不相似，恐君重見生悲
傷。(Xu, 1706/1773-1782: vol. 68, p. 22a-b)

 In the narrative, Lady Jing’s beloved military official was sent 
to a remote outpost for battle and they were separated. To replace her 
absence, she sent him her portrait, but at the same time, was probably so 
lovesick that she pined away. The idea here suggests that the courtesan’s 
portrait functioned as an alternative self, or a replica of the real cour-
tesan figure filled with lively energy. In addition, her previous beautiful 
appearance in the portrait provoked her self-pity, worries, and sadness.

2.2    Mediating Love and Death

Another more dramatic and exaggerated case from the same 
period is the portrait of the Tang dynasty courtesan Cui Hui 崔徽, which 
became a popular pictorial topos and received significant attention in 
the numerous literary reproductions of the later periods. Cui Hui’s por-
trait first appeared in the Tang poem “The Ballad of Cui Hui” by Yuan  
Zhen, who is particularly known for his chuanqi story, The Story of 
Yingying (Yingying zhuan鶯鶯傳). Yuan’s preface to the poem clarifies 
her story:

2   忽然相對兩不語，疑是妝成來鏡中。

3  畫圖封裹寄箱篋，洞房豔豔生光輝。
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Cui Hui was a government courtesan of Hezhong prefecture. In the 
Xingyuan era (784-785) Pei Jingzhong was sent to Puzhou to work, and 
there he had dates with (Cui) Hui for several months. Until Jingzhong 
was recalled, Cui was resentful that she could not marry him and she 
soon became sick. The painter Qiu Xia was skilled in portraying figures, 
and Cui commissioned him to paint her portrait to send to Jingzhong. 
She said, “Once Cui Hui is not as good-looking as the figure in the 
painting, I will die for you.” Shortly she became insane and died.

崔徽，河中府娼也。裴敬中以興元幕使蒲州，與徽相從累月。敬
中便還，崔以不得從為恨，因而成疾。有丘夏善寫人形，徽託寫
眞寄敬中，曰：“崔徽一旦不及畫中人，且為郎死。”發狂卒。4  
(Xie, 820/2016: p. 612)

 The story of Lady Jing is melancholy and attempts to grasp some 
elements of realness, while Cui Hui’s story is tragic and more dramatic. 
Cui Hui indeed became a common literary reference and trope for ideal 
beauty, and her portrait by the professional painter Qiu Xia 丘夏 in this 
Tang poem was transformed in later anecdotes from the Song dynasty 
and replaced by a self-portrait painted by the courtesan herself (e.g., 
Zhang, 1995: p. 91).5  The portraits of both courtesans Lady Jing and 
Cui Hui were considered to be time capsules that preserved their transi-
tory beauty, youth, and even life energy. The contrast between the gaunt 
real self and the beautiful “authentic” self in the portrait was highlighted. 
This trope of transferring the real self and vital energy into a female por-
trait was repeated and modified in the popular and influential late Ming 
drama, The Peony Pavilion (Mudanting 牡丹亭) by Tang Xianzu6. These 
early portraits of courtesans were framed in the discourse around female 
loneliness, lovesickness, and longing for male lovers7. 

In the two late-Tang poems, there are no descriptions of for-
mal features about the three courtesan portraits. The two poets took 
advantage of literary agency to “paint” the portrait by underlining the 
courtesans’ reactions to their likenesses and the past-present contrast. 
Although it is uncertain whether the poets saw these portraits in person 

4   The poem following the preface reads: 崔徽本不是娼家，教歌按舞娼家長。使君知有不自由，坐在頭時立在掌。有客有客名丘夏，善
寫儀容得艷姿。為徽持此寄敬中，以死報郎為終始。

5   The latter version seems to be more commonly accepted. The eleventh-century text Collection of Beauties in 
Love (Liqing ji麗情集) by Zhang Junfang wrote, “(Cui) Hui faced a mirror and painted her portrait”(徽對鏡寫真).

6    Blanchard (2016) indicates Tang Xianzu’s direct reference to Cui Hui’s story.

7   Blanchard (2018) discusses longing in Song dynasty figure paintings.
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or imagined and fictionalized them, it is possible that during the Tang 
dynasty courtesan portraits were circulated among clients as love tokens. 
The highly fictional tone in the literary narratives about courtesan por-
traits echoed the emerging popularity, for entertainment purposes, of 
fictive biographies celebrating faithful courtesans in the late Tang and 
early Song period, which Bossler (2011) has investigated.

3.  The Ming-Qing Apex and Gendered Mimesis: Courtesan 
Liu Rushi as a Self-Portraitist and a Portraiture Subject

The seventeenth century Ming-Qing transitional period has been 
known as the apex of courtesan culture, which fostered a thriving mar-
ket in courtesan portraits and courtesan painters. However, late Ming 
courtesan artists preferred not to depict themselves as women in the 
male-dominated and largely male-authored genre of meiren hua美人畫, 
or “paintings of beautiful women,” though there were rare exceptions8. 

Instead, they preferred to metamorphize their human bodies into images 
of plants with layered symbolic meanings. For example, the orchid as 
either an icon of recluse literati and or erotic love token between cour-
tesans and literati has received considerable attention (e.g., Lee 2014). 
Here I offer a comparative study of the metaphorical self-portrait of the 
renowned late Ming courtesan or courtesan-concubine Liu Rushi 柳如
是 (1618-1664, or Liu Yin, Liu Shi) who represented herself as a willow 
tree and a Qing scholar-artist’s imaginary portrait that depicts her cross-
dressed in the garb of a male literati. 

3.1    The Willow as a Metaphor and Self-Portrait

The Willow is a painting by Liu Rushi on a folding fan (Fig. 1). 
Due to its poor condition for either photographic reproduction or dis-
play, it has hardly been studied9. The painting has no background which 
allows the willow to be the only object presented to viewers. It depicts 

8    Blanchard (2016) to some extent shares this view, and she includes a discussion about the rare cases of meiren 
hua paintings by the late Ming courtesans in one painting and texts.

9   Cahill (1990) discusses all the known authentic and attributed paintings of Liu Rushi without mentioning this 
painting. A detailed case study of Liu’s fan painting The Willow is a full chapter of the author’s dissertation, and it 
has been presented in the 110th CAA (College Art Association) Annual Conference, in 2022.
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a single luxuriant willow tree with branches and leaves outlined in light 
ink, its trunk and body leaning slightly towards the right. It only displays 
the central part of the willow tree without showing its roots or its crown. 
A cluster of soft willow twigs falls from its uppermost reaches into the 
middle and center of the fan. “Liu柳” - the later adopted surname of the 
courtesan - means willow. The artist’s signature, close to the willow on 
the edge of the fan’s right side, states “As it is” (Rushi如是), an abbrevia-
tion of her adopted full name, literally, “The willow as it is” (Liu Rushi柳
如是), a form of self-announcement indicating the interchangeable rela-
tion between the painted willow and herself.10 

10   Chen Yinke (or Chen Yinque) (2001) made an important study of Liu’s various names, which 
demonstrates how names played an active role of conveying symbolic meanings in poetry

Fig. 1 (a) 1 (b)  Liu Rushi, The Willow, probably around 1641, late Ming. Fan painting, ink on gol-
d-flecked paper, remounted on paper. (a)@Yizhou Wang (b)@Tianjin Museum (Note: The original 
painting is highly damaged. The monochrome photo may provide a better picture of the outline 
and information)

1 (a)

1 (b)
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The influential scholar-official and poet Qian Qianyi 錢謙
益 (1582-1664), Liu Rushi’s lover and husband, wrote an important 
inscription on the left side of the willow. It indicates that the fan was 
originally brought in by a friend, Zhangzi 張子, and that the fan orig-
inally bore an orchid painting on one side by a famous earlier courte-
san, Ma Shouzhen 馬守真(1548-1604).11 She was best known for her 
orchid paintings and the word lan 蘭,“orchid,” was part of her sobri-
quet Xianglan 湘蘭, “Orchid of the River Xiang”. Zhangzi requested 
that Liu add a painting, and Liu made the painting of the willow on the 
obverse side to form a pair with the predecessor’s orchid painting. The 
first two lines of Qian’s quatrain from his inscription read “The secluded 
grass is transformed into the mist, and her fragrance remains on the fan. 
Soft twigs hanging lushly green, put forth new sprouts” (幽草化煙香在
扇，柔條垂碧繫新絲), and signify the subjects of both the old and the 
new paintings. The “secluded grass” refers to the orchid living in hid-
den places, and the “soft twigs” refer to the willow tree.  The two lines 
show the connection between the two depicted plants and the two cour-
tesans, as well as the notion of time and the gap between the past and 
the present. It articulates that the female body of the earlier courtesan 
Ma Shouzhen, represented by the secluded grass or orchid, became the 
“mist” and was now captured and sealed in the fan painting as she has 
already passed away. In comparison, Liu Rushi’s former body as a cour-
tesan in the metaphorical representation of the willow received a new 
transformation as they were “lushly green” and “put forth new sprouts” 
because she entered the gentry-class inner chamber as the gentleman 
scholar Qian Qianyi’s “principal wife” through their marriage in 1641.12 
The third line, “The former incarnation has transformed, and turned to 
the present shape” (前身變相今身影), also denotes this transformation 
and Liu’s the new status of gentility. The following line, “Realization 
and awakening are like the poetry of beating and shouting” (證與菩提
喝棒詩), might have related Liu’s bodily transformation to the notion of 
“sudden enlightenment” in Chan Buddhism, giving an additional layer 
of Buddhist meaning to this human-plant metamorphosis.13 

11   張子以湘蘭舊扇倩河東君補畫。

12   Qian married the courtesan Liu through the respectful ritual ceremony for a principal wife, rather than for a concubine, which was 
unusual and controversial in its times.

13   “Beating and shouting” refers to the practice as a way of training in Chan Buddhism. Qian has been known as a devoted lay Buddhist.  
Liu had the sobriquet “ ‘I Heard’ Lay Buddhist” (Wowen jushi 我聞居士), alluding to the phrase “Thus have I heard”(rushi wowen如是
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In the literary tradition the willow was a metaphor for prostitutes 
or courtesans due to its resemblance to the slender feminine body, as 
exemplified in the well-known reference to the “willow of the Zhang 
Terrace” (Zhangtai liu章臺柳), meaning the Tang era courtesan-con-
cubine Madame Liu 柳氏. Thus, it was also a metaphor for the cour-
tesan’s “wounded” and “debased” body. Through the interplay of 
Qian’s inscribed poem and Liu’s painted imagery, Liu and her sym-
bolic “tortured” body experienced a metamorphosis, “transforming 
the appearance” (bianxiang 變相) from the corrupted “former incarna-
tion” (qianshen 前身) to the “present shape” (jinshen 今身) that carried 
the fresh green color and “new sprouts,” like the phoenix’s rebirth or 
the Buddha’s nirvana. I argue that The Willow was an “alternative” or 
“stand-in” self-portrait of the courtesan Liu Rushi that exceeded the 
portrait’s representational boundary and signified the idealized shift in 
social identity from a courtesan to a gentry wife, which her husband Qian 
compared to spiritual transcendence in Buddhism.

3.2  Intersection between Self, State and Family: The 
Cross-dressing Courtesan

Under the brush of 
male painters, Liu Rushi was 
never portrayed as a plant but 
always as a woman, while her 
cross-dressing portrait was 
copied and reproduced again 
and again throughout the 
Qing dynasty. The Portrait of 
Liu Rushi by the Qing schol-
ar-official and painter Yu Ji 
余集 (1738-1823) (Fig. 2) 
depicts Liu’s cross-dressed 
image in the monochrome 

我聞), that often marks the beginning of a Buddhist sutra. It is said that Liu shaved her hair and became a Buddhist in later years, known 

as “entered the Dao”(入道). 

Fig. 2 Yu Ji, The Portrait of Liu Rushi, dated 1762, 
Qing dynasty. Album leaf, ink on paper. Private col-
lection; Sotheby’s auction 2008.
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ink style.14 It is an early extant example of many copies of the earlier 
prototype. Mao (2008) examines the different faces of Liu Rushi as a 
cross-dressing courtesan, an attractive beauty, a Daoist, etc., mainly in 
textual representations of her portraits and imagery. Pictorial analysis is 
not her focus and this portrait, as an important early prototype, is not 
included in her discussion. I want to approach this portrait by orient-
ing our discussion around the metaphor and pictorial dimension and 
the entanglement between cross-dressing, self, family, and state in the 
early-and-high Qing period. As indicated in the painter Yu Ji’s inscrip-
tion, the portrait was a close copy of the one painted by Gu Ling 顧苓 
(1609-1685) that Yu saw at a friend’s home in Suzhou in the winter of 
1762 (Renwu 壬午year). Gu Ling was a literatus and seal maker during 
the Ming-Qing transition. Importantly, he was an yimin 遺民, “remnant 
person,” or loyalist to the Ming dynasty who refused to accept the new 
Qing regime and chose to live in reclusion as a statement of resistance 
(Li, 2019: p. 179-180). Furthermore, Gu was a student of Liu’s husband, 
Qian Qianyi, and thus a contemporary of the couple who knew Qian well 
and probably met the courtesan-turned-concubine Liu. Gu was the first 
painter of the prototype of the cross-dressing Liu Rushi. Gu’s original 
painting is not extant and therefore this copy by Yu allows us to explore 
Gu’s and Yu’s intentions and concerns when making Liu’s cross-dressing 
portraits.

 Cross-dressing for courtesans, especially dressing in scholarly 
clothing, was not uncommon in the late Ming period. It could be a fash-
ionable aesthetic element for literary and talented beautiful women who 
moved around society. It reveals an obvious performative intention, the 
expectation of being viewed, and an embrace of public attention. It also 
reflects (controversially) female agency and the complex power dynam-
ics between male literati and courtesans. I postulate that courtesan 
cross-dressing in the late Ming was not meant to suppress women’s fem-
ininity and beauty but to reveal it by merging it with male-literati identity 
as signified by scholarly male attire. The early Qing scholar Yu Huai 余
懷 (1616-1696) described the moment when he met the cross-dressing 
courtesan Huiru 蕙如:

14   It bears Yu Ji’s seal carved with his hao sobriquet “Autumn Studio”(Qiushi 秋室).
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Crossing a small bridge and opening the bamboo door, (I saw) Huiru, 
wearing men’s headscarf fujin and holding a fan, walking out with diffi-
culty while being sick. What a ravishing beauty coming from the south!

渡小橋，扣竹扉，蕙如幅巾紈扇，扶病以出。真可稱南方有佳
人。(Yu, 1693/2015: p.104)

 Viewing the courtesan in the male costume indicated by the 
headscarf fujin 幅巾 and her bodily uncomfortableness due to illness, Yu 
Huai was so enchanted by the physically weak lady in a man’s suit that 
he used the conventional term for an idealized feminine woman, jiaren 
佳人 (ravishing beauty), to express his appreciation for the cross-dress-
ing sick courtesan. The headscarf was used to cover the hair as part of 
the “elegant” male dress for scholar-officials or aristocrats in casual and 
informal occasions as early as the Han dynasty (Zhang & Yuan, 2012: vol. 
6, p.72). Fujin was popular among Ming dynasty scholar-officials and 
literati elites, and it was often depicted 
in their portraits. Gu Jianlong 顧見龍 
(1606 - after 1688) portrayed the loyal 
and renowned early Ming scholar-offi-
cial Fang Xiaoru 方孝孺 (1357-1402) 
in his Forty Portraits of Ming Dynasty 
Emperors and Officials wearing a fujin 
headscarf similar to Liu’s (Fig. 3). After 
the collapse of the Ming dynasty, fujin 
was officially banned due to the change 
in hairstyle established by the Qing 
dynasty that required Han Chinese men 
to shave their hair around the front and 
braid the remaining hair into a queue 
at the back. There was resistance to the 
new hairstyle in the early Qing. Thus, a visual representation of Liu wear-
ing the fujin headscarf in a portrait by a Qing dynasty scholar suggests a 
certain nostalgia for and commemoration of the former dynasty, while 
the female identity softened the tension. 

 The last phrase, “a ravishing beauty coming from the south” (南
方有佳人), alludes to the well-known song, “The Beauty Song” (Jiarenqu 
佳人曲), sung by the Han dynasty court musician Li Yannian 李延年. 
The song features “a ravishing beauty coming from the north” (北方

Fig. 3 Gu Jianlong, The Portrait of 
Fang Xiaoru, before 1644, late Ming. 
@National Museum of China, Beijing.
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有佳人) whose beauty allegorically overturns the entire country (Ban, 
111/1884: vol. 97, p.13a).  Illness and physical fragility were often part 
of narratives about extraordinary and legendarily beautiful women, such 
as the historical Xi Shi 西施 (ca. 5th c BC) and the later fictional Lin 
Daiyu 林黛玉 (the female protagonist of the renowned early Qing novel, 
Dream of the Red Chamber), probably to signify their superior beauty and 
attractiveness even in a state of illness.15 

      Additionally, in theatrical performance during the Ming-Qing tran-
sition, women’s cross-dressing was a symbolic means to maintain their 
chastity when facing abduction by Qing Manchu troops during the 
dynastic chaos, and a political gesture and reflection of the political dis-
order (Hui 2021). This theatrical language might have also reflected the 
real situation as female-male cross-dressing practically concealed wom-
en’s sex and gender on the surface, although it also exposed the female 
body’s disadvantage. 

 The long title was inscribed on the left as “The Portrait of 
Madame Hedong’s Initial Visit to the Banye Hall” (河東君初訪半野堂
小影) by Yu Ji in a neat, regular script. It is larger than the portrait to its 
left, while in comparison, the title-and-figure ratio in the Portrait of Fang 
Xiaoru shows the opposite. The title clarifies the setting and context of 
the painted figure. It refers to Liu Rushi’s first visit to Qian Qianyi in 
the winter of 1640, followed by their romance and renowned marriage. 
However, in later narratives, Liu Rushi became the heroic female loyalist 
who shamed her husband Qian Qianyi after he chose to serve the Qing 
court following the fall of the Ming dynasty. Likewise, the cross-dressing 
portraits of Liu are often understood to emphasize her masculinity and 
heroic spirit in the body of an “abject” woman when facing the dynas-
tic transition (Mao, 2008: pp.104-9). Li (2014) emphasizes the victim’s 
agency against the background of the national trauma of the Ming-Qing 
transition, which I think is also an important element of paintings. 

Yet, I argue that the idea of family was equally significant in the 
visual depiction. In The Portrait of Liu Rushi and several later copies, the 
cross-dressing courtesan is framed in a circle, which implies an imaginary 

15   Xi Shi has been commonly recognized as one of the “Four Beauties of Ancient China” who lived through the late Spring and Autumn 

period. She was known for her beautiful looking when she was sick. 
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architectural space. The circle likely suggests the full-moon-shaped win-
dow or door, creating a liminal space connecting the inner and outer on 
the pictorial surface. In Yongzheng’s Screens of Twelve Beauties by anony-
mous early Qing court painters, full-moon-shaped or rectangular win-
dows or door frames are essential pictorial devices to shape the space 
and to divide the outer and the interior in paintings of court women. 
The court ladies’ obedience to marital obligations within the family was 
a key theme of the paintings. While the external natural environment is 
depicted, none of the twelve ladies is represented crossing the border 
from the inner chamber to the outer. In Watching the Snow (Fig. 4), the 
lady looks onto the snowy outer space of nature, plum blossoms, bamboo, 
and rocks through a window 
or door frame. Nonetheless, 
she sits in her bed and stays 
within the inner space with 
fire and protection. Liu 
Rushi in The Portrait holds 
her hands together under-
neath her sleeves, delivering a 
restrained feeling. The depic-
tion of her face, especially 
her thin eyebrows, almond-
shaped eyes, and tiny mouth, 
renders a “feminine” look. I 
postulate that the cross-dress-
ing Liu Rushi in a window 
frame also conveyed a similar 
idea, linking women, family, 
inner quarters, and the idea 
of boundary, even though Liu 
was a public woman before 
and even after her marriage 
to Qian, and possessed heroic 
characteristics against a back-
drop of dynastic turbulence. 
Ambiguous metaphors were 
delivered in the prototype of 
Liu’s cross-dressing portrait 

Fig. 4 Anonymous, Watching the Snow, one of 
Yongzheng’s Screens of Twelve Beauties, before 1732, 
Qing dynasty. One of twelve paintings on silk, moun-
ted on screen panels. @Palace Museum Beijing.
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that is typified in The Portrait of Liu Rushi: the attractive female body 
in the “masculine” outfit as a metaphor for the loyalist’s determination 
or the nostalgia for loyalism; the heroic courtesan restrained within the 
household boundary as a metaphor for familial obligation and morality 
in the Confucian society.

Conclusion

This article investigates three types of courtesan portraits, ranging 
from literary portraits in Tang dynasty poetry to the late Ming “non-hu-
man-figure” self-portrait in the form of a plant and concluding with the 
cross-dressing portrait of the celebrated courtesan Liu Rushi during 
the Ming-Qing transition. Through analysis of text-image interactions 
between poetry and painting, I assert that a portrait could demonstrate 
a strong and efficacious fictionality. The likeness to the real figure not 
only played a significant role in imagination, fantasy, and emotions, but 
also became a burden that led to the courtesan-sitter’s self-pity, sadness, 
and even death, in early literary representations. This research also elu-
cidates how the self-portrait and portrait could be metaphors, either in 
the non-human form of a willow tree in Liu’s fan painting, or in the 
androgynous body of the courtesan dressed as a scholar. It unwraps the 
contrast and connection between the courtesan as the self-portraitist 
with her own female subjectivity and the courtesan as a subject of the 
male-authored portrait that embodied male pursuits, men’s idealization 
of women, and the Confucian social order.
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Resumo 

Os autorretratos de 1900, para além de um diálogo com Marquet, 
revelam um questionamento e apropriação incompletos do 
Japonismo. Nos autorretratos de 1929-35, Matisse encontra um 

modo de incorporar a lição oriental através de uma rarefação gráfica que 
transforma os seus desenhos a pincel em ideogramas. 

 Palavras-chave
 desenho; linha; Albert Marquet; Japonismo; pincel sino-japonês.

 Abstract

 The 1900 self-portraits, in addition to a dialogue with Marquet, 
reveal an incomplete questioning and appropriation of Japonism. In the 
1929-35 self-portraits, Matisse finds a way to incorporate the Oriental 
lesson through a graphic rarefaction that transforms his brush drawings 
into ideograms. 
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 Questões Iniciais   

 Ao observar os desenhos a pincel e tinta da China dos artistas 
fauvistas ex-alunos de Gustave Moreau (1828-1898), particularmente na 
transição entre os séculos XIX e XX, é evidente o impacto do japonismo 
nas soluções gráficas encontradas, justificado pela enorme quantidade 
de publicações sobre a arte japonesa (Lacambre e Eisman em Takashina 
et al., 1988: 60-123) assim como pela facilidade em adquirir estampas a 
preços reduzidos (Wichmann, 1999: 57). Numa carta de Albert Marquet 
(1875-1947) a Henri Matisse (1869-1954), datada de março de 1899, 
este refere usar pincel japonês (Grammont, 2008: 24). De facto, o próprio 
Matisse refere que Marquet era o Hokusai do grupo fauvista (Giry, 1981: 
70). Se na pintura é relativamente consensual considerar que Matisse era 
o referente para muitas das experiências de Marquet, embora no período 
protofauvista essa relação possa por um certo período ter sido invertida 
(Barr, 1951: 16), no desenho a pincel e tinta da China Marquet parece 
ser o verdadeiro entusiasta e divulgador da estética oriental (Grammont, 
2002: 35-37; Giry, 1981: 54). 
 Tendo presente os dados documentais e as circunstâncias 
culturais, interessa-me perceber de que modo Matisse se relaciona 
criticamente com essa produção gráfica de Marquet entre os últimos 
anos do século XIX e o início do século XX, e se esse entusiasmo se 
estende ou não ao uso de um tipo específico de pincel. Interessa-me 
também perceber a reavaliação e franca adesão a um desenho claro e 
sintético como resultado do desenvolvimento e aprofundamento da sua 
relação com a estética oriental, que ocorre na década de 1930 em diante. 
Esta análise será possível a partir de dois conjuntos de autorretratos, 
o primeiro de 1900 e o segundo entre 1929 e 1935, por terem uma 
presença expressiva, embora reduzida, no corpo geral de desenhos de 
Matisse a tinta da China. 

 Ascendente de Marquet   

 As experiências de desenho a tinta da China e pincel de Marquet 
iniciam-se por volta de 1898-99, antecipando as dos seus companheiros 
Charles Camoin (1879-1965), Henri Manguin (1874-1949) e Matisse 
que parecem ter acompanhado as experiências entusiastas de Marquet 
apenas a partir de 1900. Mas se o Japonismo é praticado com entusiasmo 
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por Marquet no seu desenho a tinta da China entre 1900 e 1905 
(Grammont, 2002: 35-37), Matisse estabelece apenas parcialmente um 
diálogo com Marquet, ao contrário do que aconteceu com os desenhos 
a grafite, ao mesmo tempo que ignora essa matriz oriental preferindo 
explorar a capacidade expressiva do desenho com tinta sem ficar refém 
de um estilo, como aliás lhe foi caraterístico durante toda a primeira 
década do século XX. Por outro lado, Matisse refere numa carta de 1937 
que destruiu cerca de 200 dos desenhos destes primeiros anos numa 
limpeza de ateliê no ano anterior (Escholier, 1956: 31) facto que não 
nos permite ter acesso ao conjunto completo dessa produção e avaliar o 
verdadeiro impacto do Japonismo nesse conjunto. 
 Até ao momento não obtive confirmação documental sobre a 
utilização do pincel sino-japonês por Matisse. Os registos fotográficos 
que pude observar até ao momento permitem verificar que, nos desenhos 
a tinta da China das décadas de 1930-50, que corresponde entre outros 
projetos à decoração da capela de Vence entre 1947 e 1951 ou à série 
das 6 acrobatas de 1952, Matisse usava pincéis de aguarela com virola 
aramada, modelo de pincel conhecido em França por petit-gris, cuja 
caraterística mais apreciada é a 
sua capacidade de conter uma 
grande quantidade de líquido 
e assim permitir produzir 
linhas com grande extensão e 
consistência. Esta caraterística 
é comum aos pincéis sino-
japoneses que permitiram a 
Marquet os seus contornos em 
forma de arabesco contínuo. A 
semelhança da qualidade das 
linhas produzidas, quer pelo 
petit-gris quer pelo sino-japonês, 
dificulta a identificação por 
simples observação, ao contrário 
do que inicialmente considerei 
no início desta investigação, e 
requer uma confirmação futura 
através de outros elementos 
documentais. 

Fig. 1 - Autorretrato a Desenhar, circa 1900, tinta 
da China sobre papel, 24x19 cm.
Fonte: SZYMUSIAK, Dominique, CORON, 
Anne, OVAERE-CORTHAY, Émilie, MEI-YU, 
Sue e SÉLIGNY, Marie-Thérèse Pulvenis de, 
2011. Les Dessins au Pinceau de Matisse. Paris: 
Hazan. p. 35.  
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 Os desenhos Autorretrato a 
Desenhar (Fig. 1) e Autorretrato a Desenhar 
com Cartola (Fig. 2) possibilitam no 
entanto construir a hipótese de trabalho 
quanto à tipologia do pincel utilizado 
por Matisse no conjunto de autorretratos 
de 1900. Apesar de ambos serem 
desenhos bastante sintéticos, Matisse 
representa-se a desenhar com pincel 
(assumimos sempre que um artista 
quando se autorrepresenta descreve com 
alguma autenticidade o instrumento 
que permite essa representação) sendo 
o manuseamento o detalhe importante 
e potencialmente revelador. Matisse 
representa-se a desenhar manuseamento 
o pincel de um modo particular, talvez 
do modo como pensasse que um japonês 
o faria, permitindo a especulação sobre a tipologia do próprio pincel. 
Esta diferença é ainda mais significativa quando observamos o modo 
tradicional como Matisse segura, a meio do cabo, os pincéis ocidentais 
nas fotografias das décadas de 1930-50. Claro que podemos pegar 
no fim do cabo de qualquer pincel quando queremos que o desenho 
fique mais impreciso pela falta de controlo que se introduz desse modo, 
permitindo uma maior flexibilidade que é muito útil para o desenho 
cego praticado por Matisse nesta época. É de referir que existem registos 
fotográficos que o mostram a pintar a óleo segurando o pincel pela ponta 
do cabo (Monod-Fontaine e Ramond, 2016: 152), o que lança pistas 
visuais confusas e pouco úteis ao esclarecimento deste aspeto técnico. 
Mas estaria Matisse a querer ser descritivo ao ponto de nos informar 
inadvertidamente com esse detalhe, que estaria a segurar num pincel 
como um chinês ou japonês supostamente faria, e que talvez estivesse a 
desenhar desse modo por estar a utilizar um pincel sino-japonês como 
Marquet? 
 A partir das observações anteriores, a hipótese de trabalho neste 
momento é que Matisse possa ter experimentado os pincéis sino-japone-
ses em 1900 sob a influência de Marquet, e que nas décadas de 1930 em 
diante, ao não ter acesso a pincéis sino-japoneses, ou por simplesmente 

Fig. 2. Autorretrato a Desenhar, 
1900, tinta da China sobre papel, 
23,9x19 cm. Fonte: SZYMUSIAK, 
Dominique, CORON, Anne, 
OVAERE-CORTHAY, Émilie, 
MEI-YU, Sue e SÉLIGNY, Marie-
Thérèse Pulvenis de, 2011. Les 
Dessins au Pinceau de Matisse. Paris: 
Hazan. p. 97.
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 não lhe interessar explorar as suas caraterísticas específicas, tenha optado 
pelos pincéis ocidentais de fácil acesso que lhe davam de igual modo a 
possibilidade de desenhar linhas longas e fluidas.

 As circunstâncias dos autorretratos 

 Os autorretratos a pincel de Matisse são um conjunto muito 
reduzido de desenhos, quando considerada a totalidade do seu corpo de 
trabalho e a quantidade de autorretratos nas mais variadas técnicas. A 
sua especificidade e reduzida amostragem permite no entanto entender 
o modo como o desenho a pincel e tinta da China foi trabalhado por 
Matisse. O facto de estes autorretratos corresponderem a dois momentos 
temporais distintos exige um entendimento alargado dos contextos em 
que foram realizados. 
 O período protofauvista de Matisse revela uma liberdade total 
quanto às escolhas técnicas de ferramentas de desenho e demonstra a 
turbulência intelectual que este sentia naquele período. Matisse tenta 
simultaneamente libertar-se dos modelos académicos, assimilar as 
lições do Impressionismo e Pontilhismo para finalmente construir uma 
linguagem individual. No ano de 1900 Matisse é um recente ex-aluno 
de Moreau e um jovem artista que explora a linguagem visual através 
de múltiplas experiências. O seu desenho é por isso muito variado na 
linguagem e nos materiais que utiliza. Quer a lição oriental através dos 
artistas japoneses quer a influência de Marquet parecem ter operado 
uma capacidade de síntese e deformação mais visíveis noutros desenhos 
do mesmo período. Nos autorretratos Matisse parece dever mais à 
tradição europeia do desenho com a inclusão de hesitações (pentimenti) 
do que à caricatura como efeito da rapidez dos desenhos de Marquet. 
Nestes desenhos não há uma vontade de síntese, de resolver a figura e o 
rosto através do mínimo de marcas gráficas possível. Matisse permite-se 
reforçar linhas de contorno pouco claras, introduzir alguns detalhes para 
caraterizar roupa e rosto, experimentar modos de iluminar ou escurecer 
através de tramas e manchas. É um grupo heterogéneo de desenhos na 
sua proposta de renovação constante, numa vontade de experimentar a 
sua construção a partir de pressupostos distintos, onde a obrigação de 
identificar o retratado não domina o resultado final. São desenhos de 
exploração e como tal cada um deles expõe simultaneamente as suas 
dúvidas e acertos. Não são desenhos de apresentação no sentido de 
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serem um trabalho pensado como final. Pelo contrário, eles evidenciam o 
espírito laboratorial da investigação de Matisse na década de 1900 com o 
seu desenho a propor constantemente novas morfologias e novos modos 
de pensar a representação entre a descrição e a interpretação.
 1935 é um ano importante para Matisse a nível pessoal. Com 
ele inicia-se o afastamento da sua mulher Amélie Noellie Parayre (1872-
1958) causada pela sua colaboração criativa com Lydia Delectorskaya 
(1910-1998) (Spurling, 2005: 355, 388-89) que durou até 1954. Neste 
ambiente de convulsão pessoal o autorretrato cumpre a tradicional 
função de interrogação interior, de autoanálise através de um confronto 
com o próprio olhar, de localização psicológica através do mapeamento 
do rosto. Nesse sentido, o grupo de desenhos de 1929-35 tem como 
centro o olhar, esse olhar através dos óculos de arame que sempre o 
acompanhou, olhar esse que dá sentido ao grupo de marcas gráficas 
sobre o papel. O desenho de Matisse nesta fase é construído com uma 
grande depuração gráfica onde o branco do papel tem uma importância 
similar às linhas de tinta preta. Este aspeto permite aumentar o grau de 
expressividade desse olhar investigador que nos olha a partir do papel 
através da ampliação da sua importância mesmo quando não está no 
centro da folha. Quando observamos estes 5 desenhos a nossa atenção 
centra-se imediatamente no olhar, há uma hierarquização automática 
remetendo os restantes elementos para uma função periférica de 
acrescento de informação não fundamental, como se apenas o olhar 
fosse essencial a estes autorretratos. De facto parece ter sido operada 
uma renovação do olhar de Matisse a partir de 1935, visível neste grupo 
de desenhos onde a uma averiguação sobre a sua posição pessoal num 
determinado momento se reafirma, como nos desenhos de 1900, como 
um artista em plena ação criativa e experimental.

 Autorretratos de 1900

 Os autorretratos de 1900, ano em que Matisse tinha cerca de 
31 anos de idade, revelam um tratamento progressivo na aproximação 
ao tema, mesmo que não cronológico, através da representação entre o 
corpo completo, meio corpo e rosto. O conjunto de cinco desenhos, que 
identifiquei até ao momento, não revela uma evidente preocupação na 
representação da psicologia do artista, antes uma interrogação gráfica 
sobre o ato de desenhar (Fig. 1 e 2) e um questionamento sobre o rosto 
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como possibilidade de ensaio gráfico (Fig. 3 e 4). A crescente possibilidade 
de incluir maior detalhe é aproveitada por Matisse para explorar as 
capacidades expressivas do pincel, que assumo potencialmente como 
sino-japonês pelo que referi anteriormente. Apesar de cronologicamente 
estes desenhos poderem ser considerados 
como protofauvistas, eles revelam já uma 
linguagem que expressa uma preocupação 
tanto com a descrição como com a 
interpretação, no que podemos descrever 
como a pulsão especulativa matissiana a 
partir de um modelo concreto. O desenho 
serve simultaneamente como averiguação 
do observado e como interrogação da 
morfologia do desenho não revelando 
como preocupação central a semelhança ou 
correção fisionómica. 
 No desenho que proponho como 
Autorretrato a Desenhar (Fig. 1), uma 
vez que um outro desenho a aparo com 
um tema semelhante é assim designado 
(Serrano e Grammont, 2002: 112), Matisse 
constrói a figura com um contorno 
espesso que revela uma sobreposição de 
linhas e que, simultaneamente, o torna 
visualmente plano. O trabalho de linhas de 
dintorno no interior de áreas circunscritas, 
aparenta ser uma solução para contrariar 
a bidimensionalidade do contorno através 
da caraterização das texturas do fato. 
Apenas nas pernas esse trabalho de volume 
pela textura visual é conseguido por estar 
associado a linhas de contorno quebradas 
que permitem construir profundidade, 
permitindo à perna esquerda de Matisse 
avançar no plano. A sombra projetada 
da aba do casaco sobre as calças permite 
também contrariar a bidimensionalidade 
geral do desenho, demonstrando a 

Fig. 3 - Autorretrato, 1900, tinta 
da China sobre papel, 24x38,7 cm. 
Fonte: SZYMUSIAK, Dominique, 
CORON, Anne, OVAERE- 
CORTHAY, Émilie, MEI-YU, 
Sue e SÉLIGNY, Marie-Thérèse 
Pulvenis de, 2011. Les Dessins au 
Pinceau de Matisse. Paris: Hazan.  
p. 15. 

Fig. 4 - Autorretrato, 1900, tinta 
da China sobre papel, 23,9x19 cm. 
Fonte: SZYMUSIAK, Dominique, 
CORON, Anne, OVAERE-
CORTHAY, Émilie, MEI-YU, 
Sue e SÉLIGNY, Marie-Thérèse 
Pulvenis de, 2011. Les Dessins au 
Pinceau de Matisse. Paris: Hazan. 
p. 47.
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capacidade experimental de Matisse de combinar elementos de desenho 
que à partida poderiam ser considerados como dissonantes. Alguns 
desenhos de Marquet são construídos deste modo, alicerçados nos 
contornos das zonas principais das figuras, manchas de preenchimento 
e texturas visuais, que decerto Matisse conhecia. Mas Matisse não leva a 
sintetização das formas até à fronteira da abstração como o seu camarada, 
preferindo incluir uma descrição bastante detalhada das dobras do 
tecido das calças e incluir uma contextualização espacial através de uma 
indicação sumária do plano horizontal.  
 Como no desenho anterior, em Autorretrato a Desenhar com 
Cartola (Fig. 2) a presença da linha de contorno espessa é mais fluida, 
não encerra a forma de um modo tão esquemático. A articulação entre 
contorno e dintornos desenvolve-se através de pinceladas que revelam 
gestos de desenho mais maleáveis. Embora o desenho seja descritivo a 
sua simplificação extrema partilha o lado caricatural com os desenhos 
de Marquet e os mestres japoneses como Hanabusa Itchō (1652-1724), 
Ogata Kōrin (1658-1716), Sengai Gibon (1750-1837), Katsushika 
Hokusai (1760-1849) ou Kitao Keisai Masayoshi (1764-1824), a que 
ambos tinham acesso em publicações como o Le Japon Artistique (Bing, 
1888-90) ou nas exposições da época (Wichmann, 1999: 8 e 384). O rosto 
é descrito por dois semicírculos para os óculos, a barba é resolvida como 
um ritmo de gestos em “v” e as mão são simplificadas até à deformação 
como é o caso da mão que maneja o pincel, enquanto a que segura no 
caderno é desenhada com um gesto ziguezagueante. Todos estes aspetos 
contribuem para um desenho sem a descrição psicológica do artista mas 
que descreve eficazmente a posição corporal desconfortável momentânea 
de quem desenha e procura encontrar o gesto justo. 
 Nestes dois desenhos Matisse representa-se como artista a 
desenhar mas a sua identidade não é estabelecida, uma vez que o rosto 
em ambos os desenhos é quase omitido no primeiro e apresenta-se 
parcialmente oculto pela aba da cartola no segundo. Esta anulação da 
identidade parece reforçar a intencionalidade dos desenhos, uma vez que 
se concentram na representação de uma figura que desenha, em que 
o caderno e sobretudo a mão que desenha, mesmo que invertida pela 
ação do espelho, acabam por ser os verdadeiros centros de atenção. Estes 
dois autorretratos falham no sentido tradicional ao mesmo tempo que 
resultam na expressão exata do corpo totalmente concentrado no ato de 
desenhar, que se manifesta na perna avançada do primeiro para obter 
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uma maior estabilidade física, ou no afastamento do caderno do corpo do 
segundo numa posição incómoda de manter durante muito tempo. Diria 
que eles falham na mesma proporção do seu acerto, uma vez que me 
reconheço, e seguramente muitos mais desenhadores se reconheceriam, 
nesta pose de quem desenha de pé num caderno. Eles são autorretratos 
e são também descrições genéricas de artistas numa ação particular do 
seu trabalho. Ao contrário dos exemplos que iremos analisar de seguida, 
estes dois autorretratos a pincel são os únicos que encontrei até ao 
momento onde existe a identificação como artista através dos adereços 
que remetem para a profissão, o que em si constitui uma subcategoria 
bastante particular dos autorretratos artísticos. Esta raridade estende-se 
aos poucos desenhos a aparo da década de 1930 ou nos escassos óleos 
em que Matisse se autorrepresenta a desenhar ou pintar. 
 Encontramos o exemplo mais convencional na sua construção 
no Autorretrato (Fig. 3), através da vista frontal de rosto e peito. É o 
desenho com menos marcas gráficas deste conjunto de 1900, com 
linhas bastante fluidas e informais que permitem ao desenho uma 
grande respiração na folha, reforçada pela abertura do contorno do 
ombro direito. A assimetria da atenção no tratamento do lado direito 
e esquerdo confere um caráter dinâmico à composição. A iluminação é 
indicada sumariamente através de alguns contornos mais espessos no 
rosto, ombro, gola e cabelo. O retrato aqui é tratado como tal no que à 
sua semelhança com a fisionomia diz respeito, sendo possível identificar 
Matisse ao comparar com os registos fotográficos contemporâneos. 
 No Autorretrato (Fig. 4) Matisse representa apenas a cabeça mas 
a localização na parte superior da folha poderá ser um indício de que 
haveria a intenção de incluir a representação do peito. Por outro lado, 
o corte pelo enquadramento da parte superior da cabeça parece indicar 
um mau planeamento do desenho em detrimento de uma intenção de 
reforçar um aproximação ao rosto. O conjunto de marcas gráficas é o 
mais variado dos autorretratos de 1900, explorando linhas de contorno 
puras, sobreposição de linhas ou manchas, assim como a introdução da 
mancha construída com um trabalho de pincel algo confuso em certas 
zonas. Enquanto no primeiro desenho (Fig. 1) a trama era construída 
como um preenchimento de zonas que descreviam sumariamente as 
texturas visuais dos tecidos do fato, neste desenho a mancha é construída 
de um modo mais informal, com zonas que respeitam a construção 
anterior das linhas de contorno e dintorno, ao mesmo tempo que no lado 
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esquerdo a mancha vai para além do limite do contorno. Esta mancha 
irregular na sua construção corresponde ao sombreamento, permitindo 
uma modulação grosseira que torna o branco do papel, na zona que 
corresponde à zona iluminada, muito mais luminoso. Neste desenho a 
identidade é estabelecida mesmo que com uma relativa deformação e 
simplificação fisionómica, evidenciando que as experiências de desenho 
se sobrepuseram a qualquer desejo retratista. 

 Autorretratos de 1929 e 1935         

 O segundo conjunto que irei analisar corresponde a um exemplar 
de 1929 e quatro desenhos de 1935. A razão de incluir o desenho de 1929 
neste grupo é a sua semelhança formal com os restantes, assim como a 
possibilidade de a data poder não ter sido atribuída corretamente, uma 
vez que Matisse considerava irrelevante a datação dos trabalhos (Barr, 
1951: 10), o que deu origem a alguns erros no momento de atribuição  
posterior. Se no conjunto de 1900 cada desenho parece introduzir uma 
nova proposta gráfica, neste conjunto a consistência é notável, muito 
semelhante às seis acrobatas de 1952 referidas anteriormente. Neste 
conjunto o desenho torna-se mais depurado, a linha assume um caráter 
cursivo como morfologia demonstrando um continuado e aprofundado 
interesse pela lição oriental (Ovaere-Corthay em Szymusiak et al., 2011: 
92) que não parece ter sido relevante para os desenhos de 1900. Esta 
rarefação gráfica parece dialogar com os desenhos a aparo de linha pura 
do mesmo período, demonstrando a capacidade simultânea de o desenho 
ser analítico ao mesmo tempo que apresenta uma síntese do tema. É 
curioso que haja um intervalo de mais de três décadas para que as suas 
experiências de desenho a pincel e tinta da China voltem a dialogar 
com os desenhos pré-fauvistas de Marquet. Ainda mais significativo é 
verificar que estes autorretratos devem mais à caligrafia chinesa, na sua 
capacidade de propor um conjunto de marcas e signos em substituição 
da descrição gráfica mencionada por Aragon (1971: 137-138), do que 
às estampas japonesas que descobriu em 1898 (Besson, 1954: 6) e lhe 
foram úteis na construção do Fauvismo. 
 Neste conjunto de desenhos, o rosto é assumido como tema. 
A identificação fisionómica é possível quando os comparamos com os 
registos fotográficos contemporâneos. O enquadramento, ao cortar 
sempre algum elemento do rosto, reforça a aproximação analítica. Nada 
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nestes desenhos identifica o retratado como artista mas a intensidade do 
olhar é de certo modo reveladora da sua capacidade de observação. 
 O desenho de 1929 (Fig. 5) mostra a quase totalidade do rosto 
excluindo o queixo e o topo da cabeça. A sua execução é fluida e remete 
para uma construção do desenho assente na 
pincelada como módulo repetível e sujeito 
a pequenas variações para servir o desenho. 
Na representação do cabelo e barba há uma 
exploração clara do gesto caligráfico em 
forma de vírgula como modo de encontrar 
um signo que seja visualmente reconhecível 
como tal. Estão desenhados apenas os 
elementos essenciais à descrição do rosto 
sendo omitida a orelha esquerda apesar de 
o espaço disponível na folha permitir a sua 
representação.
 Dentro dos quatro desenhos de 
1935 que identifiquei até ao momento, três 
são variações do mesmo enquadramento 
(Fig. 6). Se o exemplo que selecionei não 
inclui a linha correspondente ao perfil da 
testa, outro inclui-a mas omite o queixo, 
enquanto o terceiro omite ambos. A 
aproximação ao rosto aumenta a intensidade 
do olhar de Matisse e anula a tradicional 
distância entre o tema e o observador, estes 
desenhos propõem alternativamente uma 
inversão no nosso papel de observador ao 
tornarmo-nos no foco de interesse do olhar 
de Matisse. Parecem ser o produto de uma 
mesma sessão de trabalho na sua insistência 
em querer entender as possibilidades de 
síntese operadas pelo desenho a pincel. 
O autorretrato é trabalhado como um 
exercício de síntese semelhante a um ex-
líbris, onde a aproximação à abstração 
é conseguida através de marcas gráficas 
com leitura autónoma que atomizam o 

Fig. 5 - Autorretrato, 1929, tinta 
da China sobre papel, 11,5x9,3 cm.  
Fonte: SZYMUSIAK, Dominique, 
CORON, Anne, OVAERE-
CORTHAY, Émilie, MEI-YU, Sue e 
SÉLIGNY, Marie-Thérèse Pulvenis 
de, 2011. Les Dessins au Pinceau 
de Matisse. Paris: Hazan. p. 4. 

Fig. 6 - Autorretrato, 1935, tinta da 
China sobre papel, 21,2x15,5 cm. 
Fonte: SZYMUSIAK, Dominique, 
CORON, Anne, OVAERE-
CORTHAY, Émilie, MEI-YU, 
Sue e SÉLIGNY, Marie-Thérèse 
Pulvenis de, 2011. Les Dessins au 
Pinceau de Matisse. Paris: Hazan. 
p. 68.
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desenho. Ao olhar estes três desenhos não posso deixar de pensar na 
tábua com caratéres chineses que Matisse tinha no seu apartamento 
desde 1930 (Mey-Yu em Szymusiak et al., 2011: 169), pelo seu caráter 
iminentemente ideogramático. 
 O que todos estes autorretratos têm em comum, para além 
da sua coerência visual, é a sua capacidade de descrever a fisionomia 
reconhecível de Matisse com cerca de 66 anos, através de pinceladas-
signo com presença visual individual. De facto, estes desenhos são um 
conjunto de elementos autónomos que na sua maioria não têm contacto 
com os demais, onde a imagem é reconhecível apenas pela ação das suas 
relações mútuas. Este modo de encarar o desenho assemelha-se muito 
à construção de um texto, em que os vários elementos de cada palavra 
permitem a construção de frases e finalmente de várias ideias e sentidos. 
Por outro lado, nestes desenhos está presente a preocupação de Matisse 
com a presença do branco do papel (Aragon, 1971: 169-172) e da sua 
função articulada com as marcas pretas da tinta. Matisse consegue 
ativar o branco do papel através da nossa participação ativa como 
observadores, completando os elementos omitidos pelo enquadramento 
e decisões de desenho, semelhante às estratégias dos artistas japoneses 
e chineses quer no desenho quer sobretudo na caligrafia. Cada marca 
gráfica individual não apresenta a possibilidade de reconhecimento de 
um elemento de um rosto, mas a sua articulação com as marcas vizinhas 
permite a identificação do rosto de Matisse através de uma semelhança 
fisionómica. Esta é para mim a maior qualidade destes desenhos simples 
ao articularem um desenho de uma grande abstração concetual com a 
garantia do reconhecimento do retratado.   

 Considerações finais

 A hipótese de trabalho sobre a natureza do pincel utilizado por 
Matisse, a ser confirmada com a continuação da minha investigação, 
contém em si um paradoxo. Se nos desenhos de 1900 me parece plausível 
que alguns tenham sido realizados com pincel sino-japonês é interessante 
que a sua estética não possa ser enquadrada nos modelos japoneses que 
admirava conjuntamente com Marquet. Nos desenhos de 1929-35 há 
uma aproximação à linguagem oriental mas os documentos fotográficos 
indiciam que o pincel utilizado é de modelo ocidental. 
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 Se o entusiasmo de Marquet pelo pincel sino-japonês o 
aproximou dos artistas japoneses que admirava, em Matisse desenhar 
com essa ferramenta não o transforma imediatamente num artista 
orientalizado. O seu sentido crítico parece ter-se imposto à origem da 
ferramenta do desenho, optando por utilizá-la como um pincel ocidental. 
Os seus autorretratos de 1900 não exploram a capacidade de produzir 
arabescos com uma grande extensão como o fez Marquet. Neles Matisse 
parece gerir uma tensão entre a liberdade da pincelada devedora dos 
orientais com a construção ocidental mais hesitante no modo como 
traduz graficamente cada detalhe do seu corpo e rosto. Curiosamente, 
alguns desenhos sobreviventes à destruição anteriormente referida 
demonstram uma adesão a um desenho mais imediato muito semelhante 
ao espírito dos desenhos de Marquet que nestes autorretratos não é 
visível. A sua autoanálise parece obrigá-lo a uma desaceleração do 
desenho, a uma maior concentração, a uma introdução de correções e 
uma complexificação do registo gráfico.  
 Nos desenhos de 1929-35, embora o pincel seja de modelo 
ocidental segundo os registos fotográficos, Matisse parece ter 
interiorizado as lições orientais, neste caso a lição chinesa e não o 
Japonismo que estava tão presente em Paris na transição entre os 
séculos XIX e XX. Neste caso, Matisse utiliza o pincel petit-gris sem 
a expressividade que irá explorar nas décadas de 1940 e 1950, sem a 
exploração do arabesco, da linha extensa e ondulante que este pincel 
permite. A utilização que faz deste pincel nestes autorretratos é em certa 
medida contida uma vez que as marcas são relativamente curtas, sendo a 
linha de contorno do nariz a mais extensa em cada desenho. Mas apesar 
do desenho ser quebrado, das pinceladas serem dispostas de modo 
individual, há um sentido oriental no modo como estes autorretratos se 
assemelham a folhas cobertas por caligrafia chinesa. Estes autorretratos 
são simultaneamente naturalistas, no sentido de estabelecerem uma 
semelhança fisionómica, do mesmo modo que são uma exploração da 
capacidade de um desenho figurativo se aproximar da abstração pura. 
Nós vemos o rosto de Matisse nestes desenhos do mesmo modo que 
lemos uma frase e construímos uma imagem no nosso cérebro, através 
da nossa capacidade de entender uma determinada linguagem escrita. 
O extraordinário destes desenhos é Matisse propor uma ideia de retrato 
em detrimento de um retrato, reforçada pela rarefação dos elementos 
constituintes e pelo enquadramento que contraria a ideia tradicional de 
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retrato como uma cabeça completamente representada. Matisse desafia-
nos a ler o seu rosto, como um texto, alterando a nossa relação tradicional 
de observadores de uma imagem reconhecível num desenho. Este é 
para mim o contributo mais importante destes desenhos, a integração 
da escrita no desenho através da transformação do conjunto dos seus 
constituintes em ideogramas. 
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 Abstract
 Lynn Hershman’s Leeson most iconic work to date – her trans-

formation into the fictional character of Roberta Breitmore – is a perfor-
mative portrait that enacts survival. This paper argues that subjectivity in 
the artist’s portraits and performances is not fixed, but rather an ongoing 
process in relationship with oneself and the others, enabling these works 
to ‘survive’ through her oeuvre.

 Introduction

 When looking at Lynn Hershman Leeson’s six-decade long 
practice, one understands that survival is an integral part of her oeuvre. 
Whether it has been her own survival, that of her artworks, or of that 
which they represent, this has been a central concern for the artist since 
the beginning of her career. Following an abusive childhood and trou-
bled adolescence, Hershman Leeson was encouraged by a doctor to start 
making art as therapy. As a result, she channeled her destructive urgen-
cies into creative ones, looking at art as a survival method, or put into her 

mailto:hello%40timeaandrealelik.com?subject=
mailto:t.a.lelik@uva.nl
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own words, identifying art with life (Hershman Leeson qtd. Lee, 2016: 
59). In this paper I argue that survival is at the core of Hershman Lee-
son’s works, specifically in her portraits, self-portraits, and performances. 
I will analyze pieces that could be read as portraits and self-portraits 
regardless of their medium and argue that the genre of portraiture in her 
oeuvre is not a static product but rather an ongoing process which can be 
understood as an open-ended work. I contend that Hershman Leeson’s 
paintings, drawings, waxworks, and performances naturally flow from 
one another and can therefore be read as being part of a larger work-in-
progress. This does not imply that these are not finished as individual 
artworks or negate their own power and importance in art history, but 
rather that they continue to work through a process of survival in the 
artist’s other works. As Robin Held put it, Hershman Leeson’s works 
operate as series of feedback loops, where earlier artworks reflect on later 
incarnations, elaborations, or mutations in a variety of technological for-
mats (Held, 2005: xii).
 Several of Hershman Leeson’s early paintings and drawings 
could be read as self-portraits as they represent female subjects (and at 
times are also named ‘self-portrait as…’), even though they do not aim 
to faithfully record the ‘identity’ of the artist or a specific subject. Rath-
er, these could be interpreted as a collection of identities that the artist 
fabricated throughout the years. Concerning the genre of portraiture, 
Hershman Leeson restructured the meaning and relation of her self(por-
traits) from pieces that traditionally record the stable and fixed identity 
of the subject portrayed, to works that function as an ongoing process. In 
this paper I contend that this on-going process is in fact a form of sur-
vival, on three different levels. The first level is connected to the artist’s 
personal life and her own need of survival. This paper however focuses 
on the second and third levels concerning the ‘survival’ of the art pieces 
and that of what they represent.

Since the beginning, the construction of subjectivity has played 
a central role in Hershman Leeson’s works. Throughout the years, the 
artist has showed the self as an unstable play of imagination. According 
to Peter Weibel, “each of her subjects teems with dramatic personae, ex-
ploring the idea of multiplication of identity in order to eventually sta-
bilize the sense of self” (Weibel, 1996: 46). This interpretation of sub-
jectivity in the artist’s work is perhaps best summarized in The Electronic 
Diaries (1986-1998) where, in the form of an ongoing diary, the artist 
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tells stories from different points of view. One of these stories narrates 
to the camera how the protagonist used to make up alternate identi-
ties to escape the uncomfortable reality of her childhood. Her under-
standing and enacting of subjectivity – as expressed through the title of 
one of her electronic diary videos, First Person Plural (1988) – echoes 
Jean-Luc Nancy’s writings from his book Being Singular Plural (Nancy, 
1995). In this paper I suggest understanding subjectivity in Hershman 
Leeson’s works through Nancy’s lens, who argues that subjectivity is less 
a self-in-relation but rather a self-as-relation. Nancy refuses the dichotomy 
of the self and other by making them both contingent on the open “self” 
from which they derive. He is suspending, not reordering, the hierarchy 
of the two, making them part of the same unit. When transposing this 
idea to the genre of portraiture, Nancy explains in his book Portrait the 
aim of the portrait is not to identify but to expose “the structure of the 
subject: its subjectivity, its being-under-itself, its being-within- and so its 
being-outside-, behind-, or before-itself” (Nancy, 2018).  The portrait 
is therefore not the representation of a stable subject, but rather the ex-
ecution of subjectivity or being self as such, always in relation to itself 
and the others.  In the following pages, I similarly suggest understanding 
subjectivity in Hershman Leeson’s works as a process that is an ongoing 
relationship with oneself and the others.

 Survival in Wax

 Hershman Leeson began working in traditional media such as 
painting and drawing, but in 1963 she also started experimenting with 
wax. Her choice of the latter was at first a pragmatical one, as this was 
easy to prepare and handle. Nevertheless, after a serious medical con-
dition that forced her to spend several weeks in a hospital under an ox-
ygen tank, her continued work in wax sculptures gained another layer 
of meaning. While immobilized to her hospital bed, Hershman Leeson 
created Conversation (1966), a small sculpture consisting of two minia-
ture wax heads isolated in their own vitrine but still connected by strands 
of colorful yarn, seemingly engaged in a mental conversation. Pamela 
Lee connected this work and instance of the usage of wax to the “artist’s 
prospect for survival, raising questions concerning the maintenance of 
the self and the will to connection that her virtual quarantine inspired” 
(Lee, 2016: 59). As Georges Didi-Huberman has argued, ceroplasty is 
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an art of survival, as it places itself on the limit between death and life 
(Didi-Huberman, 2008). Literally teetering between life and death, the 
artist’s own existence paralleled that of wax making and its goal to record 
and reproduce the living flesh.

This medical condition further impacted her work in other 
media as well. Hershman Leeson’s work prefigured the kinship with 
machines in such works as X-Ray Woman (1966), where one remarks, 
through an x-ray, that the human body is enhanced by mechanical ele-
ments. It seems that these mechanic elements kept their subjects alive, 
just as the artist had once been kept alive by the oxygen tent. Anticipating 
by several decades Donna Haraway’s main ideas from “A Cyborg Man-
ifesto” (1985), Hershman Leeson metaphorically represented her own 
survival, but equally addressed the future survival of human kind. 

It was therefore a logical step for the artist to combine these two 
formats in order to create her iconic series of ‘breathing machines’ which 
consist of both of wax figures as well as mechanical parts. The Breathing 
Machines series are comprised of wax casts of the artist’s face augmented 
with sensors and tape recordings playing the sound of her own breathing. 
Some of the pieces, such as Self Portrait as Another Person (1965) or Self 
Portrait as Albino (1968) directly address the viewers at the same time. 
These works are not only about one’s own literal survival – where breath-
ing means surviving – but also about survival through connection: these 
works address the viewers, transforming them into ‘living’ sculptures. 
When discussing these works, Lee has accurately remarked that just as 
“waxworks throughout history have inspired questions or invited dis-
comfort as to the liveness of the subject represented, so too these works 
occasion a new kind of presence in the museum, ‘a presumed kinetic 
force,’ as Hershman Leeson has since called it” (Lee, 2016: 63).

Even though these works were already seen as too ‘life-like’ and 
consequently expelled from the exhibition where they were displayed, 
they pushed even further their process of ‘survival.’ As they could not 
‘survive’ in the museum, Hershman Leeson decided to continue show-
ing her works by staging her own site-specific exhibitions. One of such 
was installing two life-sills dolls with wax cast faces under a bedsheet in 
a room in the Dante Hotel in San Francisco in 1973. Constructing the 
work with the ephemera of somebody who might have lived in that room, 
she then placed ads in art journals to inform people about the exhibit 
and to invite them to go and check in at the hotel to see the works, while 
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imagining the lives of the people living there. After only a few months of 
display, a visitor confused the wax figures with corpses and called the po-
lice, who eventually shut down the exhibit. It turned out, that the figures 
were, after all, too ‘alive.’ As Uta Kornmeier explains, “a well-made wax 
figure can exude such a strong corporeal presence that we are convinced, 
against our better judgement, that we are in the company of a fellow 
human being rather than a lifeless image.” (Kornmeier, 2008: 67). Even 
though her wax figures were once again removed from their exhibition 
space, the artist was determined to come up with a new survival meth-
od. Consequently, these works paved the way to the creation of Roberta 
Breitmore by releasing the presumed character living at the Dante Hotel 
into the real world.

 Becoming Roberta

 The fictional character of Roberta Breitmore was part of a pri-
vate performance that roughly lasted from 1974 to 1978. An imaginary 
persona created from accumulated stereotypical psychological data, Ro-
berta became a real-life person with her own clothing, driver’s license, 
checking account, credit cards, unique gestures, handwriting, and body 
language. She came into existence when she arrived in San Francisco on 
a Greyhound bus and checked into the Dante Hotel. What subsequent-
ly followed was an ingeniously simulated ‘real-life’ experience, where 
Roberta placed ads in newspapers to find roommates, went on dates, 
and even started seeing a therapist. After three years of existence and 
a series of negative experiences, Roberta multiplied herself, with three 
other people besides Hershman Leeson regularly performed as her char-
acter. Kristine Stiles, Michelle Larsen, and Helen Dannenberg all wore 
the same wig and identical costumes as Hershman Leeson, and each of 
them had two different home address and two jobs; one for Roberta and 
one for their self. These multiples embodied and enacted Roberta just 
as Hershman Leeson did, with their actions and encounters with people 
recorded in photographs and audiotapes (Held, 2005: xiii). After one 
more year of cumulated (negative) experiences from all the multiples, the 
performance ended with Roberta being exorcised in Lucrezia Borgia’s 
crypt, leaving behind sufficient credible proof of her factual existence.

Hershman Leeson conceived Roberta as a sociopsychological 
portrait of a woman of that time. Trying to create an archetype of a ste-
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reotype, she found that her endeavor turned out to be a long work-in-
progress. The performance started from the unfinished project in the 
Dante Hotel that was prematurely shut down, but was already part of a 
long research and rehearsal period in which the artist was trying to de-
termine Roberta’s trademarks such as her clothing style, her hair, make-
up, hand writing, body posture, etc. Once Roberta’s outline came to life, 
Hershman Leeson started going out in the real world dressed as this 
character. As Roberta started interacting with the world around her, the 
artist soon realized that the portrait wasn’t finished, as Roberta’s charac-
ter continued to be shaped by the experiences she had and the people she 
encountered. The initial stereotypical portrait created from given data 
turned into a living portrait: Roberta was continuously changing and 
adapting, becoming a portrait-in-progress. Not only was she shaped by 
the people she was encountering, but also by the cumulated experienced 
of the different people enacting her. Furthermore, this directly engaging 
direction in her work (though already begun in her Breathing Machine 
series) demonstrated “her sustained attention to the construction of a 
viewer who is an active participant in the work of art— engaging with 
and potentially altering it—rather than a passive voyeur” (Held, 2005: 
xvii).

While there have been other artists throughout the twentieth-cen-
tury who fabricated fictional personas, no artist before established an in-
dependent, public, and institutionalized identity. The characters enacted 
by artists such as Marcel Duchamp, Eleanor Antin, Marta Wilson, and 
even Claude Cahun (whom Amelia Jones argues to have” heralded a 
shift to what we now think of as a ‘postmodern’ understanding of identity 
and representation, as simulacral and without an ‘essential’ core’) were 
mostly theatrical, always at a safe distance from the viewers (Jones, 2005: 
107). It was only Hershman Leeson’s performance that brought perfor-
mance to the ‘real world’ with no script and safety measures. Becoming 
and performing Roberta’ surpassed any other similar performance which 
maintained a safe distance between artist and image, but also between 
artist and the public. Jones explains that this performance went beyond 
Warhol and Kusama’s efforts to prove “the extent to which the art world 
was inextricably bound to the mass-media cult of celebrity and the im-
possibility of separating the artwork from the increasingly visible subject 
who had produced it” (Jones, 2005: 107). Hershman Leeson’s becoming 
Roberta then, argues Jones, “opened the door to a quieter but potentially 
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more profound interrogation of the limits of personal and public identity 
in relation to artistic subjectivity” (Jones, 2005: 107).

In Hershman Leeson’s case, the radical unruliness of the per-
formance blurred the lines between fiction and reality, again, on three 
distinct levels. First, between fictional persona and creator, as the art-
ist herself stated that at times it became difficult to distinguish between 
reality and fiction. As she notes, “although I denied it at the time and 
insisted that she was ‘her own woman’ with defined needs, ambitions 
and instincts, in retrospect we were linked. Roberta represented part of 
me as surely as we all have within us an underside...” (Hershman Lee-
son qtd. Maloney, 2011). Second, she blurred the same line for all of 
those who met Roberta, as frequently those who encountered the artist 
as Breitmore did not realize it was a performance, so wholly did she em-
body this character (Maloney, 2011). Third, this performance eventually 
blurred the lines between fiction and reality for the multiples performing 
Roberta as well, as not only were they shaping this character in different 
ways, but eventually they also could not distinguish Roberta from their 
own self.1

In her article discussing the Roberta Breitmore performance se-
ries, Peggy Phelan argues that it was through this blurring between the 
real and fictional in this performance that enabled the artist to become 
the person we know today, namely Lynn Hershman Leeson. At the time 
that this performance came to existence, the artist was known as Lynn 
Hershman only. Phelan argues that the performance itself produced the 
possibility of the emergence of Lynn Hershman Leeson as we know her 
today. She therefore explains that Breitmore can be best understood as 
a performance of co-identity, where the interaction between creator and 
character forged a third identity (Phelan, 2016: 101). In my opinion, this 
process was started long before this specific performance began, maybe 
even before the artist started making art. This type of understanding sub-
jectivity as a relation to oneself and the other (and as argued by Nancy) 
was familiar to the her since childhood, prompting Hershman Leeson to 
embody these different subjectivities in her works. However, this perfor-
mance stands out from the previous works as it took survival – literal and 
metaphorical – to a new level in portraiture and art history. 

1    In a personal talk with the artist, she revealed to the author that years later one of the initial multiples believed to have been the “true” 

Roberta Breitmore.



256

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Survival has traditionally been a key function of portraiture, but 
served mostly for the commemoration of the portrayed person, who was 
not present anymore. In Hershman Leeson’s case however, commemo-
ration is taken a step further to an active performance of survival. While 
her wax portraits and self-portraits were on the threshold between life 
and death, these eventually come to life in and through Roberta, who 
became a living portrait. Not only because she ‘lived’ in the real world, 
but because she continues to live on through her construction chart and 
her subsequent transformations. Her portrait therefore is not a passive 
rendition of a (once) stable subjectivity, but rather a call to action. As 
Phelan puts it, “Breitmore was a doer; she took action and prompted 
actions in others” (Phelan, 2016: 107). 

 Roberta lives on

 Roberta’s metaphorical death was, as well, yet another method of 
survival. When becoming and performing Roberta became unbearable, 
Hershman Leeson decided that she wasn’t meant to die, but rather to be 
exorcised and leave the door open for an eventual come back. Officially, 
the performance ended in 1978 at Palazzo dei Diamanti in Ferrara, Italy, 
with an exorcism ritual that took place at the crypt of Lucrezia Borgia. 
Andreas Beitin has connected this exorcism to an act of suicide, as he 
argues, Hershman Leeson “killed” off a character whose identity she has 
adopted for several years (Beitin, 2016: 206). He further ties Roberta’s 
death to one of the first possible endings to this performance, namely 
her jumping off the Golden Gate Bridge, as well as to a potential sui-
cidal ending of the character in the interactive videodisk Lorna (1984), 
but also to the artist’s personal suicide attempts. While these might have 
been possible alternatives ends considered at a moment in time, I argue 
that the need and desire for survival prevailed and transformed Hersh-
man Leeson’s performance (and several other works connected to this) 
into an epitome of survival. 

When discussing Hershman Leeson’s Suicide Machines (1963) – 
wax casts of her own face which destroy themselves by means of fire and 
water –Beitin also remarked on the ambivalence of the works which are 
on the threshold between life and death: on one hand memorializing the 
artist’s state of aliveness, while on the other hand, repeatedly “killing” 
her representations. I contend that even though these works ended up 
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destroying themselves, they still enacted survival, as the wax casts of the 
artist’s face continuously reappear in her works after. Specifically, the 
Breathing Machines series reenacts the artist’s own survival (as it hap-
pened during her hospital stay) and that of her works by bringing new 
wax casts into existence, which will go on to ‘survive’ in the Dante Hotel 
and then in real life, as enacted by Roberta Breitmore. (Beiting also ar-
gues that Roberta’s performance can be seen as an extension of a mask, 
directly linking her character to the wax casts, Beitin, 2016).

During her exorcism ritual, Breitmore was transformed through 
the elements of fire, water, air, and earth, where her transmuted and 
evaporated self best became visible in the Water Women series. According 
to the artist, this series investigates bodies of water that reflect invisibility, 
evaporation, and survival, and were conceived as metaphors of Rober-
ta’s presence (Hershman Leeson, 2005: 59). For more than thirty years, 
this ongoing series of works made in various media ranging from vintage 
collages to digital prints, continues Hershman Leeson’s investigation of 
survival through transformation and transcendence from a solid state 
to a liquid one and eventually back to solidity. This liquidity is reminis-
cent of Zygmunt Bauman’s book Liquid Modernity, who considers that 
fluid identity is a direct consequence of contemporary society (which 
he names “liquid modernity”), thus attributing the idea of a fluid, con-
stantly changing identity to contemporary times (Bauman, 2006). For 
Bauman, the consequences of this move to a liquid modernity can most 
easily be seen in contemporary approaches to self-identity, that is never a 
finished product, but rather constantly fluctuating and in change – just as 
Hershman Leeson’s characters. Furthermore, besides their liquid nature, 
these water women are often also inverted or multiplied, just as they have 
been while still embodied by the artist and her multiples. Therefore, even 
when disembodied, these works still maintain the same understanding of 
subjectivity as pertaining at the same time to its current and former self. 
 While the Water Women are the ongoing symbols of Roberta 
Breitmore, there are several other works in Hershman Leeson’s oeuvre 
that act as extensions of this character. In 1995/1996 Hershman Leeson 
created two telerobotic dolls which she named The Dollie Clones. One 
of them, CybeRoberta, is a visual replica of Roberta Breitmore in minia-
ture, immediately recognizable by her platinum blond hair, accessories, 
red top, and polka-dotted skirt. Just as in the performance, these dolls 
also act in real-time. With video cameras installed in their eyes, they re-
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cord what they see in the room where they are placed. When their heads 
are turned to the left side by the users operating them, they surveil the 
space, and when their heads are turned to the right, they upload the 
images they see. Just as in the real-life performance, when the dolls are 
exhibited together, they pirate each other’s information making it impos-
sible to tell which image comes from each of the dolls. What they see – 
and implicitly what the viewers manipulating them also see – is then not 
factual reality: the onlookers can never be certain that the images shown 
through the doll’s camera eyes are seen by the doll they are manipulat-
ing or her sister doll. Just as Roberta and her multiples, the continuous 
information exchange between the different selves makes their perceived 
reality an ongoing process, placed between fiction and reality. 
 Roberta’s virtual multiplication developed also in Hershman 
Leeson’s feature-length film Teknolust (2002). The movie shows genet-
icist Rosetta Stone successfully downloading her DNA into a computer 
system in order to create three clones – just as was the case of Roberta 
Breitmore and her three multiples. In a similar fashion to Hershman 
Leeson’s real-life performance, the clones go out in the real world and 
pursue their own adventures. Not quite human, but neither machine, 
they are also similar to the artist’s earlier cyborg drawings and breathing 
machines.
 Roberta’s virtual self developed even further through the online 
environment Second Life. Together with Stanford University scholars and 
librarians, Hershman Leeson created an online avatar and archive for 
Roberta Breimore’s life. The visitor’s guide on this online platform is a 
female character called Roberta Ware, a blond dressed in the iconic red 
two-piece set. The host guides the visitors through images of Roberta and 
the documentation of her life. Roberta Mock has accurately connected 
the online and offline archive of Roberta’s existence to Jacques Derrida’s 
observation on the process or archiving. Derrida argues that archiviza-
tion produces, as much as it records, the event itself (Derrida, 1995: 17). 
According to Mock, this resonates closely with Hershman’s intentions, 
who explains that ‘by putting the archive of my work in Second Life, I was 
able to transcend the original essence of the piece into a new, hybrid in-
teractive and participatory structure’ (Hershman qtd. in Linden, 2009). 
Archiving Roberta Breitmore’s existence is therefore as much a live event 
as was her performance: in continuous movement, this also becomes a 
work-in-progress. When the Whitworth Art Gallery in Manchester in-
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cluded in their collection ‘‘The Complete Roberta Breitmore Series”, the 
artist responded by commenting on the nature of this archive, which was 
neither complete or finished. “Roberta transforms and mutates through 
processes of improvisation and documentation. All of the people who 
engage with Roberta continue to embody her.”  (Hershman Leeson qtd 
in Mock, 131). Roberta Breitmore’s survival is therefore strengthened at 
yet another level: from a physical embodiment, to a virtual self.

 The epitome of survival

 Besides the artist’s personal survival and the survival of her art-
works, her pieces also enact a third level of survival, namely of that which 
they represent. The works discussed in this paper – the drawings, paint-
ings, wax casts, and the iconic performance of becoming Roberta Breit-
more – are also part of a discourse on feminist survival. Hershman Lee-
son explained she sensed that “women didn’t have any history; that they 
were just becoming aware that they weren’t in any books, that they had 
never been taken seriously. A lot of the work produced at this time was 
to create a history, a context of who they were and how they fit into the 
world” (Hershman Leeson qtd. Maloney, 2011). Therefore, Hershman 
Leeson’s works deal equally much with the survival of their protagonists, 
in this case, with the survival of women. Linked by their scars, Rober-
ta Breitmore’s multiples and all those who interacted with her, survive 
through the deep traces left and those that are still in the making. As 
remarked by Kristine Stiles, Roberta’s first multiple, Hershman Leeson 
has accomplished much more that “mere” survival, as “her life is a model 
of survival, of character with ethical force and of a comprehensive and 
consistent corpus of work” (Stiles, 2016: 139).

Defying the doctors who diagnosed her as dying from cardiomy-
opathy, Hershman Leeson painted, drew, constructed, and enacted sur-
vival through her drawings, breathing machines, life-like wax casts, Ro-
berta Breitmore and her clones, the evaporations, and eventually through 
the transmutation to a virtual self. Hershman Leeson’s most iconic char-
acter, Roberta Breitmore, lives on through the artist, her multiples, the 
people she interacted with, the photographic documentation, her official 
records, but also through her construction charts which enable anyone at 
any point and time in history to become a Roberta multiple again. With 
a potentially endless multiplication process, this character brings a new 
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dimension to portraiture, which is not a static product anymore record-
ing a fixed identity, but rather an ongoing process with a continuously 
changing subjectivity. 
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Vladimir Herzog: o retrato da 
violência na ditadura militar 
brasileira
Gabriel da Silva Reis1

Resumo

O presente trabalho reflete, a partir da obra de susan sontag, 
sobre a fotografia que forjou o suicídio de Vladimir Herzog, em 
1975, durante o regime militar. Em 2017, o Brasil foi conde-
nado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não 
esclarecer devidamente os responsáveis pelo ocorrido que levou 

à  morte do jornalista e, até os dias de hoje, existe uma disputa pela nar-
rativa política da imagem.

Palavra-chave: 
Brasil, Ditadura, Fotografia, Vladimir Herzog

Abstract

Based on the Susan Sontag’s work, this article reflects on the 
photography that aimed to forge the suicide of Vladimir Herzog in 1975, 
during the military regime. In 2017, Brazil was condemned by the Inter-
American Court of Human Rights for not properly clarifying those 

1   Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduando em Filosofia pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). Membro do Controle Estatal Racismo e 
Colonialidade (CERCO/UFRJ). Fotógrafo. 
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responsible for what happened that led to the death of the journalist. 
Besides that, there is a dispute over the political narrative of the image.

Keywords: 
Brazil, Dictatorship, Photography, Vladimir Herzog

Introdução

Em Sobre a fotografia, Susan Sontag demonstra uma preocupa-
ção com o desgaste do potencial da fotografia em causar comoção nas 
pessoas. Há uma falsa compreensão de que, a partir de uma foto, cole-
cionamos interpretações da realidade que em nada nos afetam e esque-
cemos o acontecimento que outrora fora enquadrado. No texto Diante 
da dor dos outros, Sontag afirma que a fotografia depende de uma iden-
tificação – que se dá por meio das palavras que a descrevem (verdadeira 
ou erroneamente) (SONTAG, 2003, P. 28). 

Por um lado, a preocupação é válida quando direcionada à indus-
trialização da fotografia, contudo, como será demonstrado, governos e 
forças políticas fizeram uso da imagem como mecanismo de autopro-
moção e grupos de oposição fizeram do mesmo recurso instrumento de 
protesto. Para que um regime de governo se sustente, é essencial que 
uma narrativa tenha credibilidade e, como é o caso da Ditadura Militar 
brasileira, em alguns momentos, isso se dá pelo controle das imagens. 
Todavia, como nos diz Sontag: “cedo ou tarde, lê-se na foto aquilo que 
ela deveria estar dizendo” (SONTAG, 2003, P. 28). Uma imagem não 
só cria uma realidade para quem a vê, mas também reflete a realidade 
daquele que a observa.  

A Ditadura Militar, instaurada no Brasil por meio do Golpe 
Militar, em 1964, foi resultado de um embate na sociedade brasileira 
acerca de projetos nacionais distintos para o modernização e desenvol-
vimento nacional (NAPOLITANO, 2014, P. 10). Por mais que o regime 
militar seja complexo, dividido em vários momentos e com vivências 
muito particulares de cada setor da sociedade, é possível observar o uso 
da imagem e do domínio sobre o que é visto como algo característico 
deste período e de suas continuidades, ainda nos dias de hoje, em um 
regime democrático. Os governos militares ao longo da Ditadura Militar 
construíram uma representação própria, a partir de uma imagem da dita-
dura, mas também uma ditadura da imagem, resultando na construção 
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de narrativas e sentidos próprios que nortearam não só o regime, mas 
também a memória que se construiu sobre o período.  

O governo se tornou mais rígido após o Ato Institucional n° 52, 
durante a gestão do marechal Costa e Silva, que concedeu ao presidente 
poderes quase ilimitados, possibilitando o fechamento do congresso e a 
cassação de mandatos, tal como o aumento de restrições de direitos polí-
ticos e repressão contra militantes da oposição, que acabaram mortos e/
ou desaparecidos. 

Apesar do grande apoio no início do governo, após se deparar 
com os escândalos de violência por parte do Estado, tornou-se evidente 
a contradição entre os liberais na década de 70 que se chocavam com 
os métodos típicos de uma ditadura: por um lado, pediam combate ao 
fantasma do comunismo, em contrapartida, com os métodos utilizados 
pelas forças militares para atender suas demandas (NAPOLITANO, 
2014, P. 243).  

O objetivo deste trabalho é propor uma análise da disputa de 
interpretações e narrativas atribuídas à fotografia do suicídio forjado de 
Vladimir Herzog - jornalista iugoslavo preso, torturado e assassinado 
por agentes do Estado em 1975. Sua morte foi divulgada com o laudo 
assinado pela perícia da Policia Civil, atestando o suicídio como  causa 
da morte, mas a fotografia revelou uma contradição e impossibilidade 
daquilo ter ocorrido. 

Os escritos sobre fotografia de Susan Sontag possibilitam refle-
xões importantes acerca de um dos mecanismos de poder utilizados 
pelo governo militar brasileiro. Parafraseando a autora: a fotografia, 
em muitos momentos, também foi capaz de produzir violência – além 
de somente retratá-la.  Elas constituem imagens importantes sobre o 
período, e seu significado pode ser alvo de revisão e disputa por interes-
ses políticos distintos. Assim, demonstraremos que o significado de uma 
fotografia politizada pode ser revisto, constituindo um campo de disputa 
de narrativas históricas. 

No Brasil, ainda hoje, é possível ver uma dificuldade em enqua-
drar este período e compreendê-lo como uma totalidade3. Apesar de o 

2   Trata-se de um ato decretado durante a Ditadura Militar no governo de Costa e Silva que marcou o aumento da rigidez do poder coer-

citivo do Estado, aumentando o poder de censura, perseguição política, entre outras práticas antidemocráticas. 

3   É importante observar que “as forças armadas tinham uma longa história de envolvimento na vida política nacional, eram politicamente 

heterogêneas, incluíam diferenças de arma, geração e carreira, possuíam interesses próprios e capacidade de promovê-los, mas nunca 
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regime militar ter durado mais de 20 anos, cheio de nuances, contradi-
ções e momentos que demandam análises particulares, isto não impede 
uma análise a partir de elementos constitutivos deste período.

A fotografia da violência

Em um dos seus últimos textos, Diante da dor dos outros, Susan 
Sontag reflete sobre a produção das fotos de guerra e como muitas delas 
foram produzidas e encenadas, afinal, se fosse estabelecido como pré 
requisito a presença do fotógrafo em cada momento exato, várias fotos 
acabariam perdendo a sua característica de autenticidade (SONTAG, 
2003, P. 47). Como a autora já refletia em textos anteriores, a criação 
e manipulação da composição é uma característica intrínseca ao ato de 
fotografar, contudo, isto pode se dar de inúmeras formas assim como ter 
inúmeros objetivos.  

A institucionalização da tortura pelos agentes do Estado foi 
capturada pela lente do fotógrafo Orlando Brito, na obra Soldados do 
Batalhão de guarda presidencial recebem treinamento em Brasília4. 
Observam-se, na fotografia, os soldados recebendo orientações de méto-
dos de tortura que seriam utilizadas com presos políticos. A imagem de 
Brito não é um  mero registro, mas uma denúncia e uma contra-narrativa 
em relação à história oficial do exército, que não reconheciam estas con-
dutas como institucionais. 

O Brasil possui duas condenações na Corte Interamericana 
de Direitos Humanos envolvendo a falta de esclarecimento dos casos 
de tortura e demais violências por parte do Estado durante a Ditadura 
Militar – um deles, especificamente, sobre o Vladimir Herzog. Há inú-
meros casos simbólicos, dentre os quais a morte do estudante Edson 
Luiz no Calabouço (Como era conhecido o Restaurante Central dos 
Estudantes) com um tiro à queima roupa no peito5.

No dia 25 de outubro de 1975, Vladimir Herzog se apresentou 
voluntariamente ao Destacamento de Operações de Informações (DOI) 

haviam exercido o poder de maneira tão duradoura (...) A despeito das diferenças, esses grupos convergem para a ideia de que cuidar 

da segurança interna deveria prevalecer como missão da instituição militar. Também insistiam em afirmar que a fonte de soberania 

do novo sistema político era militar e se originava nas Forças Armadas – não provinha apenas da autoridade hierárquica dos generais.” 

(SCHWARCZ, STARLING, 2018, p. 449).

4    A fotografia está em um acervo privado, mas pode ser vista a reprodução em: SCHWARCZ, Lilia M. STARLING, Heloisa M. Brasil: 

uma biografia. Companhia das Letras. 2018. Imagem 116.

5   Recomendamos a canção “Calabouço” do compositor Sérgio Ricardo, inspirada na violência contra Edson Luís e os demais presentes, 

como forma de protesto. 



267

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

para prestar esclarecimentos. Até o presente momento, o jornalista era 
membro do Partido Comunista Brasileiro, sendo, portanto, visto auto-
maticamente como um inimigo do Estado, o que levou à sua prisão, 
seguida de tortura até a sua morte. A foto de sua morte, simulava um 
suicídio por enforcamento, com uma tira de pano em seu pescoço e presa 
a uma grade com aproximadamente 1,6 metro de altura. 

A repercussão da morte de Vladimir Herzog se dá por muitos 
motivos, dentre eles a reputação do jornalista frente à mídia e o desgaste 
que esta violência causou na relação do governo militar com a indústria 
midiática. Apesar de violento, seu caso não era um evento isolado.

Em 1975, as versões de suicidio divulgadas pelos militares 
tinham virado rotina: quase cinco meses antes da morte de 
Herzog, o tenente José Ferreira de Almeida também teria se sui-
cidado na mesma cela, com outra tira de pano que não existia e 
na mesma posição. (...) a morte do operário Manoel Fiel Filho 
produziu versão idêntica. Fiel Filho foi o 39° caso de suicídio 
de prisioneiro político da ditadura e o 19° a se inforcar – em 
dois desses casos, os prisioneiros teriam se enforcado sentado 
(SCWARCZ, STARLING, 2018, P. 472).

Somada à sua reputação, a manipulação do espaço para encenar 
o suicídio foi feita de uma maneira tão artificial que não parecia pos-
sível que, naquelas circunstâncias, com a tira de pano, na distância de 
um metro e meio do chão, Herzog tivesse cometido suicídio. A foto que 
revelava uma narrativa do que estava presente, então, ganha um novo 
significado a partir das denúncias de sujeitos e elementos ausentes. 

O suicídio forjado foi registrado pelo fotógrafo Silvaldo Leung 
Vieira, estudante de fotografia pericial na escola da Policia Civil, que, em 
entrevistas posteriores, relata ter sido chamado apenas para registrar o 
suicídio, portanto, não estaria vinculado à violência cometida e à tenta-
tiva de forjar o acontecimento.  A relação do fotógrafo com o caso ainda 
carece de esclarecimentos institucionais, até mesmo em análises tardias 
feitas pela Comissão da Verdade, apesar de, independente da intenção ou 
atuação do fotógrafo na construção daquela imagem, o mesmo era um 
fotógrafo que agia em nome do Estado e estava vinculado a ele, sendo 
seu interesse e prestação de serviço diferente de um fotógrafo autônomo, 
pois a fotografia de Vieira era para fins periciais.  

É próprio da vida moderna a possibilidade de se deparar com a 
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dor dos outros, contudo, as reações diante de uma mesma imagem são 
diversas (SONTAG, 2003) e, por vezes, com impactos imprevisíveis. Em 
alguns momentos é possível que uma legenda dê conta de preencher a 
lacuna existente na interpretação de uma imagem; todavia, se há uma 
determinada distância em relação ao tema, o que a foto nos diz pode 
ser visto de inúmeras maneiras e, como é constatado, cedo ou tarde, é 
possível ler na fotografia aquilo que deveria estar sendo dito (SONTAG, 
2003, P. 28). 

Um retrato pensado para encenar um suicídio de um indivíduo 
que, ao fim, reflete de maneira tão própria e não planejada tanto a vio-
lência no seu momento, como, nos dias de hoje, um possível marco para 
o início redemocratização. Diferente do esperado, a fotografia falava por 
si, se sobrepondo à voz do fotógrafo-perito e da polícia civil,

para as pessoas seguras de que o certo está de um lado e a opres-
são e a injustiça estão do outro, e de que a luta precisa prosse-
guir, o que importa é exatamente quem é morto e por quem (...)
E todas as fotos esperam sua vez de serem explicadas ou detur-
padas por suas legendas (SONTAG, 2000, P.) 

Não foi diferente com o retrato de Vladimir Herzog e as dis-
putas pelas explicações e deturpações permanecem até os dias de hoje. 
Apesar das críticas e apontamentos feitos por diversos setores da socie-
dade, ainda falta um reconhecimento público por parte do Estado acerca 
do ocorrido. A resistência  do Estado em reconhecer a tortura praticada, 
sem recorrer a eufemismos, constitui uma forma de diminuir o peso que 
a fotografia e o que foi fotografado tem6. 

É fundamental retomar o posicionamento institucional do 
Centro de Comunicação Social do Exército, em 2004, reforçando a 
interpretação da instituição acerca da imagem. Dentre os diversos pon-
tos, destacam-se a insistência em reconhecer a Ditadura Militar como 
um período legalmente constituído, fruto de uma demanda popular 
para a construção de um novo Brasil; e que os casos de violência foram 
uma legítima resposta à violência “daqueles que recusaram o diálogo”. 
A averiguação para fins processuais, visando uma análise documental e 
material do que ocorreu, é dificultada devido ao processo de destruição 

6   Em seu artigo Diante da tortura dos outros, Sontag reflete sobre a resistência do governo Bush em reconhecer como “tortura” e “geno-

cídio” o que estava presente nas imagens de Abu Ghraib. Esta dificuldade em usar determinadas palavras, de nomear de determinada 

maneira determinados atos constitui uma disputa de narrativas que busca evitar determinadas consequências políticas na medida em que 

se produz outras. 
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dos documentos, amparado na legitimidade no Regulamento para a 
Salvaguarda de Assuntos Sigilosos (RSAS)7 que foi vigente até 1991. 

Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos consi-
derou o Estado brasileiro responsável pela morte Herzog, pela falta de 
responsabilização dos agentes envolvidos, e por violar o direito do jor-
nalista e de seus familiares à verdade acerca do ocorrido. Poucos meses 
após essa condenação, o presidente Jair Messias Bolsonaro se manifestou 
dizendo que lamentava a morte, mas que “suicídio acontece”. 

A violência da fotografia

A construção de um imaginário social é parte de qualquer 
regime político, tendo como finalidade impactar não só ideias, mas tam-
bém os afetos de uma população (CARVALHO, 2017, p. 11). O uso de 
imagens para este fim não é algo restrito à Ditadura Militar, tampouco 
ao Brasil, mas pode ser compreendido como uma porta de entrada para 
entender o Estado, a sociedade e como ambos se compreendem recí-
proca e dialeticamente. 

Nas primeiras fotos de guerra era comum a adulteração do 
cenários, manipulação do espaço e dos corpos para construir uma nar-
rativa estética, como por exemplo, as fotos de Brady e suas equipe que 
movimentaram cadáveres de soldados para um local mais “fotogênico”; 
contudo, como analisa Sontag, o único elemento espantoso é que esta 
manipulação cause espanto (SONTAG, 2003, P. 48).

No ensaio Na Caverna de Platão, Susan Sontag apresenta uma 
crítica acerca do potencial testemunhal das fotografias que pretendem 
fornecer uma garantia incontestável de que algo aconteceu (SONTAG, 
1977, P. 16). Contudo, quando se trata de fotografia pericial, qualquer 
interferência na composição da imagem (alteração da posição do corpo, 
mudança dos objetos dispostos, etc.) pode comprometer a verossimi-
lhança da imagem, pois o objetivo não é artístico, mas sim a construção 
de um registro do ocorrido para eventuais análises. 

A fotografia de Vladimir Herzog possui uma dimensão represen-
tativa do regime militar, não pela manipulação da imagem em si, mas 
pelo seu propósito. Diferente dos exemplos citados, não havia um desejo 

7   Trata-se de um Decreto n° 60.417 de 1967 que permitia que qualquer documento sigiloso fosse destruído por ordem da autoridade 

responsável pela sua produção, caso tenha cumprido a sua finalidade (Seção 5, Art. 50-52 do referido decreto).
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de representar algo que, por incapacidade de acessar determinado espaço 
(como era o caso das fotografias de guerra, que somente após a guerra do 
vietnã começaram a ser fotos tiradas no momento em que ocorria o ato), 
mas sim por um poder e domínio da imagem para satisfazer narrativas 
institucionais, omitir a tortura e o assassinato. Forjar o suicídio8 também 
violava a dignidade do corpo de Herzog, que por ser judeu, deveria ser 
enterrado em local distinto.

A imagem de Herzog, como um retrato de uma vítima de tortura 
e assassinato, trás à tona algo indizível, deixa uma lacuna que não pode 
ser corrigida por texto ou descrição, como ressalta Jaime Ginzburg:

Descrever a tortura em termos técnicos – mesmo para fins de 
denúncia contra a repressão, como é o caso do documento 
citado – apaga as marcas do que ela teria de intolerável, assi-
milando-a ao domínio dos sistemas de catalogação, das clas-
sificações das conceituações, em que tudo pode ser tornado 
familiar. No entanto, os instrumentos em nada se assemelham, 
em procedimentos discursivos, aos depoimentos dos torturados 
(GINZBURG, 2010, P. 146)

O retrato não é apenas o encontro entre o evento e o fotógrafo, 
mas um evento em si. Ele invade o acontecimento, viola o indivíduo e 
transforma a pessoa em objeto que pode ser possuído (SONTAG, 2000, 
P.25). A foto do jornalista iugoslavo, não só foi possuída, como reprodu-
zida para fins políticos. A violência acontece em dois momentos: a priori, 
ainda em vida, com as violências físicas e psicológicas; e, a posteriori, 
com a simulação do suicídio. Há uma tentativa  violenta, que se perpe-
tua em alguns momentos, até os dias de hoje, de fixar o sujeito Vladimir 
Herzog como o personagem da narrativa oficial do exército. 

Em 2002, o caso do sequestro do jornalista Daniel Pearl trouxe 
à tona o debate sobre a necessidade de poupar a viúva dos efeitos da 
reprodução das imagens nos jornais e na internet (SONTAG, 2003, p. 
60). Este debate é pertinente para repensar o caso de Herzog: conflito 
entre direito público de acesso à informação e a privacidade da família 
que é constantemente violentada toda vez em que a imagem é reprodu-
zida, sendo obrigada a rememorar a violência sofrida. Neste sentido, é de 

8   Houve um ato simbólico por parte do rabino Henry Sobel que, ao se deparar com o corpo de Herzog, afirmou que não havia dúvidas 

que ele tinha sido torturado e assassinado. Este reconhecimento garantiu ao jornalista um enterro dentro das expectativas religiosas. 

Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1910200419.htm>. Acesso em 29/05/2021.
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suma importância reconhecer o papel do Instituto Vladimir Herzog que, 
além de lutar por valores democráticos, busca reconstruir a memória do 
jornalista, expondo fotos e elementos da sua vida para que a imagem que 
se perpetua na história não seja reduzida à condição de uma pessoa que 
foi morta e torturada pelo Estado.

A crítica de Judith Butler complementa a discussão, em especial, 
quando pensamos que o sentimento provocado pela fotografia de Herzog 
ultrapassa a própria fotografia, até mesmo o próprio acontecimento. É 
dispensável a legenda da imagem para compreender o contexto político 
e seu conteúdo presente naquele enquadramento e, como conclui Butler: 

A fotografia não é simplesmente uma imagem visual à espera 
de interpretação, ela mesma está interpretando ativamente, 
algumas vezes forçosamente (...) Essa operação de “enquadra-
mento”  mandatório e dramatúrgico raramente se torna parte 
do que é visto, muito menos do que é narrado. Mas, quando isso 
acontece, somos levados a interpretar a interpretação que nos foi 
imposta, transformando nossa análise em uma crítica social do 
poder regulador e censurado (BUTLER, 2009, p. 110).

Ante o exposto, Susan Sontag já havia dito que uma fotografia 
oculta mais do que revela (SONTAG, 2000, P. 34). Seguindo o argu-
mento de Butler, o Estado têm um papel ativo no campo da percepção, 
em especial no campo da representabilidade, buscando controlar a rea-
ção diante de determinadas imagens, num jogo em que a comoção é 
estruturada pela interpretação, mas também estrutura a interpretação 
(BUTLER, 2009, p. 112). A cena fotográfica se amplia quando o regis-
tro de tortura ganha espaço no debate político. Se por um lado, a foto-
grafia de Herzog trás um cenário de tortura institucionalizada durante 
um regime ditatorial, por outro, apresenta a indignação e insatisfação de 
uma população frente aquela prática9. 

Passados mais de 30 anos desde o fim da Ditadura Militar, ainda 
é possível observar tentativas de dominar a dimensão da representabili-
dade da fotografia de Vladimir Herzog. É possível identificar ainda um 
comportamento revisionista acerca das imagens e dos crimes cometidos 
(além da recusa do uso da palavra “tortura”, “crime”, e,  até mesmo, 
“violência”). Diante daquilo que revela ou oculta, compreender a recep-
ção e os enquadramentos de uma imagem possibilita a compreensão do 

9   “A fotografia, exibida e colocada em circulação, torna-se a condição pública mediante a qual nos indignamos e construímos nossas 

visões políticas para incorporar e articular a indignação” (BUTLER, 2009, P. 120)
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imaginário social de uma determinada sociedade. Pensar determinadas 
fotografias, é pensar a história delas, mas também pensá-las na história. 
O ser presente em uma imagem é um ser entregue aos outros, e, ainda 
que dentro de um enquadramento prévio, são inúmeras as recepções 
possíveis. 

Em 2012, o Tribunal de Justiça de São Paulo alterou a causa 
mortis na certidão de óbito de Vladimir Herzog, atestando que sua 
morte decorrera de lesões e maus-tratos sofridos em dependência do 
II Exército – SP (Doi-Codi). Apesar da retratação, maus tratos ainda 
é diferente de tortura e há uma falta do reconhecimento por parte das 
forças armadas da tentativa de forjar o suicídio. Em seu texto Regarding 
The Torture Of Others, Susan Sontag, insiste: “the horror of what is 
shown in the photographs cannot be separated from the horror that the 
photographs were taken”. 

A violência cometida contra Herzog não deve ser vista como 
um evento isolado, ou como um acidente fruto de um agente incon-
sequente, mas como uma prática institucionalizada e normalizada pelo 
Estado durante a vigência do seu regime militar. A fotografia de Vladimir 
Herzog revela o número incalculável de pessoas que morreram em con-
dições semelhantes cujos nomes são ainda desconhecidos. 

Conclusão

Como apresenta Peter Burke (2016, p. 39), a fotografia pode 
ser tanto evidência histórica, como a própria história. A construção das 
imagens se dá a priori com o mero registro fotográfico, todavia, tal qual 
a memória e a história, podem ter podem ter seus significados construí-
dos a posteriori. A fotografia é o retrato da disputa de uma narrativa e, 
por conseguinte, uma forma de exercer o poder. Pode ser compreendida 
como um enquadramento da realidade determinável, mas não necessa-
riamente determinante. E a disputa pelos significados de uma imagem 
pode atravessar os anos a ponto de esquecermos as intenções de quem 
a tirou.

Uma mesma foto, materialmente falando, pode comportar 
tanto o registro de um suicídio, quanto o retrato, não só de uma, mas 
de inúmeras violências e violações de direitos, institucionalmente legi-
timadas em nome do Estado, durante a Ditadura Militar. A foto tirada 
por um fotógrafo legista, como é caso da fotografia de Vladimir Herzog, 
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tornou-se uma representação da violência que ocorria no período, ou 
seja, materializou algo indizível e ausente na imagem, não se tratando 
apenas da captura de um momento pontual, mas do enquadramento de 
incontáveis situações cuja violência e manipulação dos fatos eram ele-
mentos em comum. Esta fotografia, portanto, acaba por fugir das inten-
ções do fotógrafo perito, assim como da instituição que constrói uma 
narrativa muito diferente da realidade para ocultar os fatos. 

O processo de enquadramento, portanto, não cessa com a cap-
tura da foto, uma mesma fotografia pode ser reenquadrada e, este pro-
cesso, dentro da disputa política, pode trazer para à cena fotográfica 
elementos que extrapolam a fotografia. 
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The first known Swedish portrait painting is believed to be a 
portrait of Margareta Eriksdotter Vasa, sister of King Gustav I 
of Sweden, made in 15281. There are actually three more or less 
identical portraits, made in a similar format and with the same 
type of material (oil on oak wood). The aim of this study is to 

identify the painter(s) and likely origin of these portraits to analyze them 
as portrait copies. The portraits are unsigned but have traditionally been 
attributed to a painter from Germany known as ‘Master Hillebrandt’ 
who was active in Stockholm at that time. The identity of the sitter and 
the year of making is confirmed by the Latin inscription; ‘imago nobi-
lissime pie ac vene rose dne domine margarete filie nobilitatis ac eqvitis 
av rati erici iohannis qve svb honesto titvlo vixit ryboholm et depicta est 

 memoria anno etc. 1528’, which translates into English as ‘Image 
of the noble, pious, and honored Lady Margareta, daughter to the noble 
knight Erik Johansson, who has lived a respectable life at Ryboholm and 
was painted in memory 1528.’
 There are two reasons to question previously accepted knowle-
dge about this portrait. First, in 1528, the sitter spent most of her time 

1    For a longer version of this chapter, see Krispinsson, C. (2022). Striving for Close Resemblance or Creative Improvements: On Painted 

Copies and Workshop Replicas from the Sixteenth and Seventeenth Century in Swedish Art History, Konsthistorisk Tidskrift, (91)

Three portrait multiples of 
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in Lübeck and most likely never visited Stockholm, so Hillebrandt could 
not have painted the portrait. Second, the portrait is, in fact, not a single 
portrait but three almost identical portraits, even though they are com-
monly referred to as ‘the’ first Swedish portrait. In line with romanticist 
notions about the uniqueness of artwork, the portraits have been referred 
to as one portrait since it is assumed that one of these portraits must be 
‘the original’ and the other two later (and, hence, less interesting) copies. 
Neither dendrochronological analysis nor
archival sources can provide any information about which of the por-
traits was made first or by whom.
 Pre-modern copies have attracted an increasing scholarly interest 
that has vitalized studies on pre-modern art in general with new know-
ledge about the characteristics of copies (Heisterberg, Müller-Bechtel 
& Putzger, 2018; Bubenik, 2013; Wood, 2008). Among these scholars, 
Walter Cupperi has suggested the term ‘multiples’ instead of copies 
to avoid the modern, cultural connotations that come with the term 
‘copy’ (Cupperi, 2014). The dichotomy between originals and copies is 
a modern construct but has often been uncritically and anachronisti-
cally applied to periods and geographical contexts when and where this 
dichotomy did not exist. For the German Renaissance specifically, the 
term ‘multiple’ is helpful since it emphasizes that the commissioner and 

Image 3: Attributed in this 
article to Hans Kemmer, 
Margareta Eriksdotter (Vasa), 
ca. 1528. Oil on oak panel, 
68 x 47 cm. NMGrh 451.  
The National Portrait 
Collection, Gripsholm Castle. 
Photo: Nationalmuseum.

Image 1: Attributed in this 
article to Hans Kemmer, 
Margareta Eriksdotter (Vasa), 
ca. 1528. Oil on oak 
panel, 64 x 43.5 cm. NM 
4709. Nationalmuseum, 
Stockholm. Photo: Erik 
Cornelius. Nationalmuseum.

Image 2: Attributed in this arti-
cle to Hans Kemmer, Margareta 
Eriksdotter (Vasa), ca. 1528. 
Oil on panel, 67 x 48 cm.  
Private collection. Photo: Sofie 
Eriksson. 
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historical beholders of these portraits did not care about which picture 
was made first. They were conceived neither as originals nor copies since 
that mode of thinking about portraiture was anachronistic for this time.
 All three portraits were probably painted as part of the same 
commission in the workshop of Hans Kemmer; he and Jacob van Utrecht 
were the only portrait painters active in Lübeck at the end of the 1520s 
(Emmendörffer, 1997; Richter, 2015). This attribution is based on a 
stylistic comparison with other works attributed to Kemmer. Kemmer 
was a student of Lucas Cranach the Elder, and Kemmer likely learned 
replication technologies for exact copying, such as the use of stencils, 
in Cranach’s workshop, which is well known for its large production of 
paintings in the 16th century, made possible by standardized formats 
and the recycling of motifs (Frank, 2019, pp. 28–35). The many repli-
cas of the portrait of Martin Luther from Cranach’s workshop connect 
Cranach’s enterprise with Kemmer and the three portrait multiples.
 Early modern portrait paintings were often commissioned 
in multiples to be sent as gifts and to be kept at different residences. 
Portraiture served political and private purposes as monuments and 
memories, and several versions of the same portrait prototype often ser-
ved this purpose better than a single painting would. For this reason, I 
would like to argue that studies on early modern portraiture in general 
could benefit from studying the often multiple existences and afterlives 
of portraits as truthful copies, replicas or free copies.
 The three almost identical portraits of Margareta Eriksdotter 
Vasa provide a case in point—if they are considered multiples, it makes 
no sense to describe them as ‘the first Swedish portrait’ since no other 
exact copies are known to have been painted in Sweden during the six-
teenth century. This also supports the attribution of the portraits to Hans 
Kemmer’s workshop. Christopher S. Wood has convincingly argued that 
the development of manual and mechanical replication technologies for 
images was an essential part of the German Renaissance (Wood, 2008, p. 
18). The three portrait multiples support this argument.
 A question left unsolved is why were at least three portraits of 
Margareta Eriksdotter Vasa made when there are no known pendant por-
traits of her husband, the German count Johann von Hoya? The couple 
resided in the town of Vyborg (located in Russia today, but in the 16th 
century, part of Sweden) but visited Lübeck in 1528, and it makes sense 
that they seized the occasion to have their portraits painted while there. 
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Arguably, answering this question would contribute to our knowledge 
about the making of portrait multiples during the German Renaissance.
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retrato; pintura; fronteiras do neorrealismo; Álvaro Perdigão; 
Nuno San Payo; Rui Filipe.

Resumo

 A inquietação consiste em se tentar compreender qual é o papel 
que o retrato individual ou coletivo desempenha na obra de Álvaro 
Perdigão, Nuno San Payo e Rui Filipe e como se insere esta constância 
da atividade de retratar no território do neorrealismo e das suas mar-
gens. Promove-se nesta análise uma aproximação e simultaneamente 
uma irradiação fora deste círculo.
 Os pintores Álvaro Perdigão, Nuno San Payo e Rui Filipe rea-
lizaram obras que necessitam de ser revisitadas e interpretadas à luz de 
uma historiografia da arte mais ampla e integradora que possa rever com 
outra amplitude a aproximação, integração e o bordejar na constelação 
neorrealista. As exposições que o Museu do Neo-Realismo lhes tem 
vindo a dedicar, exemplifica o interesse crescente em artistas plásticos 
cujas obras fazem parte do neorrealismo, ou dele se aproximam por um 
conjunto de razões que têm por base os ideais pela liberdade, pela defesa 
da dignidade humana e que se pautam pela denúncia das injustiças 

O retrato na fronteira do 
neorrealismo na pintura 
Álvaro Perdigão, Nuno  
San Payo e Rui Filipe
Cristina Azevedo Tavares

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa,  
CFCUL, CIEBA
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sociais. Se por um lado, a componente ideológica se perfila contra o 
regime de Salazar, assumindo os artistas inequivocamente na instrumen-
talização política da arte um modo de o combater, por outro, atentam na 
representação de um modelo de realidade social, fixada no retrato das 
classes trabalhadoras, mas que é ultrapassada para se completar também 
por exigência da dimensão plástica, através dos outros retratos, indo ao 
encontro de uma visão mais holística da vida.
 E se no conjunto podemos caracterizar as obras destes pinto-
res como figurativas - sendo que é comum a todos a prática do retrato 
- é certo que experimentaram outras situações de exercício pictórico, 
aproximando-se do cubismo, do expressionismo, do abstracionismo, do 
surrealismo e do informalismo, mas indo ao encontro de soluções plásti-
cas que nunca abandonam a figura como valor semântico, embora com 
abordagens diferenciadas.
 É significativo que Álvaro Perdigão, Nuno San Payo e Rui Filipe 
protagonizem um território pictórico, quer de aproximação ou de inte-
gração ao neorrealismo, revelando-se determinante numa fase específica 
da vida, mas deixando marcas que se mantiveram, ou se transforma-
ram com o tempo. Cada percurso artístico pautou-se pela abordagem 
do retrato individual e do retrato coletivo num contexto particularizado 
da representação da figura humana, e nalguns casos abandonando a 
fase inicial mais presa ao modelo da academia, para encontrarem uma 
dimensão própria do ato de retratar e do retrato em si.

Álvaro Perdigão: a paisagem o retrato e a figura

 Álvaro Perdigão nasceu 
em Setúbal, dezasseis e dezoito 
anos respetivamente antes de 
Nuno San Payo e Rui Filipe, num 
intervalo de tempo que ultrapassa 
duas gerações, enquanto Nuno 
San Payo e Rui Filipe partilham 
a mesma geração. Teve como seu 
primeiro mestre o pintor setuba-
lense Lázaro Lozano (1906-1999) 
nos finais dos anos 20, e entrou na 
Escola Superior de Belas Artes em 

Álvaro Perdigão. Telhados, 1955. Óleo sobre 
tela, 38 x 46 cm. Coleção Museu do Neo-
Realismo (Legado de Maria Barreira)
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1930, tendo realizado o Curso Preparatório de Pintura e em seguida fre-
quentado o Curso Especial. Conclui os estudos artísticos com o Curso 
de Cenografia no Conservatório Nacional. Realizou a primeira exposi-
ção individual em 1929, e participou em coletivas de 1930 em diante.
 Foi premiado diversas vezes Prémio Luciano Freire, Desenho, 
A.N.B.A.,1941;2º Prémio Silva Porto, Pintura, S.P.N./S.N. I, 1948; 
3ª e 2ª Medalhas em Pintura em 1948 e 1951, Bolsa Malhoa, 1956; 
1ª Medalha do Salão Estoril, 1959; Prémio do Salão, C.M.L.,1960 e 
Prémio Roque Gameiro, Aguarela, 1962;1º Prémio do 11º Salão da 
Primavera, Costa do Sol, 1966; Prémio Dr. Augusto Cordeiro Ramos, 
A.N.B.A., 1993. Exerceu as funções de desenhador topográfico, profes-
sor do Ensino Técnico e do Curso de Pintura da Casa Pia (1950/80). 
Ao considerarmos este percurso, verificamos que Álvaro Perdigão 
foi um pintor reconhecido dentro do meio artístico mais tradicional, 
muito embora participando nas Exposições Gerais de Artes Plásticas 
(1946/50), tal como noutros salões mais modernos como os Salões de 
Outono (SNBA) atentos ao contemporâneo, e na II Exposição de Artes 
Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian (1961). Respigámos do seu 
vasto currículo algumas notas para este enquadramento, uma vez que o 
pintor em referência expôs num arco de sessenta e quatro anos, entre 
1929 e 1993. Mas acresce ainda a esta atividade, o compromisso com 
a vida associativa, no que diz respeito à SNBA, na qual participou nos 
corpos diretivos e assumiu atitudes de oposição ao regime de Salazar, em 
particular enquanto vice-presidente da direção da SNBA (1951/52).
 A obra que Álvaro Perdigão nos legou é difícil de caraterizar, 
pois, não se fecha numa tendência ou escola, mas integra as inquieta-
ções do artista relativamente aos outros,   sem esquecer as raízes da sua 
terra natal e a ligação ao mar, vivências e memórias que permaneceram 
como certas, e que se espelham no interesse pela figura humana e o 
retrato. Integrando uma linha de renovação do tardo naturalismo que 
se fazia sentir nos Salões da Primavera e do Inverno na SNBA, o pintor 
expôs com assiduidade nos finais de quarenta e nas décadas seguintes de 
1957 a 1965 até os salões serem extintos. Paralelamente apresentou-se 
na Exposição de Arte Moderna do SPN/SNI em 1941, mas seria ainda 
SNBA e nos dois Salões de Arte Moderna, respetivamente II e III que 
Álvaro Perdigão se apresentaria com uma produção diferente, utilizando 
um linho rude e procurando temas distintos dos anteriores. Nesta lógica 
salonard foi presença assídua nos Salões do Estoril (Casino do Estoril) 
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e outros promovidos pela Junta do Turismo Estoril-Cascais, sendo pre-
miado em 1971 e 1973.
 Dedicando-se preferencialmente ao óleo e à aguarela, géneros 
muito considerados nos salões, Álvaro Perdigão também se dedicou ao 
desenho, à gravura, realizou algumas monotipias e explorou a escultura, 
a cerâmica e o vitral. Numa abordagem global da sua obra podemos 
estimá-la em quatro núcleos principais: a figura, o retrato, a paisagem, e 
a natureza morta que aliás são comuns a muito outros artistas, como Rui 
Filipe ou José de Azevedo (1914/2000) neste caso nos temas marinhos.  
Esta tríade constituída por estes géneros era fundamental no aparato 
tardo naturalista, mas Álvaro Perdigão trabalha-os indo ao encontro da 
nova figuração e da abstração. 
 Contudo é indiscutível que houve uma aproximação ao neor-
realismo assumida através da participação em cinco Exposições Gerais 
de Artes Plásticas (EGAP) de 1946 a 1950 com obras predominante-
mente de paisagem, aliás notadas pela crítica vespertina, como Oliveiras 
e Eucaliptos, Rua Quente ou com motivos ligados ao mar e aos rios pre-
sentes em Rebocador na Doca e Ponte do Carro, Leixões, com exceção 
para uma gravura Mulher de pé, cuja ambiência partilhava do interesse 
pelas gentes do povo no contexto da morfologia neorrealista.
 Não encontramos de facto um compromisso estético com o 
movimento, mas antes uma atitude ideológica, manifesta na participação 
das EGAP, aliás assumida por vários artistas assíduos da SNBA, e para 
citar apenas alguns, relembro, António Conceição Silva, António Saúde, 
Falcão Trigoso e Louro de Almeida que deste modo se perfilavam con-
tra a política do regime e apoiavam os artistas mais jovens. Mas tal não 
significa que Álvaro Perdigão ao longo do seu percurso não transporte 
para outras obras a proximidade à dimensão humana e social do outro, 
quer em obras de retrato coletivo, quer individual (Tavares, 2012).  
  Aliás para além da paisagem com os diversos modelos 
que ela comporta, mais citadina ou próxima da natureza, à qual dedi-
cou uma parte importante da sua obra, experimentando várias técnicas e 
materiais e renovando-se nos valores da mancha e da resolução abstrata, 
o retrato e a figura constituem de forma equivalente o outro domínio da 
pintura e do desenho.
 Ressalvamos algumas obras neste lidar com a figura e com o 
retrato nas dimensões de observação, de detalhe e de procedimentos da 
construção do objeto plástico de caráter processual. O que significa que 
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Álvaro Perdigão não fazia um ataque à figura como Nuno San Payo, mas 
acercava-se dela como se recorresse, tal fotógrafo, em planos sucessivos 
de aproximação.  
 As obras Apanha do isco (1981), Agricultores (1984), Faina 
Pesqueira (1985) e as duas pinturas Mulher com enxada (1989) recor-
rem a esses procedimentos. Trata-se de pinturas apenas com uma figura 
principal, ou um coletivo de figuras que desempenham fainas ligadas à 
pesca, ou trabalham no campo. Álvaro Perdigão, no caso de Mulher com 
Enxada aplana as figuras e os fundos, recorta-as no ambiente, enxutas, 
salientando-se a construção geométrica dos corpos e das poses. Ao con-
trário do tardo naturalismo, o pintor não vai ao encontro do pitoresco, 
nem da nostalgia ancorada na realidade afastada da vida urbana, mas 
procura captar uma vivência moderna, pois representa jovens com outro 
estar: usam luvas, ténis e saias por cima de calças e nos rostos esboça-se 
um leve sorriso. Mesmo que a enxada sinalize a relação com a terra, 
estas obras não se enquadram numa iconografia neorrealista, mas dela 
se aproximam pelo tema.
 Pese embora estas figuras do trabalho atravessem a obra deste 
pintor durante os anos setenta a e oitenta do século passado, elas ligam-
-se pela temática a alguns desenhos a carvão das décadas anteriores, 
sobretudo dedicados às fainas do mar. Pescadores nas variadas tarefas, 
puxando a linha, preparando um tacho de caldeirada, e as mulheres ves-
tidas de negro, projetam-se depois nas pinturas que dedicadas a captar 
as fainas pesqueiras, e se prolongam nas vistas dos barcos, cais e pontes, 
que constituem tema preferencial deste autor setubalense. Existem ainda 
algumas pinturas de figuras em conjunto que se prendem com o quoti-
diano, como Paragem, 1981, Namorados, 1983 que funcionam como 
um retrato de grupo, marcando na síntese das figuras e através dos jogos 
de cor: os cinzas e os castanhos, no primeiro caso, e o vermelho saturado 
da camisola da jovem.
 O autorretrato e o retrato, ocupam um lugar de destaque (dese-
nho, óleo, aguarela) na obra de Álvaro Perdigão, quer pelo número, tra-
tando-se alguns de esbocetos, quer pela qualidade inegável do traço, 
valorizando mais a mancha, ou a linha, em vários retratos da mulher, 
das filhas, de amigos e familiares. Destaque para o autorretrato de 1956, 
uma sensível aguarela sobre papel, a volumetria do rosto no contraste  
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com o branco da camisa, de colarinho aberto, bem longe do autorretrato 
de um jovem (carvão, 1930), feito ainda em modelado académico bem 
resolvido.
 É ainda, e curiosamente, através da natureza morta que nos é 
possível completar o corpo da obra de Álvaro Perdigão no lugar onde 
as franjas do alfabeto neorrealista subsistem. As naturezas mortas no 
pincel de Álvaro Perdigão, representam além das flores, objetos, nem 
sempre fiéis à tradição. A máquina de costura, os brinquedos emparcei-
rando com o livro, o cachimbo e o xadrez, em combinações inspiradas 
no cubismo do pós-guerra, apostam em vivências que remetem para o 
trabalho e simultaneamente o lazer. 

 Nuno San Payo a obra de um repórter fotográfico e táctil

Nuno San Payo (1926, Petrópolis 
- 2009, Lisboa), filho do fotógrafo 
português San- Payo, licenciou-
-se em Arquitetura (ESBAP e 
ESBAL) desenvolveu duas carrei-
ras em paralelo como arquiteto e 
pintor, abraçando também a BD e 
a ilustração, além do gosto realiza-
ção de cenários e figurinos para o 
cinema.
 Apresentou-se pela pri-
meira vez na SNBA, no X Salão de 
Inverno (1944,) com dezoito anos. 
Foi o começo de uma prolongada colaboração com a Casa dos Artistas, 
quer participando nas atividades artísticas, nas quais foi premiado diver-
sas vezes, quer associativas com presença regular nos corpos diretivos 
(Presidente da Direção e da Mesa da Assembleia Geral). Para além da 
participação nos Salões da SNBA, Nuno San-Payo esteve presente nas 
EGAP começando a expor em 1948 e continuando na década seguinte. 
Daí em diante San-Payo estaria presente em todas as exposições mar-
cantes na SNBA a ressalvar as da década de cinquenta (Salões de Arte 
Moderna, Exposições dos Independentes), e nas duas Exposições pro-
movidas pela Fundação Calouste Gulbenkian (1957 e 1961), afirmando 
uma carreira reconhecida que também se refletiria em inúmeras mostras 

Nuno San Payo. Saltimbancos, 1951. Óleo 
sobre tela, 99 x 120 cm. Col. Museu do Neo-
Realismo (Inv. nº MNR-R.000301-06)



284

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

individuais em galerias de 1965 a 2009.
 A obra de Nuno San-Payo é vasta e espelha uma dimensão 
humanista, recordando o título do texto de Rui Mário Gonçalves (2014) 
no Catálogo da Exposição Antológica de Nuno San-Payo. E muito 
embora tenha desenvolvido interesse pelo abstracionismo no início 
da década de sessenta numa saudável aproximação à Escola de Paris, 
e sequencialmente experimentando o informalismo, este dá lugar nos 
finais de oitenta ao cruzamento de estruturas complexas edificadas, cida-
des, mostrando-se o pintor que era ao mesmo tempo arquiteto. A sua 
grande paixão é o ser humano em ação, o coletivo, as atitudes, os gestos, 
em suma as figuras em movimento, instantâneos que o olhar capta e o 
pincel ou o lápis fixam. Se estes aspetos marcam profundamente a obra 
figurativa do pintor, concretamente da década de sessenta em diante, as 
obras com que se apresentou anteriormente às EGAP reconhecem-se na 
morfologia neorrealista, numa aproximação aos modelos e temas. Mas, 
o motivo das galinheiras iria transitar para o contexto da nova figura-
ção, como paralelamente aconteceu com Dourdil (1914-1989) e as suas 
mulheres do povo, e Alice Jorge (1924-2008) com as suas representações 
das mulheres do povo e vendedeiras, em particular na gravura, consti-
tuindo-se para estes autores numa linha continua de inspiração.
 Voltando às EGAP, Nuno San-Payo participou na III EGAP, e 
da V à X e mostrou óleos, aguarelas, desenhos e um estudo para tapeça-
ria, e neles encontramos a evocação de Picasso (1881-1973), Portinari 
(1903-1962), e dentro dum realismo social de raiz cubista encontramos 
a influências de M. Gromaire (1892-1971), E. Pignon (1905-1993) e E. 
Fougeron (1913-1988) da Escola francesa, também do expressionismo, 
assim como, constatamos um significativo domínio do vocabulário neor-
realista que desde 1946 se mostrava nestas exposições, antecipado nas 
ilustrações dos romances censurados.
 Os temas das obras expostas por Nuno San Payo nas Gerais 
revelam estas relações visuais e conteúdos onde o mundo do trabalho se 
reparte pelas atividades no campo, nas fainas do mar e da vida urbana, 
e nas quais o trabalho braçal têm incidência dominante, como pode-
mos exemplificar com alguns dos títulos, Doca, A mulher das castanhas, 
Subúrbio, Demolição, Engomadeira, A mulher das galinhas, Peixeiros, 
Saltimbancos. A estas obras também não é alheio o reportório de foto-
grafia realizado pelo arquiteto Victor Palla (1922-2006) e o arquiteto 
Costa Martins (1922-1996), e em particular o livro publicado em 1959 
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por ambos, intitulado Lisboa Cidade Triste e Alegre, mas também a obra 
fotográfica de Gérard Castelo-Lopes (1925-2011). 
 Contudo, Nuno San Payo exporia ainda um autorretrato a óleo 
na EGAP de 1948, talvez realizado em 1947, representando-se de frente, 
numa obra de rigor cubista e de timbre expressionista, que se seguia 
a um outro do ano anterior. Como foi dito anteriormente, San Payo 
dedicou grande parte da sua obra à figuração, abandonando progressiva-
mente estas obras mais programáticas onde a dimensão ético política é 
determinante, para se tornar uma espécie de repórter fotográfico e táctil 
(Gonçalves. 2014, p.25) atento às pessoas e às cenas da vida quotidiana. 
Fazendo justiça a um dos seus títulos Gente é o vocábulo agregador 
de toda a sua pintura. E a gente mostra-se em cenas equívocas, gestos 
inacabados, retratos irónicos, retratos grotescos, ou simplesmente rela-
tos do quotidiano que contêm o banal e o absurdo simultaneamente. 
As cenas apresentam planos de corte, e muitas das vezes os rostos são 
substituídos por uma mancha, outras vezes, correspondem ao que espe-
ramos ver. Esta procura pelo que o rodeia torna-se o fio estrutural a 
partir do qual tudo se organiza, e por vezes, o pintor retoma temas mais 
antigos como a Vendedeira de galináceos e Gente como ocorreu nos anos 
noventa, acrescentando o número um ao título anterior, mas o que conta 
é a representação destes instantâneos do dia, fragmentos e estilhaços do 
presente. Esta observação atenta do quotidiano e não por isso menos 
crítica, com um cromatismo quente e de paleta contrastante em que as 
cores são aplicadas puras, deixando de lado os tons soturnos das obras 
mais antigas, reflete a olhar humanizado de Nuno San Payo e o seu ver-
dadeiro compromisso com o outro, seja ele o pescador, o saltimbanco ou 
casal sentado numa sala de espera, ou gesto em que o braço se estica para 
afagar um gato, ou para estender a roupa… 

Rui Filipe: o rosto como consequência natural do tempo
 
Rui Filipe (1928, Moçambique-1997, Lisboa) faz os estudos iniciais 
com o seu irmão num colégio interno em Lisboa, e em plena II Guerra 
Mundial regressa a Lourenço Marques para integrar o liceu. Pouco tempo 
depois inicia os estudos artísticos com o pintor Frederico Aires (1887-
1963), uma importante figura do tardo naturalismo, antigo discípulo de 
Carlos Reis, e que desde a década de trinta vivia em Moçambique. Rui 
Filipe volta a Portugal nos finais de quarenta para terminar os estudos 
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liceais e procurar ter algumas 
experiências artísticas nos ateliers 
de Domingos Rebelo e de Dordio 
Gomes no Porto, partindo depois 
para Madrid e indo trabalhar com 
Daniel Vasquez Diaz nos princí-
pios de cinquenta. Este período 
contribuiu decisivamente para a 
sua formação artística, já que é 
nesta altura que começa a expor 
nos salões da SNBA, se bem que 
tivesse realizado a sua primeira 
individual com a idade de dezas-
sete anos na sua terra natal.
 Nos anos de 1952 e 1953 vamos encontrá-lo em Paris na 
Academia La Grand Chaumiére, sendo que em 1953 participa na expo-
sição de homenagem a Vasquez Diaz no Museu de Arte Moderna de 
Madrid com a obra Fuencarral que posteriormente é adquirida para 
a coleção do Museu Nacional de Arte Contemporânea por Diogo de 
Macedo. Também neste mesmo ano realiza uma primeira exposição 
individual em Portugal com obras de paisagem e de retrato, e concorre 
ao Prémio Jovem Pintura da Galeria de Março coordenada por José-
Augusto França.
 Em 1954 e 1955 participa respetivamente na IX e X Exposições 
Gerais de Artes Plásticas com pinturas a óleo e uma escultura (cabeça 
de homem em gesso) da qual existe o testemunho em fotografia. Em 
1957 participa na I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 
Gulbenkian, sendo a obra Casas adquirida para a coleção da Fundação. 
E entre 1958/9 está em Londres para aprofundar os estudos de escul-
tura na Slade School of Fine Arts com Reginald Butler (1913-1981). 
Em1961 participa na II Exposição de Artes plásticas da Fundação 
Calouste Gulbenkian, e no ano seguinte é distinguido com o Prémio 
Silva Porto do SPN/SNI no salão da SNBA, sendo mais tarde nova-
mente premiado na SNBA com o Prémio Paisagem no Salão Convívio. 
Nos anos que seguiram Rui Filipe torna-se artista gráfico de agências de 
publicidade, continuando a sua atividade artística e expondo com regu-
laridade. De 1982 em diante dedica-se exclusivamente à pintura.
  

Rui Filipe. Carrossel, 1960-61. Óleo sobre tela, 
200 x 200 cm. Coleção Herdeiros de Rui Filipe
(Em depósito no Museu do Neo-Realismo)
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 O período em que Rui Filipe participa nas duas Gerais de Artes 
Plásticas é o fim deste ciclo, uma vez que a última exposição tem lugar 
em 1956. As obras expostas enquadram-se na pintura e na escultura 
praticada nessa altura, por um lado, a paisagem de traçado moderno 
interiorizando a volumetria cubista, e uma cor em manchas fortes que 
progressivamente se diluem em variações de verdes e azuis escurecidos. 
Por outro lado, o retrato e a figura, que começaram por ser o mote prin-
cipal de traçado mais clássico vão sofrendo transformações nestes anos, 
ao receber influências diversas, quer de Modigliani, quer das máscaras 
africanas (Kuba) em especial na configuração da fisionomia: Há um tra-
tamento quase escultórico das faces e uma similitude na representação 
dos olhos e dos contornos do rosto (Batista.2020, p.60).
 As obras que apresentou nas Gerais refletiam esta bifurcação do 
artista entre a pintura e a escultura, vindo posteriormente a dedicar-se 
apenas à segunda, não espelhando um pendor ideológico, mas jogando 
esta participação num posicionamento do maior realce ético e político. 
Outras obras como a série de estudos sobre os músicos cegos para o óleo 
Cegos Músicos (1953) e a pintura Ferreiro (1958), melhor se encaixa-
riam numa ideologia pautada pela denúncia da miséria social e do traba-
lho braçal, contudo foram mostradas noutros contextos expositivos.
 Outras obras posteriores de Rui Filipe como Carrocel (1961), 
Notícia (1962), e A Coluna Humana I (1982) e A Coluna Humana II 
(1983) refletem uma dimensão humanista muito forte. Estas duas últi-
mas pinturas assentam em estudos a pastel sobre papel e representam 
grupos humanos formando uma coluna compacta, uns sobre os outros. 
Cada figura, homem, mulher ou criança estão nus, abraçando-se, e os 
rostos são redondos e caraterizam-se por olhos amendoados e cavados. 
A pintura Notícia introduz-nos numa praia onde um grupo de mulheres, 
familiares e companheiros dos pescadores aguardam notícias de quem 
se deitou ao mar. Em Carrocel sinaliza-se um divertimento popular com 
a particularidade de cada protagonista, criança ou adulto, ser retratado 
individualmente, o que nos remete para a categoria do retrato que Rui 
Filipe sempre praticou. Por um lado, o pintor tratou o coletivo, o grupo, 
a multidão, por outro, foi sempre muito sensível ao retrato. E que tipo 
de retrato? Inicialmente o autorretrato e o retrato a carvão ou a óleo 
fixando gentes africanas, hindus, chinesas, adultos e crianças nas poses 
convencionais com boa modelação, que se acentua no autorretrato a 
óleo de 1946. As qualidades de retratista exímio denotam-se no Retrato 
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de meu irmão António (1950) e na pintura Pescador da Nazaré (1951) 
que embora abordando um tema comum à pintura tardo naturalista, 
surpreende agradavelmente pela construção moderna onde o cubismo 
e o expressionismo se manifestam (Tavares, 2020).    
Contudo no final da década de cinquenta, e decerto na aproximação à 
escultura que então praticava, surge Mulher em azul (1953-54) onde o 
registo dos olhos rasgados e do rosto redondo e o pescoço alongado inte-
gram um discurso moderno de índole cubista que interioriza a máscara 
africana e a elegância das figuras de Modigliani. Desde então, Rui Filipe 
rodeou-se destes rostos, quase incógnitos, que vamos encontrar nos gru-
pos de mulheres do povo ou em retratos isolados, como aquele que ficou 
por acabar no seu ateliê. Na realidade a pintura de Rui Filipe, quer seja 
a paisagem (praias, mar), quer a figura humana e o retrato sofreram um 
processo de desmaterialização dos seus atributos particulares, abstrati-
zando-se ou resinificando-se na síntese e na economia dos sinais como 
uma consequência natural da passagem do tempo.

 O retrato e as fronteiras do neorrealismo

 Não houve acaso na escolha destes pintores Álvaro Perdigão, 
Nuno San Payo e Rui Filipe para indagar como o neorrealismo se espraiou 
para além do seu tempo efetivo e histórico. De algum modo o neorrea-
lismo surgiu como desígnio artístico de dimensão política e ideológica 
com raízes no realismo socialista, na década de trinta do século pas-
sado, congregando temáticas, conteúdos e modos de ser plasticamente, 
que vimos terem sido abordados pelos pintores em destaque. E ainda 
como desígnio coletivo manifestando-se nas Exposições Gerais de Artes 
Plásticas contra a política cultural do estado-novo e respetivamente a 
ação da política do espírito de António Ferro, e simultaneamente congre-
gando a voz dos que se opunham ao regime. De facto, Álvaro Perdigão, 
Nuno San Payo e Rui Filipe sempre pugnaram por uma sociedade livre 
e mais justa, e todos estiveram representados nas Gerais, em acertos ou 
desacertos devido às gerações a que pertenceram. Contudo, também é 
evidente que o retrato e a figura humana, foram muito praticados por 
estes pintores, sendo que para Álvaro Perdigão e Rui Filipe a paisagem 
ocupou um lugar especial no conjunto da sua obra.
 O gosto pelo tratamento do retrato individual esteve presente 
nas obras destes três pintores em enquadramentos diversos, mas que 
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se tocam pela afinidade com os temas eleitos do neorrealismo, quer as 
gentes nas fainas do mar e agrícolas, quer o trabalho do mundo operário 
em cenários diferentes, assim como as varinas e vendedeiras cujos pre-
gões ecoavam na cidade. Alguns destes motivos são retomados ao longo 
da carreira: a mulher com enxada em Álvaro Perdigão, a vendedeira de 
galináceos em Nunos San Payo, as mulheres do povo em Rui Filipe. Os 
cenários em que estas figuras se integram não são os mesmos de outrora, 
na medida em que existem sinais de uma mudança que em pequenos 
detalhes se verificam, inclusive no caso de Rui Filipe o retrato do rosto 
feminino (oval e de olhos amendoados) é transversal a toda a representa-
ção da mulher, independentemente da sua condição social. Sem dúvida, 
que a obras destes pintores são profundamente humanistas, denotando 
preocupação com os outros: a coluna humana de Álvaro Perdigão, os 
detalhes dos corpos, a sugestão dos gestos nas pinturas de Nuno San Payo 
e os rostos femininos de Rui Filipe, dificilmente poderiam ter existido 
sem a experiência neorrealista, mas habitando nas suas margens pude-
ram emancipar-se e definir um caminho próprio na obra de cada um. 
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 Abstract

The aim of this study is to contribute to the theory of portrai-
ture: it provides a theoretical framework for considering a sep-
arate category, designated “the alternative portrait”. This study 

also seeks to point out problems with typological classification and ter-
minological determination of various examples of portrait art. The term 
“alternative portrait” refers to a specific category of portraits which devi-
ate from convention, primarily by their concept and secondarily by their 
form. 

 Keywords: 
portrait, typology, alternative, representation, resemblance, 

likeness

Introduction

The aim of this study is to contribute to the theory of portrai-
ture and expand the very definition of portrait: it provides a theoretical 
framework for considering a separate category, designated “the alterna-
tive portrait”. 

A contribution to the study 
of the typology of alternative 
portraits
Daniel Zec

Museum of Fine Arts, Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 
Faculty of Humanities and Social Sciences
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 This study also seeks to point out problems with typological 
classification and terminological determination of various examples of 
portrait art. This paper also represents a revision of and an addition to 
the previously proposed system of classification of portraiture, in which 
the term “alternative portrait” was introduced (Zec, 2020a: 122, 293).  
 The term “alternative portrait” refers to a specific category of 
portraits which deviate from convention, primarily by their concept and 
secondarily by their form. 

Traditional definition of portrait 

A portrait is a depiction of a person’s individual appearance, 
representing the person and his or her personality. In a traditional por-
trait the subject is clearly recognizable in the visual representation of 
his or her physiognomy and character. That is – a portrait is a portrait 
if it resembles its subject, i.e. if it achieves an appropriate degree of 
mimetic rendering, with likeness being primary.  Therefore the purpose 
of a portrait is to achieve a likeness with a person’s external appearance. 
Without complying with this basic premise, a work of art, be it a painting, 
a sculpture or a photograph, cannot be designated a portrait – at least 
not according to the traditional definition. A portrait can prioritize the 
external appearance and it can equally capture both the outward and 
inward character and state of mind of the person being portrayed. There 
is a wide degree of artistic freedom in meeting the criteria of likeness: it 
encompasses idealization, stylization, reduction, and deformation (dis-
tortion and disproportionation) of physiognomic accuracies, while stay-
ing within the limits of the resemblance criterion.  (Zec, 2020a: 121–122)

 
The relationship between tradition and modernism in 

portraiture

Unlike the traditional, mimetic portrait, which is based on 
achieving likeness with the model, the modernist portrait moves in the 
opposite direction, giving precedence to style and morphology and the 
concept of a portrait which goes beyond the primary purpose of achiev-
ing similarity. The modernist portrait is based on the artist’s intuition, 
spontaneity and expression, i.e. the thoughtful and reflexive exploration 
of nature. It deals primarily with form and is characterized by reduction 
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and abstraction.
The modernist portrait mostly seeks to free itself from the con-

ventions of mimeticism and descriptiveness and develops in the direc-
tion of reduction, i.e. conversely from strict figurative syntax and realistic 
literalism.1 This means the end result can be completely abstract, thus 
extending the traditional definition to portraits which depart from 
an obligation to achieve likeness. One of the key differences between 
mimetic and modernist portraiture is, therefore, the difference between 
imitation and interpretation. 

Classification of portraits according to representational 
function

In order to clarify the general typological classification of alter-
native portraits, I propose using the representational function. (Zec, 
2020a: 293).  The representational function of a portrait determines the 
boundaries of resemblance to the model.

Taking into account the aforementioned definition of portrai-
ture (as well as of the two different approaches – the traditional and mod-
ernist) the primary division, regardless of type, medium or technique, 
would be according to the representational function – ranging from a lit-
eral  representation of a model, an imitation of reality, to a non-imitative 
representation, i.e. without literal (or any) similarities. According to the 
representational function, the portrait can be classified as: 

1. Traditional (mimetic) portrait – relates to the convention of 
mimesis, i.e. dependant on resemblance to a model.

2. Modernist (non-mimetic) portrait – departs from a literal rep-
resentation; opposed to the conventions of mimesis and descriptiveness.

The modernist portrait can be divided into two subtypes with 
additional subtypes:

2.1. Figurative representational modernist portrait – represents 
a human image in a (radically)2 stylized way. It can be further divided 

1   However, this duality between traditional and modernist portraiture is relative because modernist and postmodernist procedures of 

representation may also include mimetic patterns or rely on realism. Individual artistic expressions, furthermore, coexist aside from histo-

rical and stylistic patterns and trends. The adherence to either of the models of representation, hence, is not dependent on chronological 

factors in the sense of “evolutionary” stylistic development and in terms of a linear descent. 

2   There are, however, many examples of modernist portraits that are not radically stylized and that do not reject the criterion of like-
ness. The criterion of resemblance to the model is therefore not a criterion of strict separation of traditional and modernist portraits, i.e. 
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into two subtypes:
2.1.1. “Reminiscing type” – resembles a model, with the likeness 

discernible to varying degrees.
2.1.2. “Non-reminiscing type” – it is designated as a portrait, 

but there is no recognizable resemblance with the model. 
2.2. Abstract or non-figurative modernist “portrait” – a non-rep-

resentational portrait. 
This division is based primarily on formal differences in relation 

to the criterion of likeness to the model. It arises from the art-historical 
context of the emergence of modern art and its oppositional standpoints 
and differences in relation to the tradition of academic realism nurtured 
by Academies of Fine Art, i.e. it is based on the opposition between tra-
dition and modernity. Perhaps a more comprehensive division would be 
between mimetic and representational portraits,3 because this would also 
include portraits with the same characteristics as modernist portraits, 
although they were not necessarily created in the era of modern art.

However, these classification models need to be supplemented 
by introducing the alternative portrait as a distinct category. 

Alternative portrait, a definition and classification

In addition to traditional mimetic and modernist portraits, there 
is a category with a different concept which can be conditionally termed 
an “alternative portrait”. This type requires a revision of the term “por-
trait”, and even its redefinition.

The key difference between alternative portraits and other cat-
egories is not based on their formal differences, either their realistic 
depiction or departure from realism, but at the conceptual level, i.e. in 
the concept of a portrait which shifts the paradigm of representations in 
relation to who (or what) is represented and in which manner.

A typical feature of an alternative portrait is its relation to the 
convention of achieving likeness while providing a different possibility of 
representation. The alternative portrait relates differently to the principle  
of resembling the model as the primary aim by expanding this principle, 
circumventing it or abolishing it altogether.

the modernist portrait can use mimetic syntax and still remain a work of modernist art.

3   The term „representational portrait“ is consistent with the representational and neo-representational theories of art.
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An alternative portrait invokes the idea of a work of art as a met-
aphorical entity, that is, as something that expresses something else or 
stands in place of something or someone else. 

The alternative portrait can also be considered in terms of how 
the artist corresponds to the task of creating a portrait and relates to the 
very meaning of portrait art; how the artist relates to what is being por-
trayed. Is it just a physical figure, a face, an “exterior”, or is it  “interior 
content”, “internal essence” or identity of the portrayed person, or even 
some chosen qualities and achievements through which the person is dis-
cernible,  whereby metaphorical links can (but don’t have to) be created 
between the portrait and its source. 

An alternative portrait is a “coded” image of the subject. It is 
cryptic and some types might be hard to recognize as portraits.  Some 
alternative portraits are difficult or even completely impossible to per-
ceive as portraits of specific persons. We are able to recognize some of 
them as portraits solely due to the information and interpretation pro-
vided by the artist himself, the author of the portrait. A literal illustration 
of this claim would be Robert Rauschenberg’s 1961 telegram portrait of 
Iris Clert: “This is a portrait of Iris Clert if I say so”. 

It is difficult to find a comprehensive definition for all the alter-
native portrait types proposed in this study, so each of them is defined 
separately. The interpretation of an alternative portrait presented here, 
for example, does not entirely include the allegorical, imaginary, and fic-
tive type of the alternative portrait. The alternative portrait is therefore 
not exclusively a non-physiognomic and non-iconic portrait.

The alternative portrait, like the modernist portrait, is an oppo-
sition to the traditional portrait (based on its resistance to the “rule” of 
visual similarity with the model). But what relation is it then to the mod-
ernist portrait, which is also “opposed to the principle of literal represen-
tation and the conventions of mimesis and descriptiveness”? If both are 
based on deviations from this criteria, what are their differences and are 
there any at all? The differences would be the following: the modernist 
portrait is based on a subjective, thoughtful or spontaneous interpreta-
tion of what is observed and is therefore contrary to the convention of 
imitation. The alternative portrait on the other hand does not necessarily 
deal with interpretation of the visually perceived model – it deals with 
a different kind of interpretation instead, offering an alternative to the 
identification with the model by the criterion of visual resemblance. This 
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implies that an interpretation of what is observed is not the same as an 
alternative to achieving likeness. 

The category of alternative portraits includes modernist por-
traits (for example, non-reminiscent and abstract types), as well as some 
other types. I would therefore propose another division, independent of 
the one presented earlier – into two main categories: 

1) the traditional (mimetic) portrait and 
2) the alternative portrait (which would also include some types 

labeled as modernist).
The proposed typology of alternative portraits would be as 

follows:
1. Substitutional or surrogate portrait
2. Metaphorical (metonymic) portrait
3. Conceptual portrait 
4. Abstract portrait
5. Allegorical (semantic, iconographic, symbolic) portrait
6. Ideational or ideationally-reconstructive (imaginary) portrait
7. Fictional (fake) portrait
The choice of similar terms such as metonymic, metaphorical, 

allegorical, ideal, symbolic, semantic, and iconographic could lead to 
terminological confusion. To prevent ambiguities, each type should be 
clearly defined and the appropriate terminology established. Also, the 
possible interference factor of the different types listed here should not 
be ruled out. 

Rethinking the terminology: “Alternative portrait” as an 
alternative to “anti-portrait”. The problem of the anti-portrait

There is another genre of portraiture which can overlap with the 
category of alternative portraits – the concept we call “anti-portraiture”.  
What does the term anti-portrait cover? What kind of a portrait is it and 
what are its examples in visual art? Some fresh answers to these questions 
are offered by a recently published book Anti-Portraiture, Challenging 
the Limits of the Portrait. (Johnstone & Imber, 2020) A straightforward 
example of anti-portrait is reproduced on the cover of this book – it is the 
work of Laura Swanson White (2007) from a series of her anti-self-por-
traits based on the literal and obvious negation of her own image or its  
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concealment. (Fig. 1) Portraits that deal with 
covering and concealing, camouflaging and 
obscuring, banning, censoring or self-cen-
soring or any form of partial or complete 
curtaining or disguising, belong to a separate 
typological group of anti-portraits. However, 
the concept of anti-portrait is more complex 
than the literal negation of someone else’s or 
one’s own face and figure, as shown in the 
essays and numerous examples in the afore-
mentioned book. 

We can take into consideration this 
concise elucidation for the term: the anti-por-
trait is opposed to the conventional under-
standing of the portrait conditioned by the usages of imitation and the 
attainment of likeness. The category of the modernist portrait defined 
here rests upon the same idea. However, the anti-portrait is something 
more – it opposes the very idea of the portrait. An anti-portrait could 
therefore be defined as a work of art: a) in which the external resem-
blance is disregarded, deliberately avoided or completely denied; and 
also b) which denies the traditional idea of a portrait as a conventionally 
understood subject in art.

According to this definition, a conceptual portrait would be the 
ultimate form of the anti-portrait. The non-reminiscent and abstract 
type of the modernist portrait would also belong to the category of 
anti-portraiture. On the other hand, non-reminiscent and abstract por-
traits do not necessarily belong to the category of anti-portraits, just as, 
for example, an abstract painting does not necessarily fall into a category 
of “anti-painting”. An abstract work of art does not have to be self-re-
flective and it can have references outside of itself. An abstract portrait, 
if we refer to the interpretation of the abstract art by its founder, Wassily 
Kandinsky, could be interpreted as a depiction of the spiritual being of 
the portrayed subject.

However, we may try to apply the explanation of the term 
“anti-painting” to the anti-portrait where the explanation would be as 
follows: 

“Anti-painting is a painting that denies the contextual, conventional, 
historical, artistic and conceptual aspects of painting as art. Describing, 

Fig. 1. Laura Swanson, White 
(2007) from the series Anti-
Self-Portraits (2005-2008), 
Inkjet print, 76,2 × 50,8 cm.
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interpreting and accepting painting as anti-painting is grounded upon 
the properties of painting universal in all epochs, styles and movements 
in art. Describing a painting and declaring it an anti-painting is always 
determined by specific historical criteria according to which a surface is 
defined or denied as a painting. If in the traditional sense a painting is 
defined as a mimetic, illusionistic and visually structured surface, then 
every abstract painting is an anti-painting.” (Šuvaković, 2005: 57)

Thus, if a portrait is defined in the traditional sense, as a mimetic 
and illusionist depiction based on achieving likeness to a model, then 
most, if not every modernist portrait, is also an anti-portrait. What the 
prefix “anti” refers to, depends on the historical (art-historical) context. 

So what is the relationship between anti-portraits and the cate-
gory of alternative portraits presented here? Does the category of alter-
native portraits also include anti-portraits?

The term anti-portrait as a collective designation for various 
forms of unconventional non-mimetic portraiture is a terminological 
construct that follows the paradigm of modernist art history in a sharp 
separation of tradition and modernity, whereby anything indicated by 
the prefix “anti” is understood to be a distinct “revolutionary” product of 
modernism. The prefix “anti” in the compound anti-portrait is a categor-
ical, loud and aggressively antagonistic denial and condemnation of one 
traditional genre by another established system, that of the institution of 
modernist art history. Today, we should clearly distinguish anti-portraits 
from the wider field of alternative portraits, which embraces various 
forms of portrait representations, including the anti-portraits. Instead of 
anti-portrait, another term would perhaps be more suitable: an alterna-
tive portrait.

Conceptual portrait 

Although any alternative portrait is essentially conceptual 
(because it is based on a particular idea or concept), the term “concep-
tual portrait” would refer to specific procedures and methodologies of 
conceptual (but also performative) art practice. It is certainly anti-illu-
sionist, anti-mimetic and aniconic, but it can also be characterized as an 
anti-portrait due to its renunciatory significance: because it is a work of 
art that denies both the idea of portraiture and the portrait as a subject 
in art. A good example of a conceptual portrait (of a linguistic type) that 
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is also an anti-portrait is the Self-Portrait by the Croatian artist Ivan 
Doroghy, which consists of the written word “Self-Portrait”. (Fig. 2)  

It is the example showing how a modernist pattern of abstract-
ing, while diverging from the tradition of mimeticism in the direction 
of extreme reduction, finds an alternative in the conceptual art of post-
modernism. The Self-portrait of Ivan Doroghy emanates out of the art-
ist’s exploration of the painting as a printed or handwritten text back 
in the 1980s as the artist’s critique of tradition and art institutions. It 
is “an example of the latest stage of the reductionist and self-reflexive 
modernist aesthetics” (Šuvaković, 2005: 309) – and at the same time an 
extreme stage of the modernist portrait in its divergence from mimeti-
cism – which instead of the visual abstraction diverges into that of lan-
guage. The abolition of “inscribing” one’s own personality in a work 
of art goes even further with this example: graphologically, Doroghy’s 
handwritten “self-portrait” represents the identification of the author, as 
much as it is possible by reading the sprayed text. However, striving for 
impersonality, Doroghy distances himself from the potential graphologi-
cal identification, in the same way as he distances himself from the direct 
transmission of his inner, emotional 
intensity, so he sprays his self-portrait 
indirectly – in an arabesque gesture 
through the air his hand directs the 
spray toward the surface, without 
leaving a physically tangible trace on 
it. Using the ethereal “painting acces-
sories” puts an end to the physical act 
of touching the painting background 
and the materialization of handwrit-
ing, and through the printing process 
of reproduction the final image loses 
even more connection with its creator. The conceptual Self-portrait of 
Ivan Doroghy, actually accomplishes the Platonic ideal – because it does 
not imitate nature, but is thought out, representing the ultimate point of 
deflection from the primordial imitation of nature. (Zec, 2020b: 23, 24)

 
 
 

Fig. 2. Ivan Doroghy, Autoportret (Self-
portrait), 1983, silk-screen print on paper, 
70 × 100 cm. Museum of Fine Arts, 
Osijek. © Museum of Fine Arts, Osijek. 
Photo: Marin Topić
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Substitutional or surrogate portrait (“real alternative 
portrait”)

The substitutional or surrogate portrait could also be called an 
altering, transformational or metamorphic portrait, or a “real alternative 
portrait”. It is a representation which has completely different external, 
physical characteristics from the person portrayed, that is, the portrait 
has no attachments to its model whatsoever – the requirement to achieve 
likeness is completely denied.

This kind of portrait modifies the outward appearance of a 
person. The change implies “making an essential difference amounting 
to a loss of original identity or making a substitution of one thing for 
another”.4 

There is a distinction between two (essentially modernist) types 
of portraits – the substitutional or surrogate portrait and the metaphor-
ical or metonymic portrait – which move away from the traditional rep-
resentational procedures by abolishing the mimetic connections between 
the model and its portrait, its “image”. The differences are minor and we 
find them in nuances, but they do exist.

The substitutional or surrogate portrait is a figurative repre-
sentational portrait which however does not depict a human form, but 
something else instead. Instead of a portraying a particular model (the 
model being a real person), this type of portrait depicts anything else 
from the world of figurative objects real or imaginary – this could be for 
instance an object, a plant or an animal – which does not have to be in 
any symbolic relationship with the model. It is, however, a portrait – if 
the artist declares it as a portrait: the rules of creation, design and deter-
mination of the portrait are determined by artists themselves by a per-
formative act of authorization. This type of portrait is uncommon, but it 
should be assumed as a possible form of artistic expression. 

We can further assume that there is a substitutional portrait that 
depicts a human image and is called a portrait of a particular person, 
but does not represent that same person but a) represents another real 
person; or b) does not represent any real person at all, although it has 
mimetic attributes.

 

4   “Modify”, Merriam-Webster, accessed May 30 2020, https://www.merriam-webster.com/dictionary/modify
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 To conclude, this type of a portrait is based on the complete 
abolition of the sameness between the subject and its depiction, that is, 
it does not function according to the principle of analogy. This type of 
portrait could also be labeled anti-portrait.

Metaphorical (metonymic) portrait

Unlike a substitutional portrait, a metaphorical or metonymic5  
portrait is based, in the nature of metaphor, on an imaginative under-
standing of one thing by another. That is, it is a portrait representation 
that, like metonymy, has a referential function using one entity to refer 
to another that has some connection with it. Unlike the substitutional 
portrait, this type of portrait operates on the principle of analogy, i.e. on 
the principle of metaphorical substitution, so that the mirroring of the 
model is substituted with a (figurative or abstract) representation that 
can be associated with the source i.e. the portrayed model. This relation 
can be obvious and understandable – the audience or recipients, thanks 
to their experiential basis, clearly recognize this relationship and are able 
to identify the image with the portrayed 
person – or it may not be completely 
obvious but emphatically cryptic instead. 
Nevertheless it still exists.

It is, in a way, an evocative portrait 
of the identity of the person portrayed.

An example of a metaphori-
cal portrait (which could also be inter-
preted as a metaphorical self-portrait) is a 
Portrait of Marcel Duchamp by Baroness 
Elsa von Freytag-Loringhoven (c 1920–
1922), an assemblage of objects in refer-
ence to Marcel Duchamp. (Fig. 3)

An example of an emphatically 
cryptic metaphorical portrait is the work 
of Rachel Harrison Claude Levi Strauss 
(2007) which consists of two coloured  

5   The close terms “metaphor” and “metonymy”, which in literature are differentiated as two different linguistic expressions, i.e. 
different and independent stylistic figures, are equated for the purposes of this study. The possibility of differentiating metaphorical and 
metonymic portraits as two specific variants of portraits is not excluded.

Fig. 3. Elsa von Freytag-Loringhoven, 
Portrait of Marcel Duchamp, c 1920–
1922. Photograph by Charles Sheeler 
as published in The Little Review: 
Quarterly Journal of Art and Letters 
Vol. 9, No. 2 (Winter 1922) 
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pedestals on which a stuffed rooster and a chicken are placed facing 
each other, as a pair referring to Levi Strauss’s Structuralist theories of 
kinship.6  

Abstract portrait

Definitions that apply to abstract art also apply to an abstract 
portrait. It is anti-illusionist, non-figurative, aniconic. It is based on the 
abolition of the visual identicalness of the image and its subject; it goes 
beyond the limits of representation and it becomes a pure visual phe-
nomenon, although its content refers to the portrayed subject.7 

An abstract portrait is a portrait if it is presented and interpreted 
as such by its author.

Although an abstract portrait is defined as such on the basis 
of its form, it can nevertheless have different conceptual variants with 
regard to its content, that is with regard to the questioning of the way of 
expressing the individual identity or subjectivity of the person referred 
to in the portrait. 

Allegorical (semantic, iconographic, symbolic) portrait

Portraits can also be classified according to their content. This 
typological classification attempts to answer the questions: what is por-
trait about, apart from resembling a subject? What is the true content of 
a portrait, if it is not a depiction of someone’s face and the inner mood 
that can be read on that face? 

The portrait’s content can be: 
- physiognomic factuality (includes the traditional, mimetic, 

physiognomic and descriptive type of portrait)
- mood (a psychological portrait)
- a physiognomic distortion (includes an anti-mimetic portrait 

based on the aesthetics of ugliness, also an expressive and caricature 

6   Rachel Harrison Claude Levi Strauss, 2007, mixed media, dimensions variable. Whitney Museum of American Art, New York; pur-

chase, with funds from Warren and Allison Kanders. 

Link: https://whitney.org/collection/works/30565 

7   Example: Roni Horn, Asphere, 1988-1990, Stainless Steel, Diameter: 25.4 cm, Museum of Fine Arts, Boston; Gift of the artist, 

Charlene Engelhard Troy, and an Anonymous Donor.

Link: https://collections.mfa.org/objects/35405/asphere;jsessionid=728771700B6AFD513D3FE1A374627863?ctx=54506e4c-

-2692-4392-8a16-f542a75512d5&idx=0

https://whitney.org/collection/works/30565
https://collections.mfa.org/objects/35405/asphere%3Bjsessionid=728771700B6AFD513D3FE1A374627863?ctx=54506e4c-2692-4392-8a16-f542a75512d5&idx=0
https://collections.mfa.org/objects/35405/asphere%3Bjsessionid=728771700B6AFD513D3FE1A374627863?ctx=54506e4c-2692-4392-8a16-f542a75512d5&idx=0
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portrait) 
- an examination of form (the portrait 

is only the starting point for exploring the form; 
a resemblance to the model may exist, but it 
is of secondary importance) (Zec, 2020a: 299, 
300).

Considering the content, another spe-
cial type of portrait can be singled out: an alle-
gorical portrait (we could also call it semantic, 
iconographic, or symbolic). It is a portrait of 
phenomena, events, historical epochs, con-
cepts, mythological characters or fictional 
characters, members of certain groups and 
occupations – it is, for example, a portrait that 
represents a certain type of people in a historical 
time or a person’s social role (like the Giuseppe 
Arcimboldo’s 1566 Portrait of a Librarian).8 
The phenomenon of Arcimboldo’s “avant-
garde” portraits warns of the fact that the cat-
egory of alternative portraits is not stylistically 
and chronologically determined.9 (Fig. 4)  

A rare example of an “allegorical” or 
“semantic portrait” is the portrait bust The 
Roman (Civis Romanus) by Croatian sculptor 
Robert Frangeš Mihanović (1893). (Fig 5) It 
was created by portraying a specific live model, 
but in addition to the features of an individ-
ual portrait, it also took on additional meaning, 
becoming “a type of an epoch and a certain 
kind of people”. (Šimat Banov, 2005: 214.) 
That is, it became a portrait that no longer rep-
resents a specific individual, but corresponds 

8   If, on the other hand, we accept the thesis that Arcimboldo’s Portrait of a Librarian is in fact a portrait of the Austrian humanist 

Wolfgang Lazius (1514-1565), then we cannot consider it an allegorical portrait.

9    The example of Arcimboldo’s Portrait of Emperor Rudolf II of Habsburg as Vertumnus (1590) also does not fall into the category of 

allegorical portraits, but it nevertheless indicate a flaw of a primary division into traditional (mimetic) portraits and modernist (non-mi-

metic) portraits. Arcimboldo’s works did not originate in the epoch of modern art, but they nonetheless correspond entirely to the char-

acter and properties of the modernist portrait (see: “reminiscing type”) in their radical departure from literal imitation. Arcimboldo’s 

portrait is essentially a representative portrait, except that its “building material” is fruit, vegetables and other plants.

Fig. 4. Giuseppe Arcimboldo, 
Portrait of a Librarian, 1566, 
oil on canvas, 97 × 71 cm, 
Skokloster Slot, Sweden. © 
Skokloster Castle.  LSHFoto, 
photograph by Samuel Uhrdi. 

Fig. 5. Robert Frangeš 
Mihanović, A Roman (Civis 
Romanus), 1893., bronze, 
62 × 34 × 30 cm (cast 
made in 2013), Museum 
of Fine Arts, Osijek. © 
Museum of Fine Arts, 
Osijek. Photo: Daniel Zec. 
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to a general model or a primordial prototype, an archetypal image. In 
the semantic type of portrait, the portrait elements are subordinated in 
favour of the metaphorical meaning, and the morphological details of the 
face and head become iconographic elements. A face of a concrete indi-
vidual is transposed into a new semantic pattern. This type of portrait 
can have an iconographic accessory – this can be a detail of clothing, an 
object or an additional figure, functioning as an iconographic attribute. 
For example, it can be a composition of an equestrian portrait.

An allegorical portrait differs from other types of alternative por-
traits in that it does not represent a specific, concrete person (although 
the physical appearance of a real person could have been the starting 
point for the portrait).10

Ideational or ideationally-reconstructive (imaginary)  
portrait

This is a portrait created according to written and oral sources, 
or other sources that are not visual. We can also call it an “imaginative” 
or “imaginary portrait”, because it is created according to the artist’s 
free imagination, without knowing the actual appearance of the model, 
i.e. without any reference samples. It is a portrait which, by means of the 
artist’s imagination, conceptually reconstructs someone’s appearance – 
for example, the look of a historical person whose actual appearance is 
unknown.

Although this type of a portrait, by a traditional definition, is not 
a “real” portrait, because the information about the authentic visual look 
of the person portrayed is lost or does not exist, such representations can 
be conditionally called portraits.

Ideational or ideationally-reconstructive (imaginary) portraits 
differ from allegorical (semantic, iconographic, symbolic) portraits in 
that they represent a specific person.

Fictional (fake) portrait

A fictional portrait, whether conceived as mimetic or modernist, 

10  For example, the difference between an allegorical and a metaphorical portrait is primarily in the principle of imitation 

(an allegorical portrait mimetically represents a concrete person, or makes an imaginary construct of a non-existent human person, but 

relies on realistic syntax), while a metaphorical portrait does not have to depict a human face at all.
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represents a person who does not exist.  According to the traditional 
definition of a portrait, this cannot be designated a portrait at all: so it is 
a false portrait – because it rejects or bypasses the basic precondition for 
something to be denoted a portrait, and that is to represent a real per-
son. The difference between a fictional portrait and a traditional mimetic 
portrait is in their relationship to the truth. 

A fictional portrait is not the same as a substitutional (surrogate) 
portrait which depicts an existing person in the form of a non-existent 
person. 

Conclusion

The aim of this study was to contribute to the study of por-
trait theory and to present one of the possible theoretical frameworks 
for considering a special category of portraiture, which is named alter-
native portrait because its idea departs from the convention of portrait 
representation. The study also roughly distinguishes several possible 
alternative types of portraits. The typological classification of alternative 
portraits proposed here, however, as well as the arbitrary definition of the 
alternative portrait and its different types, is subject to discussion and is 
open to additions and corrections. The possibility of defining new types 
of alternative portraits not foreseen by this study is not excluded, nor is 
the possibility of redefining the typological classification proposed here 
and supplementing it with additional types and (or) subtypes.

Ultimately, however, the question of the purpose and expediency 
of such a typological classification of portraits arises: duplication and 
positivist taxonomic enumeration of different types can have a count-
er-effect – producing an unnecessarily complex picture of different terms 
and categories instead of providing a clarification. The purpose of this 
study is, nevertheless, not to set norms and limitations but to point out 
the existence of different forms of portrait representations that deviate 
from the convention and to try to clarify them. The ultimate goal of this 
study is a better knowledge and expanded understanding of portrait art.
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Abstract

The contribution focuses on the portrait concepts of a sover-
eign ruler in two treatises on images (respectively on visual arts) 
published shortly after each other, in which several chapters 

were firstly devoted to a portrait genre: in Paleotti’s Discorso intorno 
alle imagini sacre e profane (Bologna 1582) and in Lomazzo´s Trattato 
dell’arte della pittvra, scoltvra, et architettvra (Milano 1584). 

Keywords 
Paleotti, Lomazzo, mannerism, portraiture, ruler´s portrait

During the 15th or 16th centuries, the discussion on a portrait 
genre took place only slightly, within the framework of general treatises 
on painting and artists. The only monothematic work on portraits for 
the entire 16th century prepared in 1549 Francisco de Holanda, under 
the title “Do Tirar pelo Natural”. Since written in Portuguese and 
never published in print, the treatise has revealed its interesting theo-
retical potential only in the last few decades (Bury 1986; Calvillo, 2015; 

1   This essay was supported by the Slovak Scientific Grant Agency VEGA (Grant No.1/0472/19)

mailto:halaszova.ingrid@gmail.com
mailto:ingrid.halaszova@truni.sk
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Deswarte-Rosa, 2018; Fonseca 2010; Pereira, 2019; Viana Lousa, 2013). 
Unpublished lasted also the manuscript “Art of limning”, prepared by 
English court miniaturist Nicolas Hilliard around 1600, as a practi-
cal guide for those who want to learn the basics of miniature painting 
(Coombs, 2009; Hilliard, 1983; Pope-Hennessy, 1943). 

The first consistent theory of portraiture appeared in printed 
form only during the eighties of the 16th century, but still only as part 
of broad-based publications on art. In 1582 published his treatise car-
dinal of Bologna, Gabrielle Paleotti (1522–1597), with a title “Discorso 
intorno alle imagine sacre and profane” (Paleotti, 1582; Paleotti, 20122). 

The printed two Books were only a smaller part of a rather wider, but 
never finished project of planed five. Cardinal worked on Book 1 and 2 
intensively for three years: he precisely studied many relevant classical 
ancient and ecclesiastical treatises, as well as the modern books on art. 
His background consists also of many consultations with experts on the-
ology, law, art, and other professions (Prodi, 2012; Riklius, 2019). Since 
not intended for sale, Paleotti published the Discorso in Italian volgare: 
he ought to distribute the copies of this edition among prominent Italian 
clerics, intellectuals, and artists to initiate a discussion and obtain feed-
back from reviewers (Prodi, 2012, p. 16). Its international impact had 
potentially increased thanks to a complete translation into Latin, printed 
by the Ingolstadt Jesuits in 1594. Very interesting is that Paleotti dealt 
here with paintings not only from the position of a high spiritual digni-
tary and theologian but also the perspective of a lay “consumer of art”. 
These two perspectives on paintings are thus the absolute determinants 
of his interpretation of the “modern” Catholic aesthetics of painting, 
according to the resolutions of the Council of Trent. 

Shortly after Cardinal Paleotti, an active painter Giovanni Paolo 
Lomazzo (1538 – 1592) also published his extensive book “Trattato 
dell’ arte della Pittura, Scoltura et Architettura” in Italian language. The 
treatise, printed in Milan between years 1584–1585 in practically four 
identical editions dealt with some highly discussed issues such are the 
questions about the key aesthetic-normative criteria of bellezza, deco-
rum or exemplum. Lomazzo here formally dealt with a portrait hardly in 
two chapters, but factually in the only chapter of the Book Six (Lomazzo, 
1584, L, pp.430-438; Ackerman, 1967, p. 317; Baader, 1999; Tramelli, 
2016). The second one is full of symbolic emblematical compositions 

2    From the reason of published modern and complete translation of Paleotti´s treatise, in this article I work primarily with it, and only 

seldom with the Italian original.   
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that have nothing to do with real portraits (Lomazzo, LI, pp. 438-444). 
Unfortunately, the mentioned part of Lomazzo´s treatise absent in the 
English edition printed at Oxford in 1598 with a title “A tracte con-
taining the artes of curious paintinge, caruinge & building” (Lomazzo, 
1598): very unusual is that the translator into English was a student in 
Physic, Richard Haydock. We can state that Lomazzo lag in their portrait 
concepts far behind an amateur Paleotti, who dealt with paintings depict-
ing specific people, directly or indirectly, in seven of the total eighty-five 
chapters of the book. 

Paleotti´s reflection on duality of portrait images 

Public statues of rulers are very different things from the images that 
are made from nature for particular individuals, commonly known as 
portraits (Paleotti, 2012, p. 200)  

With these words opened the cardinal Gabrielle Paleotti in his 
Discorso the Chapter 19, entitled “On images from nature, which are 
called portraits”. He reacted quite characteristically to the situation in 
the portrait genre, where during the 16th-century imaginary scissors, 
symbolizing two completely different directions of the portrait genre, 
became increasingly open. “Portraits according to reality, i.e. natural 
portraits” [imagini cavate dal naturale che si chiamano ritratti] (Paleotti, 
1582, p. 332) take an opposite straight to images intended for the public 
representation of the power and status of a ruler. 

We must underline that author of the Discorso is not primar-
ily interested in aesthetic aspects of images, but especially their initial 
intention and morality of purposes. From this Paleotti (2012, p. 185) 
derives, whether the effect of the portrait on the recipient is morally 
appropriate or not. In general, for him, the order of “portraits of oneself” 
and “portraits of others” (chapters 19-20) is an “instrument of Vanity”: 
Paleotti (2012) suggests own them only in the case of a great desire of 
the mother, father or another one “to make good the hurt of his absence 
by means of the presence of the picture” (p. 204). It is quite clear that 
many of Paleotti’s thoughts and recommendations for ritratti required 
the creators and their customers to behave extremely ascetically. The 
consequence was that his opinions hardly found an acceptance in con-
temporary social-cultural mores in using likenesses. Thus, for example, 
the key category in natural portraits is not their aesthetic value, but of 
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truthfulness - as an ethical requirement to respect a radical realism in 
the parts of the face and body of the portrayed person. It was especially 
difficult for painters to accept Paleotti’s moral guidelines in dealing in a 
correct manner with e.g. “portraits of lovers” (chapter 21) or “portraits 
of heretics” (chapter 22), as well as his strict demands on portraits of the 
Saints (chapter 23). On the other hand, Paleotti accepts the long tradition 
of “images of pagan emperors and others like them” (chapters 14-15). 
According him, as well as “images of philosophers, orators, poets, cap-
tains or other pagans which should be allowed” (chapter 16), since they 
are often imitated by contemporary Christian rulers and other import-
ant personalities. His main argument is that these statues or images are 
“indications of a certain honour bestowed upon the person represented 
by means of the image” and “for a well-intentioned and experienced per-
son may do many kinds of useful service in life” (Paleotti, 2012, p. 185).

Paleotti´s discourse on a public portrait of a sovereign 
ruler as a „profane icon“ 

According to Paleotti, the official images of the rulers are uni-
versally serving to honour and dignity the rulers, and bear witness to the 
merits of others to them, so painters must conceive them according to 
completely different principles and standards than natural portraits. By 
his own words,

It is well known that Christian rulers, placed by God in that rank as 
animate laws and instruments of the divine justice and wisdom for 
the government of peoples, uphold two persons at the same time, one 
public and the other private. To the public person pertain all the things 
that touch the majesty of the position, the administration of peoples 
and due execution of justice for the preservation of religion, peace, and 
the disciple of morals for the common utility [...]. To the private per-
son pertain all the other things they may have in common with other 
humans, whether internal ones like thoughts, desires, and projects (to 
the extent that are separate from the regal office), or external ones, 
like domestic actions not directed at the government of the collectivity. 
(Paleotti, 2012, p. 195–196)

Here Paleotti finds inspiration in a popular political-legal theory 
of the two bodies, concretely referring in notes to the writings of the 
French lawyer André Tiraqueau “De nobilitate et jure primigeniorum”, 
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firstly published in 1549, but in 1574 also in Venice (McClure, 2004, pp. 
74, 228). According to this theory, excellently analysed and interpreted 
by Ernst H. Kantorowicz (1997, pp. 437-448), the only person of a ruler, 
at the same time, represents both his personal identities: a natural body 
and a political body. However, while the first one remains rather private, 
the second one is public. Essentially, Paleotti does not exclude natural 
portraits from services of a private side of the ruler’s life, but considers 
a “state” portrait of some ruler as a strategic instrument of his pub-
lic media promotion strategy used to show a royal splendour, political 
authority of his office as well as supreme dignity of his public personal 
identity. Regarding a public ruler´s portrait, he requires, firstly very care-
fully go through an ethic of their original intentions (Paleotti, 2012, pp. 
198-199). No wonder that the author makes a difference whether are 
such images or “statues set up by Christian peoples in honour of their 
rulers”, or “that Christian rulers erect to themselves”, so he analyses 
every approach separately, in chapters 17 and 18. 

It can´t be overlooked that worship and glorification of a ruler 
through his image have many common features with practising the cult 
of Christian icons. As the representative of post-Tridentine visual poli-
tics and ethics, Paleotti (2012) does not want the glorifying images of 
rulers and high-ranking individuals liken to the sacral icons too clearly, 
so in the relevant chapters he prefers to call these public images statues 
[statui] (pp. 191-193). We could better notice the similarities between 
images of Saints and portraits of illustrious people thanks to Belting´s 
book “Likeness and presence” (1994), bringing his reflections on cere-
monial images of Saints. Belting here (pp. 9-14) gives great attention to 
an issue of experiential aspects of sacral icons cult, in which the ceremo-
nial display of the icon played an important role. On a special occasion, 
the worship of the image took place as a “ritual memory practise”, i.e. 
the practising of a sacral icon cult as a declaration of its belonging to the 
community. For Paleotti, the practice of a profane ruler´s cult culminates 
in the “erection of his statue”, which is more generally realized as a pub-
lic exhibition of any kind of the king’s state portrait (Halászová, 2020, 
p. 114). This is about the necessary official media strategy of the royal 
portrait displays. Paleotti understands the “erecting the ruler’s statue” as 
not directly an installation of monumental sculptural work to a public 
gaze, but rather in a broader sense - thus all the ruler official images with 
a high media impact and power. These can be e.g. paintings, engravings 
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or medals with the ruler´s portrait (Paleotti, 2012, p. 196). 
In any case, public display of the ruler’s portrait is under the 

control of institutions and serves to interests of the state power poli-
tics. The escalation of ceremonial aspects of the ruler’s image within the 
public cult, with the participation of the crowd, is one of the unwritten 
fundamental principles of political authority and legitimacy - “specta-
cle politics”.  For a spectacle, to be fully successful, it essentially needs 
a crowd. However, this relationship is quite unequal since a spectacle 
desires only to have a crowd of fascinated onlookers, not real partners for 
a dialogue (Debord, 2014, mainly thesis 1-13, pp. 2-5). Of course, it also 
depends on correctly chosen media strategies that increase the effective-
ness of visual messages - how in them comes the transmission of “mes-
sages” and the implantation into collective memory. In examining image 
media strategies, Hans Belting in his inspiring study “Image, medium, 
body: a new approach to iconology“ (2005) focuses on the relationship 
affectivity between mental representations, visualized representations 
(“images”) and materialized representations (“pictures”). However, 
noteworthy is that more than four hundred years earlier, Paleotti had 
reached similar conclusions about conditionality between the three kinds 
of representations, in the statement: 

From all this we draw the inference that statues serve rulers not just 
as their own regal insignia representing supreme majesty, but also for 
the execution of the royal office, inasmuch as they produce an effect 
on their subjects similar to that produced by images in the minds of 
viewers, bringing the thought of royal authority back to the forefront of 
their minds and reviving their affective disposition to honour and obey 
their ruler (Paleotti, 2012, p. 197).  

As indicated by the above-quoted passage, Paleotti (2012) con-
sidered statues to be legal equivalents to other royal insignias (p. 195).  
The act of erection of his own statue is for the ruler such a legal instru-
ment of the ruler´s distinctive superiority and his political-juridical 
authority, as „to sit on a throne and have guards and halberdiers about 
him” (p. 197). 

Lomazzo’s thoughts on the nature, essence and functions 
of image-portrait

Unlike Paleotti, Giovanni Paolo Lomazzo (1538 - 1600) was 
originally an active practising painter, who opted for theoretical thinking 
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about fine arts mainly due to his loss of sight. It seems he started preparing 
his writings in his thirty-three years and then he persistently, with a help 
of his assistants, reworked and supplemented its content (Kemp, 1987; 
Pavesi. 2020; Ackerman, 1967, p. 317; Baader, 1999; Tramelli, 2016). 
An enormous amount of material which was not always his creative con-
tribution, Lomazzo finally published in two separate treatises. Firstly in 
here analysed, over 700-pages containing work “Trattato dell’arte della 
pittvra, scoltvra et architettvra” (Milan, 1584) and the second part in, 
so to speak metaphysically conceived “superstructure “, in a book titled 
“Idea del´tempio della pittura, scultura e architettura” (Milan, 1590). 

We must say that in the Trattato, Lomazzo presented his reflec-
tions very lengthily and confusingly, so in many respects are difficult for 
a clear understanding of the author´s thoughts. Perhaps, one of the rea-
sons of the poor reception and the slow sold of the Trattato in his era 
were “intricately large pages without paragraph indentation, that usually 
numb his [the reader´s] attention” (Ackerman, 1967, p. 318). 

As a painter and art theorist, Lomazzo was undoubtedly one 
of the erudite painters representing Italian Mannerism. His paintings 
and theoretical reflections were characterized by a critical-analytical 
approach to both: an ancient art tradition, as well as the contemporary 
tasks, aimed at transforming them into an abstract aesthetic code of stan-
dards and rules in the display system. 

It is undoubtedly worth noting how Lomazzo (1584), in the 
introduction to the Trattato, justified the uniqueness as well as the useful-
ness of painting by being “instrumento della memoria, instrumento dell 
inteletto, instrumento della volontà.” (p. 6). Lomazzo´s abstract thinking 
about pictures as tools of memory, intellect and will remains today - with 
a distance of more than five centuries - remarkably modern and inspir-
ing. Moreover, it is also supported by the current theory on anthropo-
logical meanings of images. Paraphrasing the famous sociologist Norbert 
Elias (1985, pp. 3-4), among all living beings, only people know they 
shall die, therefore only they anticipate their own end, they realize, it 
could come at any time and therefore take special precautions to protect 
themselves against the danger of annihilation. From the perspective of 
sociology and anthropology of images, the natural essence of portraiture 
was an active effort of a human to resist the power of death and to assure 
immortality through a portrait. The basic significance of a portrait genre 
lies in the historically accented task of preserving the memory of those 
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who already died, or have been physically separated from their loved 
ones. Thus, a commemorative portrait ideally represents the inner bonds 
between Lomazzo´s triad of memory, intellect and will: portraits are able 
to activate memory traces and, through pictorial mental representations, 
immediately shape the thinking and feeling of the recipient. Finally, the 
will is also rooted in memory, as the conscious decision to keep memo-
ries “alive” (Halászová, 2019, p. 169). 

The fact is the meaning of a portrait in the early modern period 
lays not only in the death power elimination but also, on the contrary, 
on the activation of the power and significance of the portrayed per-
son (Halászová, 2019, p. 172; Halászová, 2020, p. 35). The audience 
can be “moved” [movere] through suitably chosen figurative politics (in 
our case, e.g. a portrait iconography, or non-verbal means of expression 
derived from rhetoric) in a wide range, between positive stimuli and real 
manipulation. It is, therefore, quite logical that already Lomazzo (1584) 
was well aware of the wide potential of the portrait genre, in the culture 
of collective remembrance, so he devoted to it already the first pages of 
the fiftieth chapter (“Compositione di ritrarre dal naturale“, pp. 430-
438). He pointed to the ancient tradition of creating official state por-
traits as “portraits of great men as Idols on the land” [ritratti de’ grandi 
huomini come d’Idoli in terra] which already in ancient Mesopotamia, 
Egypt and Greece successfully fulfilled the function of socially useful 
moral examples and stimuli (Lomazzo, 1584, pp. 430-431). 

Unlike Cardinal Paleotti, who still had a certain sympathy for 
private commemorative portraits across the social strata, the theorizing 
painter Lomazzo considered the actual mass production of portraits, as 
well as erasing the boundaries in the social distance, for an “abuse” of the 
portrait genre. He explains his critical reflection very explicitly: 

In our times, it has become so popular that all its dignity is lost, not only 
because without any distinction it is tolerated by princes and republics, 
that each one with portraits tries to preserve his eternal and immortal 
memory, but also for that every rough painter, who hardly knows what 
it is to fill paper, wants to portray. 

[ancora che à tempi nostri si sia divulgata tanto che quali tutta la sua 
dignità è perduta, non solamente perche senza alcuna distintione si 
tolerada principi, & dalle republiche, che ogn’uno con ritratti cerchi 
di conseruare la memoria sua eterna, & immortale, ma anco per che 
ogni rozzo pittore che à pena sa che cosa sia empiasstrare carta vuol 
ritrahere] (Lomazzo, 1584, pp. 431-432). 
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According to Lomazzo, the correction of the devalued genre is 
possible only through a radical return to the classical ancient norms of 
socially stratified decorum - what is a category, which he often replaces 
with the word discretion [discretione; discrettezza]. He understands 
this word primarily as a matter of a sense for what whom suitable and 
appropriate. In the portrait, this discretion should be a crucial criterion 
in selecting not only those individuals and groups who should have the 
right to be portrayed, but also in identifying artists who have mastered 
this activity at the appropriate level. However, if someone already has 
the right to be portrayed, it is also a matter of discrettezza to increase 
the majesty, as well as make some idealizing corrections to disguise [dis-
simulare] their imperfections on the face, figure and clothing, so in all 
circumstances, the portrait always must remain beautiful (Baader, 1999; 
Lomazzo, 1584, p. 431-434; Spanke, 2004, pp. 104-107).

Lomazzo´s concept of ritratti inteletuali and the embodi-
ment of an “idea” of a sovereign ruler

As we shortly mentioned in the part concerning Paleotti´s trea-
tise, the state portrait generally points to an official, public side of the 
ruler´s personality: it represents his “political body”. Giovanni Paolo 
Lomazzo is traditionally considered the first art theorist who formu-
lated and published a theoretical base of a representative “state” portrait 
(Jenkins, 1947, p. 40). The fact is that he was the first who stipulated 
the right to be portrayed exclusively for rulers, princes and other emi-
nent persons. In certain circumstances, Lomazzo (1584, pp. 430-431) 
also accepts portraits of outstandingly beautiful or virtuous people. The 
author strictly declared the concept of socially distinctive uses of public 
portraits, so the most important criteria for portraiture are the social 
virtues and prominence of people (regardless of his time or past). In this, 
it is fundamentally different from the aforementioned Paleotti (2012), 
who argues with the criteria of excellence in Christian virtues: “Since 
portraits must serve morality and be useful for life ... only persons whose 
moral goodness or Christian holiness can act as an incentive for others 
to practice virtues should be portrayed” (p. 205).

However, Lomazzo (1584) was, undoubtedly, the first who pro-
posed painters and customers a certain basis of theoretical standards and 
rules, which are “necessary for the true composition of making portraits”. 



315

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

He sees making of a portrait as not only a manual process based on a 
material level [forma], but also that the creation of a mental portrait 
concept [idea] is at least as important. The key task is to get portraitists 
and customers to work correctly and unambiguously with the iconog-
raphy of personal status. According to him, many serious errors come 
from the use of attributes of status and power - whether out of disinterest 
or ignorance. He gives several common examples of such “fails” which 
seem “truly ridiculous, and accuses little sense and judgment, both of the 
painting and of the painter“ [che è davvero ridicolo, e apparentemente 
incolpa un piccolo significato e giudizio sia della pittura che del pittore] 
(Lomazzo, 1584, p. 433-434). 

 Lomazzo recommends to the painter to start with considering 
the quality of the person who has to be portrayed and, as a result, give 
him a special sign that allows him to be recognized. For these purposes, 
Lomazzo created “intellectual portraits” [ritratti intellettuali]. His expla-
nation is that intellectual portraits are just the portraits painted in decep-
tive natural forms, but expressing the conception of painter´s idea in his 
mind (Lomazzo, 1584, p. 437). So they seem like materialized mental 
representations of certain abstract ideas necessary to depict the iden-
tity of the sitter (Halászová, 2020, p. 114; Jenkins, 1947, p. 40). They 
work as connotations of special social virtues, such are e.g. royal majesty 
[maestà], nobility [nobilttas] and dignity [dignitas], gravity [gravitas], 
magnanimity [magnanimitas], magnificence [magnificenza], greatness 
[grandezza], amazement [meraviglia], constancy [constancia], clemency 
[clemenza] etc. (Lomazzo, 1584, p. 437).   

Finally, Lomazzo does not remain only in the theory of intel-
lectual portraits but offers a comprehensive selection of “ancient and 
modern” artists, who, according to him, managed this task very well. 
Remarkable in this respect is his international outlook on those very con-
temporary masters of the genre, whose work he could perhaps see person-
ally - so the famous portraitists that reached their high reputation deeply 
in the sixties, and early seventies of the 16th century. Among domes-
tic artists, he appreciates, for example, Scipione Pulzone from Naples, 
called Il Gaetano, a portraitist working for several popes and members 
of the Medici family. According to Lomazzo, Pulzone’s “top” works are 
stridently mimetic portraits of Pope Gregory XIII and Cardinal Antoine 
Perrenot de Granvelle, in which we could see „all the most beautiful of 
nature, such as the dignity of the face in that, and the magnificence in 
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this“. (Lomazzo, s. 435). Most of the mentioned modern portraitists were 
originally Italian, but at the time of preparing Lomazzo´s manuscript, 
they worked outside Italy, whether on Spanish, or Austrian Habsburg 
courts. Lomazzo concretely speaks of three court painters of Philip II, 
King of Spania: Antonio del Moro, Alonso Sachez Coello and Sofonisba 
Anguissola [Angosciuola], whose portraits - according to him - perfectly 
represent the ideas of greatness and gravity. However, he also highly 
appreciates two Italians working on the Viennese court - namely Giovanni 
Monte “Cremasco” and especially his native, the Milanese Giuseppe 
Arcimboldo [Gioseffo Arcimboldi Milanese] whose portraits of Emperor 
Maximilian II - by Lomazzo´s own words - radiate an imperial majesty. 
Finally yet importantly, Lomazzo sees a great potential to fulfil his theo-
retical concepts even in the very youngest generation of Milan painters: 
two of his own students, Giovanni Ambrogio Figino (1548/1551-1608) 
and Girolamo Ciocca [Cioccha] (documented 1569-1630). He proudly 
notes that their portraits are “bellissimo & artificiosissimo”, showing the 
essential decorum of the genre: beauty and artificiality.

Conclusion

Paleotti and Lomazzo are also close in their views on the inten-
tion that the official portrait of the ruler is to generally embody and func-
tionally fulfil. According to Paleotti (2012, p. 197), such images have the 
following spectrum of utilities as: 

(a) Substitutes for a sovereign power (his greatness, dignity and 
majesty), 

(b) Embodying the idea of sovereignty by the ruler of the admin-
istered state (his authority, jurisdiction and superiority), 

(c) Instruments of the effective mental setting of his subjects to 
honour and obey his ruler, 

 
 (d) Means used by the ruler in the exercise of his office for con-
stant remembrance of his authority in his subjects,

(e) Insignias of sovereign power and dominion,
(f) Media of visual political propaganda of his ruling legitimacy 

(Halászová, 2019, p. 179; Halászová, 2020, p. 115).
However, it is necessary to mention also a little-noticed fact that 

Paleotti and Lomazzo, although synthesizing many of the renaissance 
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portrait ideas, at the same time they also indicate the fundamental the-
oretical principles valid for the completely Baroque era: they relate to 
certain representational effects embodied primarily into a king´s public 
portrait. First one, based on some pretense or concealment of reality that 
is dissimulation, and the second one as an impression of an intentional 
exaggeration, known as hyperbolization. These two axioms seem to be 
considered the key representation strategies within this portrait segment 
in the 17th and 18th centuries.
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Abstract

Officialisé en 1886 par Jean Moréas (Illouz,2005), le Symbolisme 
devient le mouvement par excellence dans cette fin-de-siècle 
qui n’inventait pas des sujets nouveaux, mais il dégageait des 

sujets présents de leur signification et les attribuait des interprétations 
conformes au psychisme des artistes. Dans ce renouvellement intégral 
du répertoire, le peintre symboliste s’adonnait à la représentation du soi 
afin de décrire son «état d’âme» (Jumeau-Lafond,1999), sa pensée, sa 
lutte artistique ainsi que les périodes particulières de sa vie personnelle. 
L’image d’ange, celle du Christ, ainsi que la figure du démon emprun-
taient les traits de l’artiste qui voulait exprimer sa souffrance, sa solitude, 
son génie.   

 Keywords
Symbolism; decadence; spiritualism

Outil d’introspection, l’autoportrait donne à son créateur la 
capacité et même la liberté expressive et iconographique de tracer son 
parcours artistique, de manifester sa présence dans le milieu social, 
fustigeant l’actualité de son temps. En outre, à côté des ces aspects, 

Les autoportraits des 
peintres symbolistes: 
exprimer la solitude, le génie, 
la souffrance
Aivalioti
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l’autoportrait devient pour l’artiste l’instrument par excellence de décla-
ration de son état psychologique puisque l’art de autoreprésentation 
«promet l’accès à un moment de conscience de soi» (Clark,1994, p.245). 
La fin du XIXe siècle marque cette nécessité des artistes de raconter 
leur propre histoire, de dévoiler leur vie intime inscrite dans le contexte 
historique correspondant.

Dans cette période, à la fin du XIXe siècle et à l’aube du XXe, 
le Symbolisme est apparu et est décrit plutôt comme «un état d’âme» 
(Jumeau-Lafond, 1999, p.11) et plus encore comme «une attitude men-
tale» (Hofstätter, 2000, pp.17-27) dont le but fut de s’adresser à l’ima-
gination des artistes afin d’esquisser leur propre psychisme. Les artistes 
symbolistes n’ont pas introduit une nouvelle thématologie. Par contre, 
ils ont dressé des motifs ou même des sujets déjà illustrés dans l’art du 
nouveau message, les dégageant de leur interprétation originale et éta-
blie (Arambasin, 1996, p.50). Cécile Croce soulignait que «idéistes, les 
artistes symbolistes se détournent du monde extérieur pour semblable 
quête intime, profonde et élevée» (Croce, 2004, p.10). Dans ce schéma, 
la prédilection des peintres symbolistes pour l’esquisse de leur autopor-
trait n’est pas fortuite et s’inscrit dans l’essor de représentation de la vie 
de l’individu et de la narration de leurs expériences (Despland, 1995, 
p.142). D’emblée, la préférence des adeptes du courant pour l’illustration 
du soi s’explique en partie par la possibilité de projection psychologique 
et mentale qu’elle autorise. D’autre part, dans une période des change-
ments sociaux, politiques et scientifiques, le soi se transforme à un refuge 
qui s’adapte aux aspirations spirituelles et occultistes et qui réservait à 
l’artiste le rôle du martyr et du prophète (Vaisse, 1987, pp.101-112). 

Sous les traits des anges. 

En 1889, Paul Gauguin exécuta son Autoportrait ou même connu 
sous le titre Portrait de Gauguin par lui-même, (Figure 1.) une oeuvre en 
correspondance avec Le portrait de Jacob Meyer de Haan illustrée la même 
période puisque toutes les deux décoraient la salle à manger de Marie 
Henry, « sur les panneaux supérieurs des portes des armoires, le portrait 
de l’auteur à droite, celui de Meyer de Haan à gauche, peints à même 
le bois» (Welsh, 1989, p.37). Dans sa quête de recherche pour «le centre 
mystérieux de la pensée» comme il évoquait (Gamboni, 2013, p.11, 
pp.22-23), Gauguin livra un autoportrait dynamique, décoratif ainsi que 
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abstrait dans lequel il se présente comme un 
ange déchu, désirant se proclamer comme un 
prophète, un annonciateur d’une nouvelle ère 
artistique. Dans son portrait quasi caricatu-
ral, l’artiste, fixé de son regard au public, est 
auréolé et entouré des pommes et du serpent, 
des symboles qui portent une signification 
biblique. Le traitement des lignes, la juxtapo-
sition de la figure et des objets font référence 
aux convictions de l’artiste concernant le pro-
cessus technique et l’essentiel dans l’art. Dans 
une lettre de 1888 à Schuffenecker, Gauguin 
avouait que pour lui la peinture est une cosa 
mentale.« Ne copiez pas trop d’après nature- 
L’art est une abstraction; tirez-la de la nature 
en rêvant devant et pensez plus à la création 
qu’au résultat, c’est le seul moyen de monter 
vers Dieu en faisant comme notre divin maître créer» (Merlhès, 1984, 
p.210). Cette affirmation révèle les idées présentes dans le travail de 
Gauguin et sa conviction pour le rôle de l’artiste qui, pour lui, est à la fois 
un prophète et martyr de son art. Le portrait jumeau de Meyer de Haan, 
dans lequel des pommes et les livres, Le Paradis perdus de John Milton et 
le Sartor Resartus de Thomas Carlyle, apparaissent, dévoile cette vision 
en offrant la clé de signification pour son autoportrait. 

Ces deux ouvrages, qui introduisent l’image d’artiste comme 
visionnaire et rebelle (Hargrove, 2010, p.90) exposent le noyau de la 
voie artistique de Gauguin ainsi que ses préoccupations occultes. Publié 
en 1667, Le Paradis perdu traite la question de la Chute, la révolte de 
Satan contre Dieu et le destin de l’humanité sur terre, tandis que Sartor 
Resartus de Thomas Carlyle met en scène les enquêtes du héros pour 
la vraie connaissance, pour rendre visible l’essence Céleste, proclamant 
que la culture humaine ne constitue qu’un vêtement qui cache l’esprit de 
la nature. Dans son autoportrait, Gauguin se présente comme un ange 
miltonien tombé sur terre et désormais transformé en artiste qui prend 
le rôle du prophète, du messager divin. L’auréole est le témoin de sa mis-
sion tandis que le serpent et les pommes évoquent l’acte de la trahison et 
de son expulsion du milieu social et personnel.

Le nombre considérable d’autoportraits de Odilon Redon 

Figure 1: Gauguin, G. (1889). 
Portrait de Gauguin par lui-
-même (huile sur bois (chêne). 
National Gallery, collection 
Chester Dale, Washington.
 ©Courtesy National Gallery of 
Art, Washington
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rythment la carrière et la voie de sa vie, faisant preuve la relation que 
l’artiste entretenait avec le temps et indiquant en parallèle l’identifica-
tion de l’artiste à la figure angélique (Aivalioti, 2018, p.107). Pendant les 
années 1892-1895, Redon rehaussa de couleurs son autoportrait sous le 
titre Vieil ange (Figure 2.) qu’il avait commencé vers 1875. Ce portrait 
d’artiste se présente comme la réminiscence de la Madone Sixtine de 
Raphaël, puisque Redon s’illustre dans une pose identique à celle «de 
l’angelot positionné à gauche dans le tableau du maître italien, les yeux 
fixés vers le ciel et le menton posé sur la main gauche, un geste typique 
de l’iconographie mélancolique» (Aivalioti, 2018, p.112). Pour Redon, 
cette présentation autoportraiturale s’inscrit dans la thématique de 
l’ange déchu abordée par lui aux débuts des années 1875 et structurée 
autour la méditation sur l’interprétation du motif à l’homme contem-
porain. Les traits physionomiques sont nets et l’exécution est accentuée 
sur la barbe et les ailes traitées d’une couleur obscure qui fait référence 
à la palette du peintre des années 1870. Ces 
deux éléments traduisent la double nature du 
personnage, surnaturelle et terrestre, voire la 
nature de l’homme contemporain. 

En 1895, Redon illustra son ultime 
autoportrait dont le titre est Vieillard ailé barbu 
ou Vieil ange dans lequel l’absence de physiono-
mie claire atteste l’intention de représentation 
psychologique. En outre le motif du serpent, 
motif récurrent chez lui, accentue la perception 
de l’artiste comme un ange déchu-réflexion de 
l’homme contemporain ainsi que comme une 
mise à jour du psychisme de Redon qui pendant 
cette période envisageait dans sa vie personnelle 
et artistique dont les résultats l’emmenaient 
dans la fameuse «période des couleurs» (Bacou, 
1956, pp.142-146, 155-156).

 
L’artiste-martyr

«Nous sommes les martyrs de la peinture» avouait Gauguin à 
Schuffenecker en mai 1885 (Merlhès, 1984, p.105). Cette confession 
constitua l’indice de la conception de l’artiste comme artiste maudit et 

Figure 2: Redon,  O. (1892-
1895). Vieil ange (Pastel et 
fusain sur papier beige collé 
sur papier). Petit Palais-
Musée des Beaux-Arts de la 
ville de Paris, Paris. ©shor-
turl.at/giopH, Vassil
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martyre, une notion non seulement citée dans sa correspondance mais 
parue dans ses tableaux et ses céramiques. L’image de l’artiste incom-
pris qui lutte pour faire valoir son génie du créateur et justifier la nou-
velle voie de sa vie menaient Gauguin à s’identifier à la figure christique. 
L’identification au Christ s’inscrit dans dans le champ de la réexami-
nation et le renouvellement d’autoportrait d’artistes au cours du XIXe 
siècle, mais aussi dans celui de la sacralisation d’art aux termes pratiques 
et esthétiques (Junod, 2007, pp.247-250). En 1889, Gauguin peint de 
nouveau son autoportrait, Le Christ au jardin des oliviers qu’il considérait 
comme un des meilleurs tableaux de cette période (Dorra, 2007, p.126). 
À propos de ce tableau, l’artiste laissa un commentaire révélateur: « C’est 
mon portrait que j’ai fait là… Mais cela veut représenter aussi l’écrase-
ment d’un idéal, une douleur aussi divine que humaine, Jésus abandonné 
de tout, ses disciples le quittant, un cadre aussi triste que son âme » 
(Huret, 1891, p.2). Une carte de visite envoyée par Gauguin au critique 
et poète Albert Aurier porte un dessin préparatoire de la composition et 
l’indication suivante: « Christ. Douleur spéciale de trahison s’appliquant 
à Jésus aujourd’hui et demain petit groupe explicatif. La sobre harmonie 
couleurs sombres et rouges surnaturelles » (Andersen, 1971, p.9). 

L’identification à la figure christique est le fruit d’une période 
amère pour Gauguin. Organisée en 1889 par l’artiste et des peintres 
groupés autour de lui l’exposition Volpini fut un échec artistique et com-
mercial qui obligeait Gauguin de se retirer en Bretagne et de se sentir 
trahi par les cercle parisiens même par son entourage, surtout par les 
frères Van Gogh qui se méfiaient des normes de sa nouvelle peinture 
et son éloignement de l’impressionnisme. Installé au Pouldu, Gauguin 
se trouvait parmi ses disciples, Meyer de Haan et Charles Filiger, sans 
pouvoir oublier les événements parisiens. Il cita dans une lettre à Émile 
Bernard : « Je ne sais pas qui a pu vous raconter que je me promène sur 
la plage avec mes disciples… Moi je me promène en sauvage en che-
veux longs et je ne fais rien...de tous mes efforts de cette année, il ne 
reste que des hurlements de Paris qui viennent ici me décourager…qu’ils 
regardent attentivement mes tableaux derniers...et ils verront ce qu’il 
y a de souffrance résignée (Malingue, 1949, pp.173-175, pp.199-200). 
Gauguin s’identifiait au Christ douloureux, abandonné et trahi et s’est 
perçu comme un martyr, un artiste maudit. Dans Le Christ au jardin des 
oliviers, Gauguin est représenté aux cheveux et à la barbe rouges, sym-
bole de Passion, tandis que le geste et la posture du corps font allusion 
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aux mains croisés du Christ telle qu’apparaît dans l’iconographie de 
Ecce Homo.

Peint presque une année plus tard et avant son départ pour le 
premier séjour à Tahiti, Le portrait de l’artiste au Christ jaune constitue un 
manifeste des théories de Gauguin ainsi qu’ un témoin des épisodes de 
sa vie. Il s’agit d’un triple autoportrait puisque la figure de l’artiste est 
illustrée sous trois aspects différents, mettant l’accent sur les diverses 
perceptions de sa personnalité. La figure centrale est l’artiste qui fixe 
son regard à la fois audacieux et tendu au spectateur. Derrière elle, deux 
oeuvres occupe le fond du tableau: à gauche se présente Le Christ jaune 
dans laquelle la figure christique emprunte des traits de l’artiste, et à 
droite un pot de céramique, fait par Gauguin, que l’artiste avait décrit 
comme « une tête de Gauguin le sauvage » (Malingue, 1949, p. 180). 
Inspiré des statues du Christ en bois polychrome qu’il avait l’occasion 
d’admirer pendant son séjour à Pont-Aven, il exécuta Le Christ jaune, 
(Figure 3.) situant l’épisode de la Crucifixion dans le paysage breton 
et illustrant de nouveau son identification 
au visage du Sauveur et ses sentiments de 
souffrance. Situé à droite, sur une étagère, 
le Pot autoportrait en forme de tête grotesque 
représente le pot anthropomorphe en grès 
émaillé, réalisé à Paris et dédicacé à Émile 
Schuffenecker, qui constitua un autopor-
trait grotesque, révélant la désespérance et 
la solitude du peintre, son caractère sauvage, 
mais également son souhait de se rompre 
avec la tradition (Malingue, 1949, p. 194). 
Cet autoporrtait, qui fut réalisé dans une 
période pendant laquelle Gauguin, aban-
donné par sa femme qui est rentree avec 
leurs enfants dans son pays natal, se prepa-
rait afin de s’etablir aux colonies, demontre la dualité d’artiste puisque 
il se plaçait entre son portrait divin et son image primitif et expose la 
notion de la douleur comme une preuve de créativité, une notion tres 
repandue dans la fin de siècle (Mathews, 1999, p.15). Gauguin réalisa ses 
autoportraits dans lesquels il empruntait les traits de la figure christique 
afin de déclarer d’une manière évidente son autosacrifice. « Je crois en 
un jugement dernier où seront condamnés à des peines terribles ceux 

Figure 3: Gauguin, P. (1889). 
Le Christ jaune (huile sur toile). 
Albright-Knox Art Gallery, 
Buffalo, NY. © shorturl.at/iqzDH
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qui, en ce monde, auront osé trafiquer de l’art sublime et chaste, souillé 
ou dégradé par la bassesse de leurs sentiments » (Junod, 2006, p.104), 
telle que fut l’inscription de Gauguin, attribuée à R. Wagner, citée sur un 
mur de la salle à manger de l’auberge du Pouldu qui atteste son credo 
spiritualiste. 

En 1891, ayant rompu les liens avec Paul Gauguin et Albert 
Aurier qui n’ont  pas reconnu son rôle au groupe de Pont-Aven ainsi 
que son attribution à la découverte du nouveau langage symbolique 
(McWilliam, 2012) et juste après la mort de son ami, Vincent Van Gogh, 
Émile Bernard exécuta son Autoportrait symbolique, (Figure 4.) une 
œuvre aux connotations religieuses qui reflète également l’admiration 
du peintre pour les grandes maitres tels que Rubens et l’artiste-génie de 
son temps, Paul Cézanne (Rapetti, 2010, 
p.47). Dans cette composition, Bernard 
plaçait son portrait au premier plan tan-
dis que au fond onirique des figures nues 
entourent une tête coupée, allusion à la 
voile de Véronique, qui porte les traits de 
l’artiste. Le regard de l’artiste, l’atmos-
phère mélancolique de la composition, 
les groupes des nus qui font référence à 
Adam et Ève, la tête christique sous des 
traits d’artiste, déclarent d’une manière 
évidente que Bernard, sous l’influence 
de Gauguin et des théories autour le rôle 
et la mission de l’artiste qui s’est perçu 
une comme figure sacrifiée , suggérait 
que l’artiste est un martyr qui menait son 
calvaire.

Moi, James Ensor

L’autoportrait constitua un des leitmotivs dans l’art de James 
Ensor qui dans son chemin artistique esquissait « la belle légende du 
Moi, du Moi universel, du Moi unique, du Moi ventru, du grand verbe 
Être » (Martin, 1999, p.22). Sa déception des cercles artistiques bruxel-
lois et des critiques a mené Ensor à la représentation de son autoportrait 
dans une tentative de déclarer de valeur en tant que peintre, ainsi que de 

Figure 4: Bernard, E. (1891). 
Autoportrait symbolique (huile sur 
toile). Musée d’Orsay, Paris.
©ht tps: //www.f l ick r.com/photos /
mazanto/44626795450
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refléter son attitude vers l’hypocrisie de ses contemporains.  
Ses autoportraits des premières années, notamment ceux de 

1879, 1883 et 1884 constituent une tentative du peintre de rendre hom-
mage aux grands maîtres, notamment de Rubens, mais aussi de s’ins-
crire dans le sillage de ces peintres (Ollinger-Zinque, 1990, p.30-31). 
Pourtant, l’année 1885 marque un tournant décisif dans l’iconographie 
d’Ensor qui se tournait vers l’iconographie christique, ajoutant dans 
ses portraits ses propres traits ou choisissant d’esquisser des sujets  Le 
moment n’est pas fortuit. Ses tableaux sont refusés aux Salons officiels 
et les critiques ne sont pas en faveur de lui. La série Auréoles du Christ 
de 1885-86 se révèle comme « une projection de la personnalité d’Ensor 
dans celle du Christ » (Legrand, 1990, p.97). En 1888, Ensor entama 
son chef-d’œuvre L’entrée du Christ à Bruxelles le Mardi gras de 1888 qui 
s’avère comme l’apothéose du drame d’Ensor et son identification au 
Christ.

Durant les années suivantes, Ensor intégrait un nouvel élément 
pictural dans sa production. Le masque  du carnaval et puis le masque 
grotesque, objets familiaux et souvenirs de son enfance (Legrand, 1990, 
p.101), ont fait la célébrité du peintre (Todts, 1990, p.43). Le masque 
devient l’instrument de sa souffrance, de sa crise d’identité, de son 
mépris pour ses contemporains. Il avouait lui-même en 1911 : « Enfin 
traqué par les suiveurs, je me suis confiné joyeusement dans le milieu où 
trône le masque tout de violence, de lumière et d’éclat » (Ensor, 1944, 
p. 30). Dans son Ensor aux masques de 1899, le peintre se représente 
comme un héritier de la tradition artistique flamande, mais aussi solitaire 
entouré des masques grotesques, un élément utilisé pour cacher mais 
aussi démontrer l’hypocrisie. James Ensor illustrait l’apothéose de son 
génie méprisé et son destin en tant qu’un artiste maudit. 

Le génie démoniaque

En 1889, Franz von Stuck exposa son Le Gardien du Paradis à 
l’exposition annuelle de l’Association des artistes, une œuvre qu’ a offert 
à son créateur le succès, l’admiration de ses contemporains, qui ont vu 
en lui un artiste révolutionnaire (Mendgen, 1995, p.8), ainsi que la nomi-
nation « Prince de l’Art»  (Makela, 1990, p.106). Sous l’influence des 
figures d’inspiration archaïque d’Arnold Böcklin et des vases antiques 
que l’artiste a eu l’occasion d’admirer à la Glyptothèque de Munich, 
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Franz von Stuck exécuta une oeuvre, qui a suscité des nombreuses cri-
tiques qui mettaient l’accent sur la sensualité de la figure (Mendgen, 
1995, p.7). Son ange sous les traits d’un jeune homme viril, qui semble 
partiellement à l’artiste, est identifié à la nature humaine, à la tentation 
et la chute, à la création. Un an plus tard, l’artiste munichois esquissa 
Lucifer, une œuvre pour laquelle les critiques notaient sa force suggestive 
et ses connotations sociales et morales (Brandlhuber, 2013, p.45). 

La composition s’inscrit dans l’iconographie et tradition litté-
raire du Satan de la fin de siècle qui glorifiaient l’ange des ténèbres (Van 
Luijk, 2016, p.227). Franz von Stuck, qui avouait que ses sujets à thème 
religieux étaient propices à son intention de mettre au premier plan la 
condition humaine (Becker, 1995, pp.24-25), représente Lucifer, le por-
teur de lumière comme l’étymologie de son nom manifeste, comme un 
ange déchu qui porte dans sa main cette lumière. Son regard et surtout 
la posture de son corps qui renvoie au Penseur d’Auguste Rodin et à la 
Melencolia I d’Albrecht Dürer manifestent cette interrogation sur la lutte 
existentielle du bien et du mal, sur la destinée de l’humanité ainsi qu’au 
rôle de l’artiste-précurseur. L’artiste, le génie de la scène munichoise 
artistique, s’identifiait au prince des lumières afin de déclarer le génie du 
créateur qui se rebelle contre les normes et la tradition artistique. 

« Peintre authentique, aux vision géniales et inspirées » (Marcadé, 
1971, p. 93) ou même « démon, a beau ange déchu pour qui le monde 
était une joie et une torture sans cesse » (Reeder, 1976, p.332) Mikhaïl 
Vroubel, dans une tentative d’interpreter son psychisme et de purifier 
son âme, emprunta la figure démoniaque aux yeus bleus afin d’esquisser 
son autoportrait. L’image de démon, qui est devenu un leitmotiv chez 
lui et qui s’inscrit dans la floraison d’occultisme et du spiritualisme pen-
dant les dernières décennies du, XIXe siècle, est apparue pour une pre-
mière fois dans sa production en 1885 et portrait des correspondances 
et similarités avec le poème Démon de Mikhail Lermontov, la production 
de Dostoïevski (Guerman, 1996, pp. 54-56) aussi qu’ avec la littérature 
européenne qui mettait l’accent sur la dualité humaine (Mossière, 2009, 
p.107), sur les deux réalités qui composent la substance humaine,  et 
s’interrogeait sur la liberté d’artiste et la perception du mal. 

Le Démon assis de 1890, oeuvre emblématique de cette série 
dont le personnage central est celui du démon, représente une figure 
ailée jeune, plongée dans ses pensées qui nous fait songer au Penseur de 
Rodin et à Melencolia I de Dürer, mais aussi à Eve Bretonne de Gauguin 
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peinte en 1889 et à Melancolie de Sérusier (Aivalioti, 2017, p.21), tandis 
que d’autres voient en lui une référence aux figures robustes de Michel-
Ange et au langage pictural de Paul Cézanne (Taroutina, 2017, p.46). 
Vroubel, attiré par le combat humain autour de ses passions, affirmait 
que « Démon » signifie «l’âme »; il incarne la lutte éternelle de l’esprit 
humain révolté, en quête d’un apaisement des passions qui l’agitent, 
d’une connaissance de l’existence, et ne trouvant une réponse à ses 
doutes ni sur terre ni au ciel » (Mossière, 2009, p.110). Le démon vrou-
belien aux yeux bleus, abordé d’une technique qui renvoie aux mosaïques 
byzantines et à la tradition stylistique slave, reflétait l’esprit du peintre 
qui voyait en lui son alter-ego, voire une âme bouleversée qui traçait son 
chemin artistique novateur et singulier.

Hanté par la solitude et le génie du démon, perçu comme un 
ange déchu qui n’a pas encore perdu ses ailes, Vroubel a conçu toute 
une série autour de cette image dans laquelle l’image du démon évo-
luait dévoilant le parcours solitaire de l’artiste qui en 1902, l’année de 
l’élaboration du tableau Le Démon terrassé, commençait à avoir les pre-
miers signes de névrose. Tout au long de ces représentations, Vroubel, 
qui n’a pas cessé d’évoluer son style pictural, qualifié « technique cristal-
lique » (Mossière, 2009, p. 104), exprime sa lutte intérieure via le motif 
démoniaque qui a été transformé dans son alter-ego et qui présentait des 
déformations anatomiques, affirmant sa dualité et son parcours artis-
tique isolé et dédaigné par ses contemporains.

Conclusion  

Durant une époque qui favorisait l’association entre le génie et 
la psychose, entre la créativité  et la souffrance (Facos, 2009, p.84), l’ar-
tiste symboliste se mettait en scène sous des traits de l’ange, du Christ 
et même du démon afin d’exhiber sa solitude artistique et sociale aussi 
que sa tension psychologique. Les emblèmes bibliques à leurs connota-
tions morales et ensuite psychologiques conduisaient l’artiste symboliste 
à s’avérer l’artiste maudit de son temps, permettant alors une analyse à 
la fois intime et sociale. 



331

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Bibliographie

Aivalioti, M. (2017). L’ange du symbolisme. Une image malé-
fique. L’Art et le Mal, tetrade 4, revue du centre de recherche en arts et 
esthétique,15-22. 
Aivalioti, M. (2018). L’ange des symbolistes. Le motif de l’ange dans 
la peinture symboliste: une image ambiguë de la fin de siècle. Presses 
académiques francophones.
Andersen, W.(1971). Gauguin’s Paradise Lost. The Viking Press. 
Arambasin, N. (1996). La conception du sacré dans la critique d’art 
en Europe entre 1880-1914. Droz.
Bacou, R. (1956). Odilon Redon, vol.1.Caillers.
Becker, E. (1995). Franz von Stuck (1863-1928), Eros & Pathos. Van 
Gogh Museum.
Brandlhuber, M.Th. (2013). Franz von Stuck: Neoclassicism and 
Elemental Force. Dans J.A. Birnie Danzker (ed.), Franz von Stuck at 
the Frye Art Museum. University of Washington Press (45-71).
Clark, T.J. (1994). Gross David with the Swoln Cheek : An 
Essay on Self-Portraiture. Dans M. S. Roth (dir.), Rediscovering 
History: Culture, Politics, and the Psyche. Stanford University Press 
(243-307).
Croce, C. (2004). Psychanalyse de l’art symboliste pictural. L’art, 
une erosgraphie. Éditions Champ Vallon.
Despland, M. (1995). L’expérience religieuse au XIXe siècle: II. La 
vie représentée et les deux types de la modernité. Laval théologique 
et philosophique, 51 (1), 141-158.
Dorra, H. (2007). The Symbolism of Paul Gauguin. Erotica, Exotica, 
and the Great Dilemmas of Humanity. University of California Press. 
Ensor, J. (1944). Mes écrits. Éditions Lumière.
Facos, M. (2009). Symbolist Art in Context. University of  
California Press.
Gamboni, D. (2013). Paul Gauguin au « centre mystérieux de la 
pensée ». Les presses du réel, 2013.
Guerman, M. (1996). Mikhaïl Vroubel. L’Annonciateur des Temps 
Nouveaux, Parkstone Aurora.
Hargrove, J. (2010). Gauguin’s maverick sage: Meijer de Haan. 
Visions: Gauguin and his Time. Van Gogh Studies 3, 87-111.
Hofstätter, H. (2000). Symbolism in Germany and Europe. Kingdom 



332

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

of the Soul. Symbolist Art in Germany 1870-1920, 17-27.
Huret, J. (1891, Février 23). Paul Gauguin devant ses tableaux, 
L’Echo de Paris, 2.
Illouz, N. (2005). Les manifestes symbolistes. Littérature, 139, 93-113. 
Jumeau-Lafond, J.-D. (1999). Les Peintres de l’âme. Le Symbolisme 
idéaliste en France. Pandora. 
Junod, P. (2006). Contrepoints. Dialogues entre musique et pein-
ture. Éditions Contrechamps, 2006.
Junod, P. (2007). (Auto) portrait de l’artiste en Christ. Chemins de 
traverse, essais sur histoire des arts, 241-272. 
Legrand, F-C. (1990). James Ensor, précurseur de l’art moderne. 
La Renaissance du Livre. 
Makela, M. (1990). The Munich Secession. Art and Artists in Turn-of-
the-Century Munich. Princeton, University Press. 
Malingue Maurice (ed.), Lettres de Gauguin à sa femme et à ses 
amis, Paris, Grasset, 1949.
Marcadé,V. (1971). Le renouveau de l’art pictural russe 1863-1914. 
Éditions L’Âge d’Homme.
Martin, H. (1999) (ed.), James Ensor. MES ÉCRITS ou les suffi-
sances matamoresques. Éditions Labor. 
Mathews, P. (1999). Passionate Discontent. Creativity, Gender and 
French Symbolist Art.The University of Chicago Press.
McWilliam, N. (2012). Au-delà de Pont-Aven : à la poursuite 
d’Émile Bernard. In McWilliam, N. (Ed.), Émile Bernard. Au-delà de 
Pont-Aven. Paris : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art. 
doi :10.4000/books.inha.4764
Mendgen, E. (1995). Franz von Stuck, 1863-1928. “A Prince of 
Art”. Taschen.
Merlhès, V. (1984). Correspondance de Paul Gauguin, documents-té-
moignages, vol.I, 1873-1888. Fondation Singer-Polignac.
Mossière, F. (2009). L’exotisme du démon : Vroubel et sa technique 
cristallique., Études de lettres, 2-3, 103-124.
Ollinger-Zinque, G. (1990). Le Christ-Ensor ou l’identification au 
Christ dans l’œuvre d’Ensor. James Ensor, 27-34.
Reeder, R. (1976). Mikhail Vrubel: a Russian Interpretation of fin de 
siècle Art. The Slavonic and East European Review, 323-334.
Rapetti, R. (2010). From Gauguin to Péladan: Emile Bernard and 
the first Salon of the Rose+Croix, Visions: Gauguin and his Time. 



333

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Van Gogh Studies 3, 47-64.
Taroutina, M. (2017). From Angels to Demons: Mikhail Vrubel 
and the Search for a Modernist Idiom. Dans  L. Hardiman, N. 
Kozicharow, N (dir.), Modernism and the Spiritual in Russian Art. Open 
Book Publishers (37-67).
Tods, H. (1990). Le grotesque dans l’œuvre d’Ensor. James Ensor, 
43-49. 
Vaisse, P. (1987). L’autoportrait, Questions de méthode. Romantisme, 
no 56, 101-112.
Van Luijk, R. (2016). Children of Lucifer: The Origins of Modern 
Religious Satanism. Oxford University Press. 
Welsh, R.P. (1989). Gauguin et l’auberge de Marie Henry au  
Pouldu. Revue de l’Art, 86, 35-43. 



334

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

I ritratti di esponenti dell’aristocrazia feudale e citta-
dina, eseguiti dai notevoli pittori attivi a Parma nella 
prima metà del XVI secolo, Antonio Allegri detto il 
Correggio, Francesco Mazzola detto il Parmigianino, 
Francesco Maria Rondani, Michelangelo Anselmi, 

Girolamo Mazzola Bedoli, rappresentano per molti aspetti 
un interessante campo di ricerca per gli storici dell’arte e 
per coloro che desiderano approfondire le conoscenze sulla 
cultura religiosa e profana dell’Italia in epoca rinascimen-
tale1. Commissionati per lasciare un ricordo di sé a familiari 
e concittadini, o forse anche da membri delle loro stesse 
famiglie per conservare a Parma l’immagine di persone care 
dopo la partenza per altre città o la morte, questi dipinti ave-
vano perduto l’identità dei personaggi rappresentati: compa-
rivano nei cataloghi dei vari artisti come ritratti di anonimi o 

1   M. Fabiański, Il ritratto nella pittura parmigiana del secondo quarto del Cinquecento, in Rafael i jego spadko-

biercy, Torun, 2003, pp. 263-276. Per una visione generale della Scuola di Parma, G. Bertini, Center and periphery: 

art patronage in renaissance Piacenza and Parma, in The Court Cities of Northern Italy, a c. di C. M. Rosenberg, 

Cambridge, 2010, pp. 71-137; M. Spagnolo, La maniera moderna a Parma: invenzione e ricezione (1518-1585), in 

Storia di Parma, VIII, 2, La storia dell’arte: secoli XVI-XX, a c. di A. C. Quintavalle, Parma, 2020, pp. 133-231.

Il linguaggio nascosto degli 
oggetti nei ritratti della 
scuola di parma

Giuseppe Bertini
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talvolta con identificazioni del tutto fantastiche o, per fondati 
motivi, inaccettabili. 

I nomi dei personaggi rappresentati sono stati, tuttavia, in parte 
ricuperati, non solo mediante la ricostruzione dei vari passaggi collezio-
nistici che ha permesso di giungere al loro primo proprietario, ma anche 
grazie a complesse ricerche basate sugli abiti che indicano professione e 
status, o, più spesso, su oggetti raffigurati nei dipinti. 

Il Ritratto di Antea del Parmigianino della Galleria di 
Capodimonte, ritenuto per molto tempo l’immagine di una giovane 
romana e più recentemente indicato come rappresentazione di una bel-
lezza ideale2, è stato riconosciuto, per l’abbigliamento e i preziosi gioielli, 
come la raffigurazione di una sposa: per la provenienza dalla collezione di 
Francesco Baiardi3 e per la stretta somiglianza con un angelo in una pala 
d’altare commissionata dalla sorella di questi, Elena Baiardi Tagliaferri4, 
è stata proposta l’identificazione con la bellissima loro nipote quattor-
dicenne Ottavia Camilla Baiardi al tempo delle nozze  con il cugino 
Manfrino Beccaria di Pavia5. 

Per la gentildonna del Ritratto di dama del Correggio dell’Ermi-
tage è stata ragionevolmente suggerita l’identificazione, per l’abito bruno 
indicante un lutto, la coppa con la scritta in greco che richiama Artemisia 
intenta a bere le ceneri del marito Mausolo e la pianta di alloro (lauro) 
alle spalle,  con Laura Pallavicino, vedova dal 1519 del conte Giovan 
Francesco Sanvitale, dopo che sono state scartate quelle, non verosi-
mili, per l’età o la loro nota scarsa avvenenza, con la poetessa Veronica 

2   E. Cropper, On beautiful women, Parmigianino, Petrarchismo and the vernacular style, in The Art Bulletin, 

58, n. 3, 1976, pp. 374-394.     

3    Non è rilevante l’obiezione a questa identificazione espressa in C. Neilson, Parmigianino’s Antea: a beautiful 

artifice, The Frick Collection, New York, 2008, p.27, che nell’inventario della collezione di Francesco Baiardi il 

ritratto della nipote appaia senza nome. L’elenco delle opere che erano appartenute al collezionista fu realizzato nel 

1561, dopo la morte, non quindi in sua presenza, e, come dimostra la presente ricerca, l’oblio del nome dei perso-

naggi rappresentati nei ritratti sopravviene, purtroppo, con molta rapidità. 

4   In S. Freedberg, Parmigianino. His work in painting, Cambridge, 1950, p. 216, era stato notato: “If the girl in 

the altar [Madonna dal collo lungo] and the girl in the portrait are in fact the same, we should then know at least that 

she may be a Tagliaferri, or possibly a Baiardi”.

5   G. Bertini, Una proposta identificazione dell’Antea del Parmigianino: Ottavia Baiardi Beccaria, in Aurea Parma, 

LXXXVI, 2002, pp. 361-368. 
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Gambara e Ginevra Rangoni6. A Parma i letterati si compiacevano di 
messaggi cifrati, enigmi, giochi di parole e gli artisti parmensi erano soliti 
inserire nei ritratti oggetti per indicare il nome del personaggio rappre-
sentato7, per cui è più pertinente  l’accostamento del lauro a Laura, anzi-
ché ad una poetessa come Veronica Gambara.          

Il ricupero dell’identità dei perso-
naggi ritratti acquista maggiore rilevanza 
nel caso in cui coloro che sono raffigurati 
siano i committenti di celebri opere d’arte: 
le informazioni che si ricavano dalle loro 
immagini e dagli oggetti inseriti nei dipinti 
possono, infatti, favorire la comprensione 
di quello che, sulla base di loro istruzioni, 
gli artisti avevano realizzato. In questo 
articolo vengono presi in considerazione 
tre celebri ritratti di personaggi parmensi:  
due la cui identificazione è certa, il Ritratto 
di Galeazzo Sanvitale del Parmigianino 
(Fig.1), che si ritiene committente, da solo 
o congiuntamente con la moglie Paola 
Gonzaga, degli affreschi dello stesso pit-
tore a Fontanellato rappresentanti le Storie 
di Diana e Atteone (Fig. 2),  ed il Ritratto 
di Bartolomeo Prati di Girolamo Mazzola 
Bedoli (Fig. 3), probabile committente 
dell’Ecce Homo del Correggio (Fig. 4), 
mentre al terzo, il Ritratto di collezionista del 
Parmigianino (Fig. 5), non è stata ancora 
attribuita un’indiscussa identità: posse-
deva il Libro d’ore Durazzo che poteva aver 
commissionato al pittore e miniaturista 
parmense Francesco Marmitta ( Fig. 6).

Nel corso del presente intervento 

6   M. Giusto, Un volto alla ricerca di un nome: una proposta identificativa per la giovane dama dell’Ermitage, in 

Aurea Parma, XCVI, 2012, pp. 3-22. Scrive la Giusto: ”Si ha la sensazione che l’Allegri… abbia elaborato questo 

ritratto in piena armonia ed intesa con la committente, adottando un linguaggio ricco di rimandi simbolici, proba-

bilmente dettati dalla nobile dama”. 

7   M. Spagnolo, cit., p. 160.
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si cercherà di ricostruire come gli storici dell’arte siano giunti, o si stiano 
muovendo per pervenire, all’identificazione dei personaggi ritratti e come 
gli oggetti raffigurati accanto ad essi nei dipinti, oltre a fornire indizi sui 
nomi, chiariscano aspetti del loro stile di vita e della loro cultura, ele-
menti determinanti per la comprensione di opere d’arte da loro com-
missionate. Verrà anche segnalato come l’approfondimento della ricerca 
storica sulla cultura parmense in epoca rinascimentale abbia modificato 
nel corso degli anni il significato attribuito ai vari oggetti. Si sosterrà la 
tesi che un messaggio religioso sia contenuto nei tre ritratti, contraddi-
cendo l’opinione, ancora piuttosto corrente, che ideologie paganeggianti 
ed esoteriche fossero diffuse fra l’aristocrazia parmense nella prima metà 
del XVI secolo8.    

Il Ritratto di Galeazzo Sanvitale del Parmigianino, datato nel 
retro 1524, era correttamente identificato nel 1587 nell’inventario del 
guardaroba del principe Ranuccio Farnese: il nonno Ottavio aveva 
acquistato nel 1561 a Parma una villa dal figlio del feudatario raffigu-
rato, in cui poteva essere conservato il dipinto. L’identità del nobile 
uomo d’armi era invece sconosciuta a chi redasse i successivi inventari 
farnesiani e a Napoli, dove il ritratto era giunto nel 1735, il personaggio  
veniva identificato, probabilmente a causa della medaglia con la raffigu-
razione delle colonne d’Ercole appuntata sul berretto, con Cristoforo 
Colombo9. La corretta identità venne ricuperata dal discendente conte 
Luigi Sanvitale nel 1857 grazie al confronto con una copia del ritratto 
conservata nella rocca di Fontanellato. La grande evidenza con cui nel 
dipinto compare l’elmo (galea) è stata interpretata come allusione al 
nome del personaggio10. Il pomolo della spada a forma di conchiglia è 
stato riconosciuto come riferimento all’ordine francese di San Michele 
di cui il conte, educato alla corte francese e colonnello dell’esercito di 
Francesco I, era stato insignito. L’oggetto più intrigante raffigurato nel 
ritratto è, tuttavia, una medaglia d’oro che il conte tiene nella mano 
destra e mostra ostentatamente a chi guarda l’opera. Varie ne sono state 

8   Cfr. C. Cecchinelli, Culto della Vergine e devozione cittadina: Parmigianino e Correggio interpreti dei dogmi 

mariani, in Aurea Parma, LXXXVI, 2002, pp. 443-492. 

9   P. L. Leone De Castris, scheda in Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. La Collezione Farnese. La 

Scuola emiliana: i dipinti. I disegni, Napoli, 1994, pp. 210-211. Alla luce della biografia del conte, presto scartata 

era l’ipotesi che la medaglia indicasse adesione al partito imperiale.

10   M. Thimann, Lűgenhafte Bilder: Ovids favole und das Historienbild in der italienischen Renaissance, 

Göttingen, 2002, p. 103.
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le interpretazioni: simbolo alchemico e astrologico della “coniunctio” fra 
il Sole e la Luna secondo Maurizio Fagiolo Dell’Arco nel 197011; nel 
1983 la studiosa tedesca Ute Davitt Asmus riconosceva nel numero 72 
quello che nella cabala ebraica corrispondeva al nome ineffabile di Dio12. 
Nel 2005 si osservava che il numero 72 trova riscontro nella cabala cri-
stiana, in quanto un’ opera manoscritta di Anton Francesco Doni, “I 
numeri” [Fig. 7], dedicata nel 1562 a Georg Fugger, contiene un’inte-
ressante spiegazione del suo significato: “Adam transgressor Iesus sal-
vator” [Fig. 8]13. Doni non era estraneo ai Sanvitale di Fontanellato, era 
stato infatti il primo ad indicare in un suo scritto del 1565 la presenza 
in un castello lombardo di una stanza affrescata dal Parmigianino con le 
storie di Diana ed Atteone14. L’interpretazione cristologica del numero 
cabalistico conduce all’attribuzione di un significato religioso agli affre-
schi commissionati al Parmigianino; nel ritratto di Capodimonte, come 
è stato osservato, il volto del conte riprende i tratti del volto di Cristo in 
un’incisione di Dürer15. Partendo dall’identificazione in epoca medioe-
vale di Cristo con il cervo e dalla interpretazione allegorica della caccia 
al cervo come raffigurazione della Passione, Atteone che viene sbranato 
dai suoi cani è come Cristo condannato a morte da chi non riconosce 
la sua natura divina, secondo l’Ovidius moralizatus del religioso francese 
Pierre Bersuire (Petrus Berchorius)16. La conoscenza delle Metamorfosi 
di Ovidio era ampiamente diffusa a Parma fra gli esponenti dell’élite cul-
turale e religiosa, così come l’idea che i miti pagani prefigurassero la dot-
trina cristiana17, per cui la medaglia del ritratto diventa determinante per 
la comprensione religiosa di affreschi, cui molti storici dell’arte hanno 
attribuito significato profano. 

11   M. Fagiolo Dell’Arco, Il Parmigianino: un saggio sull’ermetismo nel Cinquecento, Roma, 1970, pp. 40-41.

12   U. Davitt Asmus, Fontanellato I. Sabatizzare il mondo. Parmigianinos Bildnis des Conte Sanvitale, in Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz, XXVII, 1983, pp. 3-40.   

13   A. F. Doni, I numeri, a c. di A. Del Fante, Bulzoni Editore, Roma, 1981, p. 70.  Il testo del Doni è stato collegato con il ritratto di 

Galeazzo Sanvitale in G. Bertini, Parmigianino e i Sanvitale di Fontanellato, in Iconographica, IV, 2005, pp. 144-153.

14   M. Di Giampaolo, E. Fadda, Parmigianino. Il catalogo completo delle opere, Santarcangelo di Romagna, 2003, p. 52: la rocca di 

Fontanellato non è espressamente citata ne Le Ville di Anton Francesco Doni, ma l’autore riferiva di un castello in Lombardia in cui 

esisteva un affresco del Parmigianino rappresentante il mito di Atteone. 

15    P. L. Rubin, Portraits by the artist as a young man: Parmigianino ca. 1524, Groningen, 2007, pp. 32-33.

16    D. A. Brown, A print source for Parmigianino at Fontanellato, in Per A. E. Popham, Parma, 1981, pp. 43-53

17  G. Bertini, Parmigianino e i Sanvitale…, cit. Per un esame delle varie letture degli affreschi, D. Pelati, 

Parmigianino e le Storie di Diana e Atteone a Fontanellato, tesi di laurea Università di Bologna, relatore D. Benati, 

a.a. 2017-2018. Per il riconoscimento di una nuova fonte letteraria per gli affreschi, gli Inni di Callimaco, J. Klieman, 

“Talis non decet ira deas”. Nuove fonti per Fontanellato, in M. von Bernstorff, S. Kubersky, M. Cicconi, a c. di, 

Vivace con espressione. Gefühl, Charakter, Temperament in der italienischen Kunst, München, 2018, pp. 73-85.
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Il Ritratto di antiquario di Girolamo Mazzola Bedoli della Galleria 
Nazionale di Parma18, oggetto nel 1999 di un’attenta lettura da parte di 
Roberto Venturelli che lo denominava Ritratto di filosofo19,  è stato nel 
2002 identificato come Ritratto di Bartolomeo Prati per la provenienza 
dalla collezione della famiglia Dalla Rosa-Prati, acquistata dal governo 
ducale parmense nel 185120. Prima della riscoperta dell’identità, erano 
stati proposti per il personaggio rappresentato i nomi del poeta Enea 
Irpino sulla base dell’individuazione delle sue iniziali nella scritta Ecce21 
e di Marcantonio Passeri, professore dell’Università di Padova di ori-
gine genovese (“de Janua”), cui sembrava riferirsi l’immagine di Giano 
presente nel ritratto22. L’abito è quello di un giurista rappresentato sullo 
sfondo di libri lussuosamente rilegati, sul primo dei quali è inciso un 
labirinto con la scritta Exi e Prati ha nella mano destra i guanti che con 
l’anello venivano donati a chi si laureava in legge; la mano sinistra è 
posata su una clessidra in cui la sabbia è quasi interamente fluita nel 
recipiente inferiore ad indicare il poco tempo che gli rimane da vivere; 
l’età avanzata è indicata anche dagli occhiali in primo piano, che gli sono 
necessari per leggere. In grande evidenza accanto a lui un vaso in stile 
manierista ispirato all’antichità con tre garofani e bassorilievi raffiguranti 
la testa bicipite di Giano e una processione di giovani donne con il capo 
volto all’indietro. Bartolomeo Prati, nato nel 1471 e morto nel 1542 
all’età di settantun anni, poteva essere il committente alla fine della sua 
vita del ritratto, anche se non è da escludere che l’opera fosse commissio-
nata a Bedoli dagli eredi che all’artista avevano richiesto anche il disegno 
della tomba per la cripta della Cattedrale di Parma. La sua assiduità nella 
pratica del culto è messa in evidenza nell’elogio funebre di Cristoforo 
Farasio, per cui Giano e la processione femminile sono da interpretarsi 
come allegoria della resurrezione dopo la morte, mentre il vaso è da 
intendersi come simbolo mariano.  Prati è molto probabilmente il com-
mittente dell’Ecce Homo del Correggio che si trovava nella collezione 
della sua famiglia e Giancarla Periti ha magistralmente approfondito il 

18    M. Di Giampaolo, scheda in Galleria Nazionale di Parma. Catalogo delle opere. Il Cinquecento, a c. di L. Fornari Schianchi, Milano, 

1998, pp. 70-73; M. Giusto, scheda in Parmigianino e il manierismo europeo, a c. di L. Fornari Schianchi, S. Ferino Pagden, Cinisello 

Balsamo (Milano), 2003, pp. 359-360.   

19   R. Venturelli, La corte farnesiana di Parma (1560-1570). Programmazione artistica e identità culturale, Roma, 1999, pp. 52-61. 

Datando il ritratto intorno “alla metà degli anni ’50 o inizi dei ’60”, l’autore riconduce l’opera alla cultura di corte di Ottavio Farnese.

20    G. Bertini, Girolamo Mazzola Bedoli’s Portrait of Bartolomeo Prati identified, in Apollo, CLV, 484, pp. 36.39.

21   C. Ricci, La R. Galleria di Parma, Parma, 1896, pp. 240-241.

22   E. Wind, Pagan mysteries in the Renaissance, London, 1968, pp. 201-202, n. 40. 
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collegamento fra il giureconsulto e l’opera d’arte: soffermandosi sulla 
figura di Pilato, di cui nota la somiglianza con Prati, la studiosa sottolinea 
come nel dipinto di Antonio Allegri sia sviluppato il tema del contrasto 
fra giustizia divina e quella terrena, che doveva essere oggetto di medita-
zione per un uomo di legge come il personaggio ritratto, coinvolto attiva-
mente nella vita della sua comunità23. 

Nel corso degli ultimi trent’anni grandi progressi sono stati fatti 
per giungere all’identificazione del personaggio ritratto dal Parmigianino 
nel Ritratto di collezionista della National Gallery di Londra senza per-
venire ad una identità comunemente accettata. L’opera proviene dalla 
quadreria farnesiana dove era indicata come Ritratto di un prete per 
il cappello, che, in realtà, avrebbe potuto riferirsi genericamente ad un 
laureato. Un primo punto di partenza per l’identificazione sono stati gli 
oggetti antichi raffigurati, bassorilievo di marmo, quattro monete, tre di 
bronzo e una d’argento, statuetta di bronzo rappresentante una divinità 
(curiosamente scambiata da chi voleva collegare il dipinto alle ricerche 
alchemiche del Parmigianino per un topo morto24!). Sidney Freedberg 
aveva proposto per il personaggio ritratto il nome di Francesco Baiardi, 
di cui era nota la collezione di monete antiche: l’identificazione non era 
stata accettata per l’incongruenza fra l’età del personaggio e la datazione 
del dipinto ed inoltre, essendo molto diffuso a Parma nella prima metà 
del XVI secolo l’interesse per la cultura classica e il collezionismo di 
monete antiche25, per potersi riferire gli oggetti raffigurati a molti uomini 
di cultura parmensi. Fondamentale come chiave per l’individuazione del 
personaggio potrebbe essere stato il riconoscimento nel 1990 da parte 
di Silvana Pettenati del volumetto fra le mani del personaggio rappre-
sentato, l’Offiziolo Durazzo eseguito fra il 1502 ed il 1503, di cui egli 
avrebbe potuto essere committente26. In una pagina miniata del libro 
si raffigurano i santi Girolamo e Benedetto, da cui si potrebbe desumere 

23   G. Periti, Correggio, Prati e l’Ecce Homo: nuovi intrecci intorno a problemi di devozione nella Parma rinasci-

mentale, in Ead., a c. di, Emilia e Marche nel Rinascimento. L’identità visiva della “Periferia, Azzano San Paolo 

(BG), 2005, pp. 181-205.  

24   M. Fagiolo Dell’Arco, cit., pp. 58-59: il dipinto si trovava allora a Wrotham Park.  

25   G. Bertini, Il collezionismo d’arte a Parma dal XVI al XVIII secolo: rassegna di studi e conclusioni prelimi-

nari, in Geografia del collezionismo: Italia e Francia tra il XVI e il XVIII secolo, Ecole Française de Rome, 2001, 

pp.109-128.  

26   S. Pettenati, La biblioteca di Domenico della Rovere, in Domenico della Rovere e il Duomo di Torino. 

Rinascimento a Roma e in Piemonte, Torino, 1990, pp. 105-106. 
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che il committente loro devoto ne portasse il nome. E’ stato, tuttavia, 
successivamente riconosciuto che una delle monete rappresenta Anco 
Marzio, fondatore di culti nell’antica Roma, e che il bassorilievo mar-
moreo raffigura Marte e Venere: ne è derivata la ragionevole ipotesi che 
alludessero a un personaggio di nome Marco. Giancarla Periti ha pro-
posto nel 2014 l’identificazione del personaggio con il medico Giovanni 
Marco Garbazza, mentre Elisabetta Fadda nel 2018 ha suggerito il nome 
di Gian Marco Baiardi27. Entrambi le ipotesi non sono accettabili: troppo 
giovane sarebbe Garbazza per il ritratto di Parmigianino e privo di laurea 
Baiardi, cui non si adatterebbe il cappello indossato: la ricerca del nome 
è destinata quindi a proseguire.

I tre ritratti di membri dell’élite parmigiana e le opere d’arte che 
si ritiene siano state da loro commissionate (affreschi delle Storie di Diana 
e Atteone di Fontanellato, tavola dell’Ecce Homo del Correggio, libro 
d’ore miniato del Marmitta) trasmettono profondi messaggi religiosi, 
oltre a mostrare il loro forte interesse per l’antico con raffigurazioni di 
miti, monete, sculture rappresentanti divinità pagane e di un personaggio 
del mondo romano, Pilato.  Nel coevo testo di un parmigiano, membro 
della corte del cardinale Alessandro Farnese, Girolamo Garimberti, De’ 
regimenti publici della città, sono espressi concetti che potevano averli 
ispirati: l’osservanza della religione, come avveniva nell’antica Roma, 
assicurava la stabilità e la grandezza di una città, mentre il suo “dispre-
gio” era causa di rovina”28. Modello per i parmigiani delle classi elevate, 
indipendentemente dalla fazione d’appartenenza29, era la devozione reli-
giosa dei romani, di cui studiavano la storia attraverso numismatica e 
letteratura, pur praticando con intensità culto e cerimonie della chiesa 
cattolica30. Da rifiutare, alla luce di queste considerazioni, sono pertanto 
le interpretazioni esoteriche, “alchemiche” e filosofiche avanzate da vari 
studiosi per decifrare il significato degli oggetti presenti nei ritratti dei 
tre personaggi, così come quello delle opere d’arte ad essi riconducibili. 

27   E. Fadda, Come in un rebus: Correggio e la Camera di San Paolo, Firenze, 2018, pp. 22-23. 

28   G. Garimberti, De’ regimenti publici della città, Venezia, 1544, f. LIX. L’opera è segnalata in N. Misery, “Io 
dimando al publico che rapresenta il vostro grave ordine, se la pietà è con lui”. Identités collectives, aspirations poli-
tiques et stratégies visuelles des cittadini parmesans autour de 1530: le Portrait des frères Bergonzi par Girolamo 
Mazzola Bedoli, in Art Italies, 23, 2017, pp. 18-29. 

29   Per il ruolo delle fazioni nella vita cittadina e per i possibili rapporti con esse di Correggio e Parmigianino, 
cfr. G. Bertini, Parma al tempo del Correggio. I protagonisti della vita politica e culturale, in Aurea Parma, 2012, 
XCVI, pp. 27-42.

30    C. Cecchinelli, Tra culto civico e aspirazioni politiche: la confraternita dell’Annunciazione di S. Maria della 
Steccata a Parma, in Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, n.s., LXX, 2006, pp. 297-326.
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Attraverso gli oggetti accanto a cui avevano voluto essere raffigurati, che 
dovevano spesso contribuire a indicare ai posteri la loro identità, e le 
produzioni artistiche da loro commissionate affermavano l’aspirazione 
a conciliare divinità e miti dell’antica Roma con la teologia della chiesa. 
Le verità della fede, secondo quanto sostenuto da insigni teologi e dai 
più accreditati esponenti dei maggiori ordini religiosi del tempo non 
dovevano essere rese palesi al volgo, ma solo a pochi eletti, mentre per 
la maggior parte delle persone quei misteri dovevano essere velati31: si 
comprende così il messaggio “nascosto” contenuto nella medaglia con il 
cristologico numero 72 del ritratto di Galeazzo Sanvitale, nel vaso e nel 
labirinto del ritratto di Bartolomeo Prati, nell’Offiziolo Durazzo e nella 
moneta di Anco Marzio del ritratto della National Gallery del personag-
gio ancora in attesa di identificazione32. Ai loro ritratti i tre autorevoli 
esponenti della vita pubblica parmense affidavano il compito di lasciare 
ai posteri traccia del loro pensiero: purtroppo, come si è visto, difficile si 
è rivelato il percorso per giungere alla comprensione.              

31   M. Castrichini, ALTIUS CAETERIS DEI PATEFECIT ARCANA. Un’ipotesi interpretativa del progetto 
iconografico delle pitture della chiesa di San Giovanni Evengelista a Parma, in V. Sgarbi, Correggio, Parmigianino, 
Anselmi nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma, Milano, 2008, pp. 81-95 (p. 88).

32    Il pensiero di Alberto Pio da Carpi (“Non per questo sembra opportuno che tutti i passi della Scrittura siano 
resi accessibili al popolo senza criterio, né le perle di devano dare ai porci, né ciò che è santo si deve dare ai cani”) 
è riportato in S. Colonna, Erasmo, la polemica sull’antico e l’Italia, in Tecla, 14, 2016, pp. 4-18.
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Resumen

La intención de este trabajo es proponer la plasmación de la 
experiencia del cuerpo como una de las posibles vías del auto-
rretrato. Para ello tomaré como referencia la obra plástica y lite-

raria de la artista alemana Unica Zürn, partiendo así de la comprensión 
de su producción como la búsqueda y elaboración de sus propias formas.

Palabras clave
Teorías del retrato; Auto-representación; Auto-ficción; Unica 

Zürn; autorretrato.

Abstract
This work aims to propose the rendering of the body experience 

as one of the possible ways of self-portrait. To this effect, I will take as 
a primary reference the plastic and literary work of the German artist 
Unica Zürn, whose work I read as the search and elaboration of her own 
forms.
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Keywords 
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representation; Self-fiction; Unica Zürn; 
self-portrait.

Introducción

La obra plástica y literaria de la 
artista alemana Unica Zürn (1916-1970)1 
es esencialmente autobiográfica, pues en ella 
la fantasía y la realidad quedan confundidas, 
de manera que sus ficciones son transforma-
ciones de su vida, a la vez que enmarca sus 
propias experiencias tomando como referen-
cia mitos, figuras y arquetipos externos: en 
los escritos, dibujos y pinturas de Zürn son 
recurrentes animales de gran carga simbó-
lica (o de carácter arquetípico, como diría 
Jung) como el escorpión, la serpiente, el 
pez, el águila, etc. (figs. 1 y 2). Como ela-
boración de su propia cosecha, y partiendo 
de la figura híbrida humana y vegetal, des-
taca el hombre jazmín, que da título a una 
de sus novelas más conocidas. También 
es habitual encontrar en sus anagramas y 
relatos referencias a versículos de la Biblia.  
 En sus producciones reúne sus 
recuerdos, se recrea y reconstruye a sí misma 
llevando hasta el extremo la antigua frase de da Vinci según la cual “todo 
pintor se pinta a sí mismo”2. 

1   La carrera literaria de Unica Zürn se inicia en su Berlín natal durante la segunda posguerra mundial como medio de subsistencia tras su 

divorcio. En los relatos que aparecieron en diferentes publicaciones periódicas desde finales de la década de 1940 hasta mediados de 1950 

comenzó a desplegar los elementos fantásticos que a partir de entones poblarán su obra (sobre todo al iniciarse hacia 1954 en la pintura, 

el dibujo automático y la poesía anagramática) de un modo cada vez más relacionado con el subconsciente y que son producto tanto de 

sus ensoñaciones como de las alucinaciones que experimentaría durante los brotes psicóticos que la harían pasar por toda una serie de 

instituciones mentales en Alemania y Francia hasta su suicidio.

2   Una frase, esta, que como indica James Hall en su historia cultural del autorretrato (2014, p. 15) durante el Renacimiento funcionaba 

como una consigna para referirse al hecho de que todas las figuras creadas por los artistas estaban impregnadas de algo de ellos mismos. El 

mismo autor subraya en las páginas preliminares de su obra la gran atención al autorretrato recibida por la historiografía del arte, conside-

rado este desde un signo de libertad creadora a un síntoma de la era (contemporánea) del narcisismo (p. 13). 

Fig. 1. Unica Zürn. Dibujo a la 

pluma. Wittenau, 1960. Colección 

particular.

Fig. 2. Unica Zürn. Dibujo a la 

pluma. 1955. Colección Bihl-Bell-

mer.
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La “laguna natal” a la que alude el título de esta propuesta hace 
referencia a un breve escrito de 1985 de la filósofa y psicoanalista de ori-
gen belga Luce Irigaray en el que me extenderé más adelante. En dicho 
escrito la teórica interpreta las figuras y motivos en los que Zürn traduce 
sus alucinaciones y la atracción por el vacío como reflejos de una laguna 
en su relación con la madre, la cual le impidió elaborar una imagen ade-
cuada de sí misma y no ser un mero reflejo del patriarcado.

Se trata de una laguna que Irigaray hace extensible a la pro-
ducción artística de las mujeres hasta la fecha. Lo que defiendo en esta 
intervención es cómo, por el contrario, la producción de Zürn es una 
búsqueda constante y una recreación de las propias formas, así como de 
los cuerpos que la rodean, que devienen así retratos de ella misma, de 
aquellos que forman parte de su vida, de sus anhelos y sus fantasmas. 

El autorretrato como plasmación de la experiencia vital: 
consideraciones generales

La profusión del autorretrato en el arte contemporáneo, mucho 
mayor que en épocas precedentes, iniciará y extenderá el uso del término 
que da nombre al género específico en toda Europa a partir del siglo XX, 
como sostiene James Hall. Incluso, añade este, durante las décadas de 
1920 y 1930 “autobiographies of writers and artists start to be entitled 
‘a self-portrait’” (2014, p. 329). En el caso de Unica Zürn, como sostuvo 
su amiga y biógrafa Ruth Henry, cada palabra de la artista fue induda-
blemente autobiográfica (1985, p. 107). La autorreferencia en su pro-
ducción apunta a una interpretación, al desciframiento de su persona, 
cuya apariencia exterior es captada por los retratos fotográficos que dan 
de ella una imagen de ensimismamiento acorde con los testimonios de 
aquellos que la rodearon, pues hay fuentes que nos hacen llegar retratos 
de Zürn mediante la descripción de sus rasgos y la atención a las impre-
siones derivadas, y la presentan acorde con la pasividad que ella misma 
se atribuía3. Por ejemplo, la antes mencionada Ruth Henry quedó impre-
sionada cuando la conoció, sostiene, por la “expresión concentrada” de 
su atractivo rostro (Henry, 1985, p. 103). Lo que encontramos detrás de 

3   Es habitual encontrar en los escritos de Zürn (véanse, por ejemplo, los diferentes relatos recogidos en la edición 

preparada por su amiga Ruth Henry de Vacances à maison Blanche) las referencias a la pasividad, la contemplación, el 

no hacer nada como actividad predilecta. Lo cual contrasta altamente con la agitación interior de la que dan cuenta 

sus producciones plásticas, poéticas y literarias.
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ese ensimismamiento es toda esa serie de imágenes y textos que, como 
hemos dicho, Zürn refiere en su producción. Son estos los que considero 
como autorretratos que parten, más que de una imagen especular, de la 
experiencia del cuerpo, del atravesamiento de las propias experiencias.

En el catálogo de la exposición más reciente dedicada a Unica 
Zürn (Dubois, 2020), el texto de presentación alude a las proyeccio-
nes que los estudiosos han realizado a la hora de interpretar la obra de 
esta artista. Proyecciones que, como tal, no tienen por qué coincidir con 
aquello que ha sido depositado en la imagen —escrita o trazada. De 
algo parecido da cuenta un reciente artículo (Puelles Romero, 2019) 
que plantea cómo comprender los dibujos de Zürn sin caer en ninguno 
de los extremos en los que dichas interpretaciones suelen incidir: por 
una parte, como meras expresiones del malestar psíquico, como un pro-
ducto catártico cuya intención artística (y la consecuente categoría de 
autora-creadora) sería por tanto dudosa a pesar de las reivindicaciones 
de este tipo de producciones por parte del surrealismo, el art brut y el 
outsider art. Y, por otra parte, en el otro extremo, como la estetización 
que apreciaría la forma por encima de su función y contenido. El autor 
pretende “hacer justicia” a estas elaboraciones a partir de la fenomenolo-
gía de Bachelard, apostando por la presencia y ontología de las imágenes, 
descartando las causalidades y la búsqueda de narratividad, de signifi-
cado. Son pues “figuras impensables, impuestas como presencias turba-
doras, resistentes a la distancia contemplativa (…) grandes solitarias” (p. 
291) que el autor del artículo elude relacionar y contextualizar. Este es 
un ejemplo de aquellas múltiples posibles interpretaciones o proyeccio-
nes de las que, como mínimo, podemos aseverar la riqueza expresiva de 
la obra de Zürn.

¿Una laguna natal? 
Elaboraciones y recreaciones para atravesar una falta

Es preciso ahora analizar la lectura que realiza Luce Irigaray 
acerca de la producción artística y vital de Unica Zürn, que sinte-
tiza en el título de su ensayo, “Una laguna natal” (1985b), y según el 
cual la atracción al vacío de la artista —que culminaría con su defe-
nestración en 1970— y la ausencia de límites (esto es: de una forma 
definida) de su identidad, la cual se trasluciría tanto en sus tex-
tos como en sus dibujos, constatan que las formas propias de las 
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mujeres aún no han tenido lugar en el arte (Irigaray, 1985b, p. 47).  
 Aunque toda su argumentación gira alrededor de las caracte-
rísticas que describe de la obra de Zürn, su intención no es la de juzgar 
a la artista, sino la de tratar una importante “cuestión sobre el arte” (p. 
42). De este modo, la “laguna” de Zürn se extrapolaría a una “laguna” 
del arte que Irigaray invitaría a resolver. Cabe mencionar el interesante 
artículo de Linda Daley (2014, pp. 373-395), que traza la estética de 
Irigaray mediante el recorrido y la relación de varios de sus escritos, 
y precisamente se inicia con la discusión suscitada por la traducción 
inglesa de “Una laguna natal” en la breve presentación del ensayo rea-
lizada por Margaret Whitford (1994, p. 11). Daley arguye que el escrito 
de Irigaray debe entenderse en relación con la producción más extensa 
de la filósofa y psicoanalista, y que la referencia a Zürn le sirve como 
análisis de la situación de las mujeres bajo el patriarcado (2014, p. 392). 
Efectivamente, la lectura del mencionado texto de Irigaray puede leerse 
en paralelo a su escrito de 1988 titulado “¿Cómo crear una belleza nues-
tra?” (1992), donde lanza una reflexión sobre el arte que, a su parecer, 
debería reflejar la felicidad, el “reposo, reparación de la dispersión de 
la vida cotidiana, de unificación y de comunicación” (p. 103) y por el 
contrario encuentra, en las producciones de las mujeres, dolor, tortura e 
incluso fealdad. En unas observaciones con las que prosigue podríamos 
reconocer algunos reproches que de hecho Zürn (2006 a, p. 18) dirige 
hacia sí misma cuando se refiere a su pasividad y deseo de inmovilismo: 
“Obligadas a callar lo que viven, han transformado su dolor en sínto-
mas físicos, en mutismo, en paralización” (Irigaray, 1992, p. 104). Para 
romper esta dinámica, apuesta por la búsqueda de la belleza mediante 
el color (que expresa vida sexuada) y de las propias formas, que son 
plurales y “están siempre inconclusas, en perpetuo crecimiento” (p. 105-
106), recuperar la hermosura y la estilización de las diosas prehistóricas 
que reflejaban el momento histórico en que las mujeres “participaban en 
la vida civil y religiosa” (p. 107) para contribuir, con todo ello, a la vida 
natural y espiritual (p. 108). 

Es precisamente aquello que, según Irigaray, falla en la obra de 
la artista, lo que arroja luz sobre el modo que aquí propongo de apro-
ximación al sentido e importancia de su producción, puesto que si 
partimos de la búsqueda de esas necesarias contribuciones de las crea-
ciones de las mujeres al mundo a partir de la configuración de lo que 
les es propio, cuando analizamos detenidamente las creaciones de Zürn, 
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entendiéndolas como una totalidad en la que se establecen interrelacio-
nes y autorreferencias que deben por tanto leerse de manera cruzada, 
hallamos que responden, contrariamente a la conclusión de la filósofa, a 
tal demanda.

Irigaray considera que la artista alemana es mero reflejo (y, como 
tal, plano) de lo que el patriarcado, en este caso su compañero Bellmer4, 
espera de ella. Carecería, así, de una identidad en la búsqueda de la cual 
erraría al perderse en los cuerpos fragmentados, dislocados, infinitos, en 
las pulsiones parciales. El nacimiento implica, según Irigaray, “entrar en 
la morfología” (1985b, p. 46), dejar de ser una “enumeración indefinida 
de imágenes” (p. 43). En particular, prosigue Irigaray, para una mujer 
nacer implica su capacidad de “emerger de los infiernos, precipicios y 
abismos”, pues la gestación no procede del vacío (p. 47). Ahí radicaría la 
falta natal que encuentra en Zürn. En este punto, Irigaray podría haber 
recurrido a un texto en el que, pocos años antes, sostiene que “Esta 
relación del deseo con la locura tiene lugar de forma privilegiada en la 
relación con la madre” (1985a, p. 34), pues ciertamente algún tipo de 
“laguna” se produjo entre Zürn y su progenitora, con cuya forma llega 
en algún momento a identificarse5. Pero esta función fallida la busca en 
otras figuras, como su hija, Katrin, o la enfermera del mismo nombre 
que cuidaba de Bellmer: en Vacances à Maison Blanche (2006b, p. 15) 
sostiene estas identificaciones en la figura de las dos Katrin (su hija y 
la cuidadora de su compañero), y expresa el deseo de que sus hijos fue-
ran sus propios padres. Tanto la reiteración como la fusión de motivos 
y figuras aluden más a la gestación de formas que a la “enumeración 
indefinida de imágenes”. En los dibujos de algunos rostros podemos 
reconocer los retratos de Bellmer y Michaux6; estos se metamorfosean y 
confunden con seres imaginarios (el hombre águila, el hombre jazmín) 
dando cuenta de lo que estos representan para ella7. Su expresa obsesión 

4   Artista con el que inició una relación sentimental en 1953, con algunas interrupciones, hasta el final de sus días; fue quien la inició en 

el dibujo automático y el anagrama.

5    En El Hombre jazmín, páginas después de expresar el modo en que experimenta el cuerpo de la madre cuando buscaba refugio tras un 

mal sueño, encontrando en su lugar una masa de carne que se le abalanza, espantándola, refiere que “también ella ha sido un bulto de carne 

repulsiva y maloliente, en los peores momentos de apatía espiritual, en la depresión total” (Zürn, 2006a, p. 118).

6    El poeta y pintor belga Henri Michaux, del que Unica se enamoró y en quien identificaría su Hombre Jazmín, la visitaba a los sanatorios 

y le proporcionaba material para sus producciones gráficas.

7   Son figuras ambivalentes: en ocasiones benefactoras, otras veces amenazantes, o ante las que siente inferioridad. A pesar de manifestar 

su eventual inseguridad ante ellas, en las imágenes aquí dispuestas podemos observar cómo son contrarrestadas con las múltiples confi-

guraciones que las rodean.
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por las caras son un intento de elaboración de aquella laguna familiar: 

ella encuentra el sitio del primer ojo. Hasta que “alguien” la mira desde 
el papel no empieza a orientarse (…) Así dibuja ella a la “familia” 
que nunca ha tenido y se hace adoptar por ella. Una familia callada, 
paciente, con una leve sonrisa cariñosa en las comisuras de los labios y 
ojos de gato (2006a, p. 114).  

Así, el perfil de un dibujo que dedica a Bellmer (fig. 2) recuerda 
a los rostros de indígenas norteamericanos que la obsesionaron en su 
infancia y dibuja de manera recurrente, en otra posible identificación 
que, de nuevo, configura  partiendo no de un vacío sino de la propia 
imaginería.

Si bien algunos de sus dibujos se basan en la enumeración de 
algunos de esos objetos parciales, y el relato de sus delirios ofrece en oca-
siones una sucesión no siempre conexa de situaciones, una mayor parte 
de su gráfica acude, por el contrario, a la reunión de figuras y elementos 
(la cual, por otra parte, no implica conciliación), a la elaboración de 
una lógica (propia) dentro del delirio, a la reconstrucción (que no dis-
persión) de palabras y versos mediante 
la reordenación de vocablos en el ana-
grama. Así, pues, si observamos algunos 
de sus dibujos (fig. 3) hallamos, cierta-
mente, la multiplicación de órganos —
en este caso senos, un sexo femenino de 
grandes proporciones, ojos, etc.—, estos 
quedan unidos en un cuerpo no solo 
delimitado por una forma semi antro-
pomórfica, sino por líneas serpentinas 
que conectan varios de los puntos tra-
zados desde el exterior. A diferencia de 
Bellmer, en cuyas piezas gráficas, foto-
gráficas y escultóricas ata el cuerpo y 
lo mutila para multiplicar sus órganos8, 

8   Son famosas varias fotografías de 1958 en las que aparece el torso (y, en algunas ocasiones también las piernas) de 

Zürn atado y dispuesto para el consumo voyeurista sádico. En una de ellas apenas se reconoce un cuerpo humano, 

sino simplemente una masa de carne con la inscripción “mantener al fresco” que daría lugar a la portada de uno de 

los números de la revista Le Surrealisme, même. La participación de la artista en estas imágenes-fetiche nada tiene 

que ver, a pesar de algunas similitudes formales, con las que ella misma elabora como creación propia.

Fig. 3. Unica Zürn. Sin título. 1955. 

Tinta china sobre papel. París. Colección 

particular. (Zürn, 1998: XX)
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inserta en figuras bien perfiladas diversidad de zonas erógenas, conte-
niéndolas, o reconstruye su famosa muñeca para adaptarla a ficticias 
escenas de un crimen, en Unica las formas se disponen en expansión, no 
en una contención dominadora. 

Algunos textos de Zürn hacen referencia directa al cuerpo. 
Mencionaré solo La casa de las enfermedades (1993) y Las trompetas de 
Jericó (2015). En el primero, redactado en 1958 influida por la fiebre y la 
ictericia, plasma un espacio en el que la casa de reposo se confunde con un 
cuerpo repleto de habitaciones orgánicas y trampas donde recibe extra-
ñas órdenes del Doctor Mortimer, quien custodia el lugar, e indicaciones 
oraculares procedentes de seres que la visitan. Rose-Anne Gush (2018, 
p. 43) interpreta la casa como un cuerpo que ella no posee, sino que la 
posee. El segundo comienza con la protagonista parturienta en una torre 
cuyos muros simbolizan el cuerpo que habitan ella misma y su hijo. Las 
trompetas que en el relato bíblico hicieron tambalearse y caer los muros 
que protegían Jericó anuncian en este caso el momento del parto, que 
todavía no llega a pesar de que han sonado nueve toques de la trompeta 
como referencia a los nueve meses del embarazo. Es preciso recalcar que 
una lectura combinada de su obra nos permite una mayor comprensión: 
así, su interés por la numerología la lleva en El Hombre Jazmín a dar un 
valor a cada dígito: el nueve es el de la vida, el seis el de la muerte. Ambos, 
sostiene, están contenidos en el número ocho, que aparece también en 
las Trompetas duplicado (ochenta y ocho) como el número de escalones 
que se ve incapaz de bajar, y cuya forma le recuerda a la de un reloj de 
arena, simbolizando la eternidad (2006a: p. 21). Es entonces, prosigue, 
que comienza a dibujar a la serpiente, fascinada por la capacidad del 
cuerpo del reptil de formar estos números y el círculo perfecto. Sobre la 
serpiente y su importancia en la construcción de las propias formas de 
Zürn volveré más adelante. Sirvan estas relaciones para indicar la inte-
rrelación de los motivos en los diferentes lenguajes expresivos utilizados 
por la artista, que remiten a la representación de la misma en una tota-
lidad: el cuerpo, el presente, el pasado y el futuro9. La cuestión es que el 
dolor, el sufrimiento y las fantasías violentas presentes en Las Trompetas 
de Jericó pueden interpretarse no solo como la expresión de las vivencias 

9    La infancia y juventud de la artista son continuamente recreadas en sus narraciones; el encuentro con deter-

minados números, mensajes procedentes de su subconsciente y la técnica del anagrama que solía acompañar de 

dibujos automáticos serían tomados como oraculares (Oráculos y espectáculos es, precisamente, el título de uno 

de sus libros de anagramas).



351

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

traumáticas de sus abortos10, sino, como sostiene Christina Svendsen en 
el texto introductorio de la mencionada obra, como un intento de recon-
ciliarse con un enemigo, de encontrar una forma de “curación y poder” 
(2015, p. XIV) que también encontraríamos en La casa de las enferme-
dades. Como sostiene Erich Brinkmann (citado en Dubois, 2020, p. 21) 
acerca de los cuadernos con dibujos de Zürn, estos deben entenderse 
como una secuencia, una progresión de transformaciones sin fin, que no 
acaban de concluir (lo cual concuerda, por otra parte, con la continua 
progresión y desarrollo de las formas femeninas según expresaba en su 
texto sobre la creación de nuestra belleza Irigaray), y no una mera dis-
persión, ya que todo viene a converger en unos mismos motivos, temas, 
elementos, en la continua búsqueda y 
recreación de las propias formas.

Así pues, como mujer, Unica 
Zürn elabora “sus propias formas”. 
Y otro ejemplo de ello lo hallamos 
en su primera postal móvil (objetos 
que plantea, sea dicho, como rega-
los para sus seres más próximos), un 
cuerpo de mujer con amplias caderas 
y un vientre que es —como en ella 
misma— “el centro de su vida inte-
rior” bajo el cual gira un disco que 
muestra diferentes imágenes colorea-
das (Zürn, 2006b, p. 69), una figura 
que recuerda las estatuas femeninas 
de diosas prehistóricas, como obser-
vamos en la imagen (fig. 4) que 
coincide en gran medida con la des-
cripción de Unica.

En su apuesta por una estética vitalista, Irigaray no parece con-
siderar las narraciones breves de Zürn previas a su producción vinculada 
con sus crisis mentales, que a menudo ofrecen finales felices —extraños y 

10   Los dos complejos que la llevaron a sus crisis mentales y alucinaciones fueron, sostiene, la “época criminal 

nazi”, a la que a su pesar siente haber pertenecido, y de la que reniega, y los tres abortos a los que se sometió para 

evitar la miseria de sus futuros hijos (Zürn, 2006b, p. 152).

Fig. 4. Unica Zürn, Postal con centro gira-

torio, 1956, París. Tinta y collage. Colección 

particular.
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a veces algo inverosímiles—,11 y ya presentan, como hemos señalado, sus 
posteriores motivos recurrentes. Ahora bien, en relación con sus obras de 
carácter más fatalista, aunque, efectivamente, crear no tendría por qué 
comportar un destino negativo (Irigaray, 1985b, p 42), esa elección entre 
“locura y sabiduría” (“folie et sagesse”) por cuya posibilidad se interroga 
Irigaray (p. 41) no siempre es posible.12 Y, ahí, la creación vendría a ser 
también una lucha que no siempre se salda con una victoria de la vida. 

En la sinceridad de Zürn cuando nos transmite su sufrimiento 
no se sugiere una estetización del mismo o del suicidio. Evocarlo en la 
ficción —aunque esta sea autobiográfica— puede también mantenerlo 
al margen en la realidad, al menos durante algún tiempo. Es cierto que 
Zürn se prestó en ocasiones al “juego” de la muñeca de Bellmer, pero 
ello no invalida su propia creatividad, ni mucho menos la reduce a un 
artefacto del deseo masculino. La invitación a la creación de las propias 
formas de Irigaray, en la vida y en el arte, es sin duda una propuesta, no 
ya interesante, sino imprescindible. Pero, a su pesar, es precisamente lo 
que hallamos en la obra de Zürn si la examinamos detenidamente.

La crítica e historiadora del arte especialista en surrealismo 
Gloria Feman Orenstein ofrece una interpretación de Zürn diferente a 
la de Irigaray, pero compatible con la misma. En su obra Reflowering 
of the Goddess sostiene que el mito cósmico original, consistente en la 
Gran Diosa Madre como principio creador, fue suprimido por el patriar-
cado, que la sustituyó por un dios masculino, y por tanto la historia del 
arte occidental ha carecido de un “marco cultural articulado de manera 
consciente” para su expresión, de manera que cuando ha emergido lo 
ha hecho bajo “formas distorsionadas” y en relación con episodios de 

11   Piénsese, por ejemplo, en uno de los relatos que revierte —no tanto por contradecirlos, sino por tratarse de la 

elaboración de uno de sus propios Wunschdenken— tanto los clásicos cuentos infantiles como los tópicos (mascu-

linos) acerca del tema del autómata como objeto de deseo. Se trata de “La princesa y el príncipe autómata” (Die 

Prinzessin un der Automatenprinz, en Zürn, 1989, pp. 282-285). En este relato, redactado con una prosa ingenua 

que refuerza la ironía los diferentes episodios, la protagonista siente desde niña verdadero fervor por los autómatas, 

y en su decimoséptimo cumpleaños pide como regalo un príncipe autómata que le es concedido. “Debería hacer 

todo lo que hace un príncipe”, dice su padre al ingeniero que debe ultimar los detalles. “Pero es suficiente con que 

sepa inclinarse y caminar” (p. 283. Traducción propia). A diferencia de la ilusión en la que suelen caer los prota-

gonistas de otros relatos de autómatas, es justamente la postulación del androide como algo más que un juguete (al 

dedicarle un abrazo demasiado largo y repetir maquinalmente “maravilloso”) lo que horroriza a la princesa, quien 

lo estampa contra la pared como hiciera en otro cuento su homóloga con la rana. Al abrirse el mecanismo descubre 

un maravilloso regalo que este contenía: su florecido corazón. Este don la reconcilia con el muñeco: “en los círculos 

de amistad de la princesa se dice que colocó al príncipe autómata en un ataúd como el de Blancanieves y pasó allí 

muchas horas cuyo contenido se desconoce” (p.  285. Traducción propia). 

12   Del mismo modo que no siempre pueden evitarse los acontecimientos traumáticos del cuerpo y su gestación, 

como los ya mencionados abortos que Zürn narra con especial crudeza.
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iluminación o de trastornos mentales (Orenstein, 1990, p. 34), como en 
el caso de Zürn. La resistencia a reconocerse en los mitos masculinos de 
la creación, y la necesidad de restaurar el mito de la creación femenina 
como modelo de su proceder, todavía no articulado, reprimido, habría 
sido la causa de la enajenación mental —no puesta al mismo nivel crea-
tivo que la de hombres artistas por los surrealistas, que exaltaron dichos 
estados— de algunas artistas (pp. 37-40). Las contradicciones de Zürn, 
su expresado sentimiento de inferioridad al compararse con autores mas-
culinos como Melville, que se siguen de delirios de grandeza y seguridad 
creativa, son interpretados por Feman como aquella dicotomía todavía 
no resuelta ni consciente entre la cultura patriarcal a la que pertenece y 
el hecho de vislumbrar a la diosa creadora, conflicto que en ocasiones la 
sume en la culpa y la conduce al autocastigo. Es gracias a la creación que 
consigue, sostiene Feman, controlar sus alucinaciones, conferirles forma 
estética y recuperarse así de sus visiones (pp. 40-44). Ciertamente, una 
de las figuras recurrentes en sus cuentos, sueños, delirios y dibujos es la 
de la serpiente, descrita como un ser poderoso y destructor con el que se 
identifica. En El hombre jazmín (Zürn, 2006a, p. 19) y en las “Notas de 
una anémica” (Zürn, 2006b, pp. 23-24) narra un sueño en que el reptil 
es despojado de sus órganos, pero cuyo cabello le permite conservar sus 
fuerzas. Como sostiene Roberta Ann Quance13, la serpiente es uno de los 
símbolos arquetípicos femeninos que además remite a las Diosas Madres 
(2000, p. 23), como las cretenses diosas serpientes “dueñas de los pode-
res ctónicos que demonizó el cristianismo” (p. 223). En la obra de Zürn, 
el ofidio se metamorfosea ocasionalmente en otros animales. En uno de 
sus dibujos (fig. 1) son varios los animales que acompañan y se funden 
con la figura femenina que podemos interpretar como un autorretrato 
de Zürn. La mujer y los animales, en primer término, destacan sobre el 
fondo donde se perfila un templo ecléctico solar de grandes dimensiones 
custodiado por un guardián, todo lo cual recuerda la emergencia que 
interpretara Orenstein de la poderosa divinidad femenina que avanza 
con seguridad14. La serpiente es también el animal que surge y rodea, 

13   En una línea similar a la de Orenstein, a la que cita, Quance recoge cómo los mitos han sido utilizados por artistas y escritoras del siglo 

XX, lo cual da cuenta, como señalaba Ezra Pound, de “un yo perfeccionado o engrandecido: una imagen de poder y autonomía”. Quance 

añade a continuación la ironía con la que tales mitos revisitados han sido, sin embargo, utilizados (2000, pp. 213-214).

14   Aunque la inscripción del dibujo remite a uno de sus internamientos en el hospital de Wittenau, en Berlín, los elementos que lo con-

forman recuerdan la imaginería de la etapa infantil que Zürn describía como de felicidad, ofreciendo una imagen poderosa de la figura 

femenina, conectando así, en cierta manera, ese origen dichoso de su primera niñez con aquel otro origen de la Creadora perfilado por 

Orenstein.
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para seguir avanzando, el rostro trazado en 1955 y dedicado a Bellmer 
en 1970 (fig. 2), tal vez la despedida de la mujer serpiente que se dirige 
hacia su propio camino.

A modo de conclusión

Como sostiene Whitney Chadwick, toda mujer que ha elaborado 
un autorretrato, o se ha puesto ante una cámara, ha desafiado la relación 
que la historia del arte occidental ha trazado entre la agencia masculina 
y la pasividad femenina (2002, p. 9), resolviendo así la dificultad de ser 
a la vez modelo (pasiva) y artista (activa) mediante la actuación del yo 
(p. 14). La experiencia vital y de aquello que lo rodea es reinterpretada 
y elaborada en las imágenes (escritas, poetizadas, pintadas) de Unica 
Zürn, de manera que si toda su producción escrita, como había soste-
nido Henry, es autobiográfica, esta deviene, al sumarse con el resto de 
su producción, y en la lectura combinada que esclarece la comprensión 
de su obra, un autorretrato que apunta a la búsqueda y elaboración de la 
propia morfología que a su vez rescata y reinicia, como diría Orenstein, 
la antigua genealogía femenina, largamente reprimida, de la creación.
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Abstract

Using the unprecedented popularity of portrait painting in sev-
enteenth-century Dutch Republic as a point of departure, this 
article will discuss creatively classicising measures Gerard de 

Lairesse proposed to combat two archenemies of portraiture — natu-
ralism and the fickly moods of fashion, as elucidated in his Groot Schil-
derboek (Art of painting), the first published art theoretical writings that 
treated of portraiture.

 Keywords: Dutch Classicism, Naturalism, Ennoblement, 
Timelessness, Fashion

 The Dutch Golden Age (1583-1722) marked the apogee of por-
trait painting. The extraordinary economic success of the republic of the 
United Netherlands improved financial situation of many of its citizens 
and boosted their self-esteem. This newly found confidence of the mon-
eyed bourgeoisie led to the unprecedented flourishing of portraiture. Ev-
eryone who had the means to have their likeness made would sit for a 
local portraitist, who was to be found in every city. Portrait specialisation 
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provided the surest bread and butter for the artist not only due to the 
great demand, but also because portraiture was the only lower-genre that 
was made on commission. Depending on the speed and method, it was 
possible even for a moderately successful specialist to earn a decent in-
come. Little wonder thus, that, by even the most conservative estimates, 
the number of portraits produced in the Dutch Golden Age ran to hun-
dreds of thousands (Ekkart, 2007, p. 17; Žakula, 2015, p. 88). 
 This was certainly more than enough to pave the way for portrai-
ture to be discussed in Gerard de Lairesse’s Groot Schilderboek (1707). 
Even though vehemently opposed to the lifelike nature of portraiture, de 
Lairesse, who was evidently aware of its popularity, went beyond mere 
mention of this artistic genre nonetheless, and proposed a coherent 
programme for its reform. In spite of being absolutely appalled by his 
colleagues who preferred slavery to liberty, and who, out of their love 
of money, chose to immortalise commoners, de Lairesse discussed this 
specialisation in great detail and suggested “mixing the Fashion with what 
is Painter-like” as the obvious way to steer safely between the Scylla of 
naturalism and the Charybdis of over-idealisation of the sitter (De Lair-
esse, 1712, vol. 2, p. 5; Žakula, 2015, p. 88).

 Gerard de Lairesse and Dutch portrait painting: a chroni-
cle of a love-hate relationship

 Gerard de Lairesse dictated his 
thoughts to his sons after he had gone 
blind and was forced to lay down his 
brushes and burins in 1690 (Lammertse, 
2016, pp. 16-17). His ideas first materi-
alised in the Grondlegginge ter teekenkonst 
(Foundation of drawing) of 1701, and ul-
timately in the Groot Schilderboek (The art 
of painting, 1707), which was his greatest 
achievement. In this truly encyclopae-
dic treatise, de Lairesse devoted a lot of 
space to the so-called ‘lower genres’ that 
predominated in the output of Dutch art. 
The immense popularity of genre scenes, 
landscape, portraiture, and still life had 

Figure 1. van der Helst, B. (1660). 
Portrait of Admiral Egbert Meussen 
Cortenaer [Painting]. Amsterdam, The 
Netherlands: Rijksmuseum.
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led painters to specialise and de Lairesse was sufficiently practical to take 
them seriously. In all likelihood the order of appearance of the genres in 
the treatise stood for his idea of their hierarchy, which differed from that 
of André Felibien. For de Lairesse, portraits were only one step above 
still-life painting. Aping nature, be it in representing the sitters for their 
likeness, or inanimate object in a still life was reserved for zwakke geesten 
(feeble minds), and was given a place at the bottom of the hierarchical 
ladder (Žakula, 2015, pp. 7-9).
 Regardless of its modest ranking, slavishly following life in por-
traiture was nevertheless not an option for a painter and art theoretician 
of the classicist bent. Suffice it to say, brutal honesty of Dutch portrai-
ture, in which no wrinkle was left unrecorded, did not bode well with 
Gerard de Lairesse. He firmly believed that literal representations of the 
sitter should be avoided at all costs, for, in the worst case scenario, it 
could easily lead to “monstrous” images. Such was a portrait of Admiral 
Egbert Meussen Cortenaer (fig. 1), in which the sitter was proudly sport-
ing his missing eye (De Lairesse, 1712, vol. 2, p. 13; Dickey, 1989, pp. 
227-245). Since eyes were crucial to the impression of personality and 
were considered the windows to the soul, the loss of an eye presented 
more of a problem to the portrait than any other flaw. As Pliny recorded 
in his anecdote of Apelles painting the portrait of King Antigonos, and 
Alberti reiterated in his story alluding to Piero della Francesca and Fed-
erigo da Montefeltro, the Duke of Urbino, the only decorous way of rep-
resenting an one-eyed sitter was in profile or three-quarter view (Pliny, 
bk. XXXV, pp. 327 and 329; Alberti, 2011, p. 61). This was probably one 
of the reasons why Rembrandt’s Claudius Civilis, which was painted for 
the Town Hall in 1662, was so swiftly removed, and replaced by Jürgen 
Ovens’s interpretation of the martial Batavian in profile view. Increasing-
ly classicising taste of Amsterdam wealthy patrons is likely to have made 
their eyes too sensitive to Rembrandt’s aesthetic indiscretion of show-
ing the empty eye-socket. Or, as the preferred painter of the city’s elite 
Gerard de Lairesse preached, ‘deformities and defects of a face’ were 
archenemies of grace, which, as one of the most important components 
of a well-handled decorum, could only be obtained through a careful se-
lection. This process, which was the first step towards idealisation, called 
for the obliteration of particularly unseemly flaws (De Lairesse, 1712, 
vol. 2, p. 13; Žakula, 2015, p. 95). 
 In this respect De Lairesse distinguished three types of imper-
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fections: natural, accidental, and usual. While the natural and usual ones 
— “a wry Face, squint Eyes, low Fore-head, Thinness and Fatness”, were 
commendable for their aided the likeness, the accidental flaws were to be 
hidden. “A blind eye, a Wound, Wen, Mole, Pits of Small-Pox, too many 
Pimples, &c.” would look even worse in a picture, and, to prevent such a 
disaster, it was the painter’s holy duty to manipulate reality and represent 
life from handsome side. This kind of flattery was agreeable to art: by 
instructing the sitter to strike a pose revealing only the best parts of his 
or her physical appearance, the painter’s moral conduct and reputation 
were to remain immaculate. Although the portraitist was not telling the 
entire truth, neither was he lying (De Lairesse, 1712, vol. 2, pp. 11-14; 
Žakula, 2015, p. 97). That De Lairesse practiced what he preached is 
clearly discernible in his Self-portrait (fig. 2), which was made for Cosimo 
III de Medici, who is likely to have commissioned this picture for the 
prestigious Galleria degli Autoritratti in the Uffizi during his stay in Am-
sterdam in 1669. For this flattering occasion, De Lairesse obscured all 
the blemishes caused by congenital syphilis he suffered from, and pretti-
fied his infamously disfigured features to the extent that still ensured the 
likeness (Larsen, 2016, p. 90).
 The next step was capturing the right demeanour that would 
suit the sitter’s personality and reveal its essence to the viewer. Enticing 
sitters into a casual conversation that would betray their true nature and 
inner world required skills of a seasoned therapist. Especially because 
the gist of one’s personality should ideally surface in a more or less same 
guise during ten sitting sessions (De Lairesse, vol. 2, p. 12). To achieve 
this, the artist was supposed to have quite a few topics up his sleeve that 
were neither boring, nor potentially disturbing to the sitter. In respect to 
the latter, it was also mandatory to purge the studio of smutty pictures, 
for a glimpse of sexually tinted images would inevitably alter the sitter’s 
demeanour, especially if the model were a chaste maiden.  
The subjects that were allowed were fine landscapes and flower-pieces 
that would calm the mind and were conducive to serenity of the sitter 
(De Lairesse, vol. 2, p. 12; Žakula, 2015, pp. 98-99). 
 Notwithstanding his potential therapist skills, or pictures hung 
in his studio, it is safe to say that Rembrandt remained the undisputed 
master of exposing the ever elusive inner world of his sitters. In his late 
period (1648-1669) Rembrandt focused on bringing forth what lies be-
hind one’s exterior and emphasised the world of spirit (Slive, 1995, pp. 
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78-79). In his writings, however, de Lairesse disapproved of Rembrandt’s 
life-long commitment to colours and his neglect of “real art,” i.e. perfect-
ing flaws of nature, even though de Lairesse himself had sat for the great 
Dutch master some forty years earlier (fig. 3, De Lairesse, 1712, vol. 1, 
pp. 41-42).

 Photoshopping avant la lettre: how to idealise the sitter 
without being a complete liar?

 The idealisation was all-important 
indeed, and before embarking on glamoris-
ing the sitter, De Lairesse advised the paint-
er to take into account the sex of his model. 
Self-conceit and self-love pertained to all, but 
were a tad more present in the fairer sex, who, 
both as commissioners, or sitting for a portrait 
requested by someone else, often had special 
requirements. Capturing ladies’ natural beau-
ty was frequently insufficient to please, and 
De Lairesse proposed a number of pictori-
al devices that would help the painter flatter 
one’s looks without being a total liar. Our author knew all too well that 
scathing criticism of a dissatisfied female client could be fatal for a por-
traitist’s career (De Lairesse, vol. 2, 15, Žakula, 2015, 99). 
 The right use of light was of immense help in accentuating one’s 
beauty. Light coming from the front was by far the safest choice, for it 
kept colours natural and beautiful. It also emphasised a relief and volume 
of one’s features, and was thus most suitable for frontal representations 
of the sitter. If the face was represented in a three-quarter or profile view, 
however, the light had to be adapted accordingly, so as to remain focused 
on the forehead, nose, and cheeks. In this way they would not be broken 
by ground shades, but united through volume. Low light was advised if 
the sitter had a long or sharp nose, or hollow eyes, while a source of light 
placed above the model was suitable for those whose eyes were bulging, 
or sitters who preferred to see their nose seem ever so slightly elongated. 
Glowing shades and reflections had to be avoided at all costs, because 
they would create an unnatural light, as though a lit candle stood behind 
the sitter. This would adversely affect the complexion of the sitter, es-

Figure 2. de Lairesse, G. [ca. 
1670]. Self-portrait [Painting]. 
Florence, Italy: Galleria degli 
Uffizi.
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pecially if she was of a tender age (De Lairesse, 1712, vol. 2, pp. 15-21; 
Žakula, 99). The choice of colours was of crucial importance here, espe-
cially those of the backdrop. A fair and beautiful face of a woman should 
be placed against a warm ground, for this would soften the shades, and 
make lit parts more agreeable. If the sitter was male, however, the “glow-
ing and strong” shades were compulsory, and they were best obtained 
though placing dark sections against the light ones (De Lairesse, 1712, 
vol. 2, pp. 21-22; Žakula, 2015, pp. 99-100).
 The next step in painting an infallible portrait was a very im-
portant one, for it entailed finding the right, by which De Lairesse meant 
most elegant posture. He proposed that the body had to be disposed in 
the most natural and becoming pose so as to look “agreeable”. In his 
view, if the portraitist was skilled enough, he was capable of hitting the 
right curve of neck, shoulders or breast, and, by doing so, on the right 
path to ennobling his sitters, regardless of how vulgar or even clownish 
they may have looked like in real life. However, not all the sitters were 
patient enough to pose for the portrait on countless occasions. Once the 
facial features were captured to their satisfaction, they would choose a 
posture from drawings or prints, without ever considering whether the 
posture or the dress suited their personality and social or professional 
status (De Lairesse, 1712, vol. 2, pp. 18-19; Žakula, 2015, p. 100).
 This practice was not uncommon in the Northern Netherlands, 
especially from the 1670s onwards, when many specialists were facing 
time constraints as a number of clients steadily increased. Acclaimed 
portraitist Caspar Netscher and his son Constantijn frequently resorted 
to a working method known as the ‘insert portrait’ by using the same 
composition more than once to portray different people (Blankert, 2004, 
pp. 11-14). Even more infamous perhaps was the story of Godfried 
Schalken, who refused to flatter the immaculate, snow-white hands of 
a young lady who was sitting for him. The lady in question was very 
proud of her hands and wanted to have them shown prominently so as 
to overshadow her face blemished by pockmarks. The painter blatantly 
refused to follow her instructions, for he had a ready-made pair of hands 
for all his sitters. And not just any hands, but those of his sturdy servant, 
a coarse, thickset English peasant lad with “hands like mutton” (Weyer-
man, pp. 11-17; Hecht, 1980, pp. 23-38).Hands were a particularly sore 
spot for De Lairesse, who noticed that they had frequently been neglect-
ed and “copy-pasted” from earlier paintings with no regard to life (De 
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Lairesse, 1712, vol. 2, p. 19; Žakula, 2015, p. 101). Little wonder though 
that many painters turned to cheating, for hands were the most difficult 
part to do after the likeness of the sitter. Apart from betraying the class 
and refinement of the subject they also bore witness to the mastery of the 
portraitist. Being of almost the same bright tone as the face, the hands 
could distract the viewer’s attention from the head (Campbell, 1990, p. 
96). This is why some painters introduced gloves, that not only occupied 
the idle hands of sitters, but also served as costly accessories that testified 
to the impeccable fashion taste of the sitter (Campbell, 1990, p. 134).

 Quod licet Iovi, non licet bovi: finding the right garbs

 Fashionable garbs were of immense importance to many sit-
ters, for they flaunted one’s social status and affluence. To brandish their 
wealth and reputation some would spend a small fortune on the dernier 
cri garments, even though this did not mean that the costume was appro-
priate, let alone capable of standing the test of time (Campbell, 1990, p. 
124). 
 Contrary to this practice, De Lairesse deemed that what sitters 
usually wore would be a great addition to their likeness. He pleaded that 
they should not sport an unconventional or fancy outfit for the portrait, 
for it would alter their appearance (De Lairesse, 1712, vol. 2, p. 11; Žaku-
la, 2015, p. 102). The choice of colours was also important, because not 
all hues were suitable for all models. The wrong decision could be det-
rimental to the overall decorum, and would endanger all the previous 
endeavours to capture the likeness and the correct posture. De Lairesse 
warned against an apparently popular believe that deep red would suit a 
person of reddish complexion, deep yellow a fallow one, and all colours 
pale an individual with pale skin, and warned that the painter, who fol-
lowed this path was on the surest way to committing a fatal error: a red 
person in red would look like a red painted statue, while a pale individual 
in a light or yellow dress would look unwell, or even dead. Sober choice 
dictated exactly the opposite: colours completely different from the sit-
ter’s complexion would set them off in the best possible way. In terms of 
hair-colour, deep-red, deep-yellow, and deep-blue would best fit dark-
haired person, whereas half or weak colours, such as purple, light-blue, 
violet, and rose, would become people with light coiffure (De Lairesse, 
1712, vol. 2, pp. 35-36; Žakula, 2015, pp. 102-103).
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 Fashion, which was fickle and prone to constant changes, was 
another archenemy of the sitter’s attire. Today’s hottest buy could look 
downright ridiculous the next morning, and this problem was seemingly 
impossible to solve. Even though advocating usual and common dress as 
the most suitable outfit for portraits, De Lairesse was acutely aware of ev-
er-changing style. He implied this under the notion of “altering dresses,” 
and tried to solve the problem in very few portraits he painted himself. 
This is apparent in De Lairesse’s presumed Portrait of Philips de Flines, 
which was executed (1682, fig. 4), and in his Self-portrait (Roy, 1992, pp. 
311-312; Larsen, 2016, p. 90). The sitters in both paintings are wearing 
Japanese gowns. These pricey garments were brought back to the Neth-
erlands by officers of the East India Company, 
who made their first trip to the Japanese court in 
1609. As a confirmation of the commercial trea-
ty they were given kimonos, which were soon 
to become veritable status symbols at home. In 
time the demand for kimonos became so great 
as to spur tailors in other countries, such as In-
dia and England, to start making similar robes 
(Gordenker, 2001, p. 73; Žakula, 2015, p. 104).
 The Japanese gown made its appear-
ance in Dutch portraiture in the 1670s, above 
all in the works of Caspar Netscher and Nico-
laes Maes, and it was an immediate and great 
success. Not only because the garment was 
costly and fashionable, but also for its shapeless 
qualities. Its loose folds evoked the simplicity 
and fluidity of the Roman toga and lent the sit-
ters a supremely sophisticated look with an air 
of timelessness. These properties were perfectly 
in line with De Lairesse’s concept of the paint-
er-like manner, that demanded a loose and airy 
dress, which was “somewhat savouring of the 
mode” (De Lairesse, 1712, vol. 2, p 8; Gorden-
ker, 2001, p. 73; Žakula, 2015, p. 104).
 According to our author these qualities 
were to be found in the portraits of Sir Peter 
Lely, who excelled in bestowing grace upon his 

Figure 3. van Rijn, R. [ca. 
1666]. Portrait of Gerard de 
Lairesse [Painting]. New 
York, NY: The Metropolitan 
Museum of Art

Figure 4. de Lairesse, G. 
(1682). Presumed Portrait  
of Philips de Flines 
[Painting], Kassel, Germany: 
Museumslandschaft Hessen 
Kasse, Gemäldegalerie Alte 
Meister
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sitters, both in terms of their looks as well as their attire. De Lairesse did 
not fail to mention either that Lely was heavily indebted to Anthony van 
Dyck, who was praised to the skies not only for his unparalleled design 
and elegance, but also for inventing a new style of representing dress 
in portraiture (De Lairesse, 1712, vol. 2, pp. 17-18; Gordenker, 2001, 
p. 10). Van Dyck forged this partially fictional, loosely draped costume, 
during his stay in England. This garment was understood to be a clas-
sicising gown that was fully equipped to defeat the robes of ever-elusive 
fashion (Gordenker, 2001, p. 23).
 Van Dyckian vogue was introduced to the Dutch scene for the 
first time around 1643, when Adriaen Hanneman (c. 1604-1671) came 
to The Hague from London, where he had worked in van Dyck’s circle 
(Gordenker, 2001, p. 70). Hanneman was to become court painter to 
Stadholder Frederik Hendrik and Amalia van Solms, who were eager to 
have their likenesses painted in van Dyckian style so as to parallel the 
elegance of the English court. This nonchalant noblesse took the coun-
try by storm, and was soon adopted by specialists all over the northern 
Netherlands. 
 Several of Rembrandt’s pupils, notably Govert Flinck, Ferdi-
nand Bol, and Nicolaes Maes, were to depart from their master’s style 
and venture into the more fashionable van Dyckian manner. Nicolaes 
Meas, who painted dozens of portraits a year, was by far the most prolific 
of them (Ekkart, 2007, p. 42). He is likely to have undergone a trans-
formation of style sometime around 1660 during his stay in Antwerp, 
where he got acquainted with the work of Rubens and van Dyck, and 
met Jacob Jordaens (Houbraken, 1718-1725, vol. 2, p. 275). From then 
on Maes’s paintings showed an almost courtly elegance and dash (fig. 
5). This fashion was furthered by the fijnshilders (fine painters), Caspar 
Netscher (1635/6-1684) and Godfried Schalken (1643-1706). De Lair-
esse praised Netsher for his artful portraits, in which “he has judiciously 
handled the darkest Shades, and Main-light-touches, according to the natural 
Force of the Colour” (De Lairesse, 1712, vol. 2, p. 21; Hecht, 1989, pp. 
186-189).
 This change in taste of Dutch sitters, who once embraced  Rem-
brandt’s naturalistic portraits, did not occur overnight. Their endorse-
ment of decidedly more elegant and idealised images of themselves was 
the result of a gradual process that coincided with the so-called “stad-
holderless” period which lasted from 1650 until 1672 (Wieseman, 2002, 
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p. 94). The absence of centralised power increased the importance of the 
urban patriciate and fostered the ‘aristocratisation’ of their lifestyle. The 
clear preference for van Dyckian portraits was part of this, as was the 
wish for burghers to be portrayed in stone. The anti-Orangeist moneyed 
elite from Amsterdam compared the city to the Roman republic, regard-
ed themselves as its consuls, and wanted to see themselves immortalised 
in marble (Scholten, 2006, p. 94; Žakula, 2015, p. 107).

 Accessorise, accessorise, accessorise! Make yourself no-
ticeable and known

 The quest for sporting one’s importance in a preferably time-
less fashion often entailed the addition of appropriate props that alluded 
to the sitter. In de Lairesse’s words, they would enrich the portrait and 
make it look more noble. Hence, he presented two ways of introducing 
suitable accessories into the picture. One consisted of adding accompa-
nying items to the background, while the other would result in a com-
plete makeover with the historicised sitter as well as the setting. Both 
were equally suitable to make known the sitter’s “virtues, natures, man-
ners and particular inclinations (De Lairesse, vol. 2, p. 30; Žakula, 2015, 
p. 107).” 
 De Lairesse listed an entire array of different suggestions in 
terms of the emblematic accessories that were appropriate for use in 
likenesses. Some novelties were introduced alongside such long-standing 
iconographic formulae as depicting a philosopher with a celestial globe, 
or an orator with a statue of Mercury. These were especially customised 
to suit the needs of Amsterdam elite. For instance, de Lairesse suggested 
that a governor of the East-India Company should be set in a bespoke, 
“Indian” landscape decked out with palm and cocoa-trees, figures of 
dark-skinned people, and elephant tusks. The sitter was also supposed 
to be accompanied by a personification of the Company. De Lairesse 
pictured her as a heroine holding a trident in her hand, wearing a long 
mantle adorned with two large shells as epaulettes, a breast-ornament 
made of scales, a neckless with pearls and corals, and sporting a pair of 
buskins decorated with two dolphins conjoined head to head. By com-
municating sitters’ virtues and occupations to the audience through em-
blematised accessories, and showing them at their best, portrait painting 
could exceed the mere display of vanity and pride and become more akin 
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to history painting  (De Lairesse, 1712, vol. 2, pp. 33-34; Žakula, 2015, 
pp. 108-109). 
 In this respect, a complete makeover of the sitter, the so-called 
portrait historié, was even more suitable, for it also encompassed the con-
cept of timelessness (De Lairesse, 1712, vol. 2, p. 30-32; Žakula, 2015, p. 
107). In all likelihood, this was the reason why the majority of a handful 
of portraits that de Lairesse ever painted were executed in this vein (Lars-
en, 2016, pp. 93-98; Wenley, 2020, p. 1). In 1668 de Lairesse represented 
Margrieta, Pieter, and Adam van Rijn in the guise of the Allegory of Five 
Senses (Wenley, 2020, p. 10), while three years later he opted for an alle-
gorical composition of Apollo and Aurora when he was commissioned by 
a wealthy burgomaster of Amsterdam, Nicolas Pancras, to paint his chil-
dren Gerbrandt and Maria (Liedtke, 2008, pp. 415-421). This practice 
was perfectly in tune with de Lairesse’s wish to invest portraiture with 
the allure of history painting, albeit frequently at the expense of recog-
nising the true nature of these images. The extend to which the boundary 
between the two artistic genres has been obscured makes it impossible 
for the modern-day viewer to determine whether an image is a portrait 
historié or a full-blown history piece. Especially it there is no archival 
evidence, or an existing undisputed portrait to support an identification 
of a putative sitter (Wenley, 2020, p. 2). The sitter for the Praise on the 
Peace (1671) now in Amiens, still awaits definitive identification, and so 
does the lady represented in the guise of Minerva (ca. 1670), from the 
museum Brukhental in Sibiu (Larsen, 2016, pp. 92-97).  
 This obvious drawback of the portrait historié was evidently noth-
ing but advantage for de Lairesse (Wenley, 2020, p. 2). Mere imitation, 
after all, was only the beginning of art, that could no longer satisfy aes-
thetic demands of Dutch sophisticated lovers and patrons of art. This is 
why de Lairesse’s amalgamate of classical subjects and idealisation, in 
combination with the most fashionable pictorial style, ensured his in-
disputable popularity with the Amsterdam moneyed elite. Through the 
adoption of classicising formulae de Lairesse’s patrons wanted to show 
how civilised people distinguished themselves from the lower classes, and 
perhaps even from their more modest ancestors too. What de Lairesse 
and his commissioners could not predict though, is that in the the long 
run these elegant images would defy the primary function of portraiture, 
which is making sitters recognisable. Notwithstanding its benefits to 
those who followed his advice in the eighteenth century, the significance 
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of de Lairesse’s treatise is now limited to the most extensive art-theoret-
ical reflection on the flourishing of portraiture in seventeenth-century 
Dutch painting. Until the next come-back of staunch classicism, per-
haps.
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Abstract

In Goya’s portrait of Bartolomé Sureda, the unnaturally posi-
tioned, circular right hand might be explained as a symbol of the 
compasses of Freemasonry. Similar hand configurations in other 

pictures, taken together with additional visual and written evidence, sug-
gest a concept of the portrait as a literal embodiment of the Freemason’s 
aim to “build” an ideal moral self.

Keywords
Goya and portraiture; Freemasonry and portraiture; Sureda; 

Guillemardet; Vignola

Introduction

In portraits, the positioning of legs, arms, hands, or fingers can be 
as revealing, or puzzling, as the appearance of the face. Therefore, these 
details, which on the surface may seem to be mere decorative accesso-
ries, often become subjects of study in their own right. For example, the 
pose of one leg crossed over the other in eighteenth-century portraits has 
been shown to be borrowed from ancient statuary, adapted as a knowing 
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reference in depictions of the gentlemanly Grand Tourist (Burke, 1976: 
106-107). We see a version of this pose in Francisco de Goya’s (1746-
1828) portrait of Bartolomé Sureda y Miserol (1767-1850), painted 
in the first decade of the nineteenth century (fig. 1). Sureda, an artist 
and engineer, had traveled to England in the 
1790s and to France in the early 1800s, where 
he studied new methods of printmaking and 
advances in industry. The pose meaningfully 
connects him with these cosmopolitan expe-
riences, and Goya used this portrait conven-
tion, beginning in the 1790s, in other cases in 
which such associations were relevant (Wolf, 
1987: 71-82, 126; also Brown, 1990: 14). A 
more unusual aspect of Sureda’s pose is in the 
way he holds his hat, which is the focus of my 
paper. I begin with an overview of previous 
descriptions and interpretations of this feature, 
and then relate it to similar elements in other 
portraits, proposing, through the comparison, 
that the strange pose likely provides visual evi-
dence of Sureda’s identity as a Freemason. The manipulation of the form 
of the hand for symbolic purposes has a long history that was inherited 
by the Freemasons as a means of communicating to each other and of 
embodying, metaphorically, fundamental masonic values. As I will show, 
traces of the eighteenth-century use of masonic hand signals in Spain 
are found in confessions recorded by the Inquisition and in sketches 
within Goya’s letters. I conclude by proposing that this visual and writ-
ten evidence adds up to a compelling if at present inconclusive case for 
understanding Sureda’s pose, as well as those in other eighteenth- and 
nineteenth-century images, as an embodiment of Freemasonry.

Description and/as Interpretation

Previous writings on Goya’s portrait of Sureda note that the sit-
ter holds a hat in his right hand that is distinctive for its vibrant, red-or-
ange lining, which faces us. Embedded in whether and how the hand 
and hat have been described is an element of interpretation—whether 
implicit or explicit. In her landmark study of Goya’s portraits, Elizabeth 

Figure 1. Francisco de Goya, 
Bartolomé Sureda y Miserol, c. 
1803-04, oil on canvas, 119.7 
x 79.4 cm, National Gallery of 
Art, Washington, DC
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du Gué Trapier wrote that the “only vivid note of color is the red lining 
of the black hat,” which, she thought, “he holds so negligently in one 
hand” (Trapier, 1964: 32). In his catalogue of Goya’s works, José Camón 
Aznar viewed the portrait as “romantic,” with Sureda “holding his hat 
with a dandy-like elegance” (“sosteniendo con elegancia dandysta el 
sombrero”) (Camón Aznar, 1981: 159).

The vibrant lining of Sureda’s hat is an often-highlighted feature, 
and not only in scholarship. Scripts for tours of the National Gallery of 
Art, where the painting is housed, make note of its importance to the 
composition. A typewritten “LecTour script” of 1958, preserved in the 
curatorial file on the painting, emphasizes the “painterly genius” of the 
“cool gray tones” of the painting overall, contrasted with the hat, which 
“looks as though someone had opened a furnace door. This area of red 
gives warmth to all the other parts of the picture.” The point is echoed 
in later gallery guides, of 1963 and 1964: “Note how the brilliant use of 
red color in the hat suffuses and gives an impression of warmth to the 
otherwise neutral color scheme.”

Going beyond the typical focus on the compositional aspect of 
this intense-hued accessory as a counterpoint to the otherwise subdued 
tonality of the work, recent discussions have probed whether it might con-
tain a symbolic meaning. Jesusa Vega, following Camón Aznar, described 
the portrait as picturing Sureda as a “dandy,” dressed in the French fash-
ion of the day (previously noted in Brown, 1990: 14), suggesting that he 
“wanted to put on display his personal triumph, which logically was cou-
pled with a certain economic and social level that he seemed to want to 
underscore in the intense tone of the interior of his hat” (“deseaba poner 
de manifiesto su triumfo personal, que lógicamente llevaba emparejado 
un determinado nivel económico y social que parece subrayarse en el 
tono intense del interior del sombrero”) (Vega, 2000: 182).

Juan de Luna proposed another significance for the bold hat 
lining, which he described as being as luminous as a fiery furnace (“el 
sombrero de copa negro, de forro interior rojo, que es tan luminoso 
semeja poco menos que la boca de un horno con fuego dentro en plena 
ignición”). He asked whether this striking feature might be a symbol of 
the industrial activities of Sureda, and not solely a sign of his status as 
an elegant gentleman (“¿Hay aquí acaso un símbolo de las actividades 
industriales del retratado, con objeto de evitar la simple consideración 
de caballero elegante, por parte del espectador?”) (Luna, 1996: 393). 
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Luna raised in an entirely different way, then, the question of symbo-
lic meaning (perhaps intended to directly counter an earlier claim that 
the portrait “lacks any indication of Sureda’s profession or interests,…” 
[Moreno de las Heras, 1989: 145; repeated in Vega, 2000: 182]). More 
recently, Xavier Bray echoed Luna’s line of thought, proposing that the 
“forward thrust of the top hat, with its brilliant red interior, may not be 
fortuitous, since it was a relatively recent invention whose introduction 
to Spain—prominently affirmed in Goya’s self-portrait frontispiece to 
the Caprichos—may have been connected with Sureda’s activities” (Bray, 
2015: 149). I would like to extend the shift in interpretation taken by 
Luna and Bray, but now turning to the relationship between the hat’s 
lining and the circular formation of the hand that holds it, which has 
been overlooked in previous studies. This analysis will elucidate how 
description and interpretation operate together, how by describing cer-
tain details, we invite new questions, leading to new avenues of research.

 One of these questions is whether the unusual configuration of 
Sureda’s right hand in a circle—it is hardly a 
natural way to grip the rim of a hat—has par-
allels in other portraits, and if so, what they 
might suggest or reveal. In fact, the right hand 
is similarly formed in Goya’s stunning portrait 
of Ferdinand Guillemardet (1765-1809) (fig. 
2), painted in 1798, while Guillemardet served 
as French ambassador to Spain. As with the 
portrait of Sureda, the circumstances of the 
portrait commission are unknown. But per-
haps the right hand offers a clue. In the case 
of Guillemardet, who is seated, the circular 
hand configuration would make better physi-
cal sense if he were holding something. As in 
the portrait of Sureda, the hand-in-a-circle for-
mation seems deliberate and, lacking a phys-
ical purpose, appears to be symbolic. Most 
scholarship on the portrait has paid little or no attention to this detail 
of Guillemardet’s pose (Bordes, 2014; Dorigny and Maurice-Chabard, 
2014). Juliet Wilson-Bareau has considered the possible meaning of  
 
 

Figure 2. Francisco de Goya, 
Ferdinand Guillemardet, 1798, 
oil on canvas, 187 x 125 cm, 
Musée du Louvre, Paris,  
©2009 RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Stéphane 
Marechalle
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the positioning of Guillemardet’s other hand, proposing a sexual sig-
nificance, drawing upon biographical information about Guillemardet’s 
activities while in Spain (Wilson-Bareau, 2014: 71-72).

Supporting this theory, and now considering the role of the cir-
cular right hand, is the convincing interpretation of circular hand poses 
as symbols of female genitals in a pair of well-known eighteenth-cen-
tury group portraits by Sir Joshua Reynolds, Members of the Society of 
Dilettanti, “Vases,” and “Gems” (1777-79, collection of the Society of 
Dilettanti, London) (Simon, 2001; Redford 2008: 101; Kelly, 2009: 39). 
Yet, the “changing, and often conflicting meanings of dilettante culture” 
caution us against a single interpretation; also, interestingly, the Society 
of Dilettanti is rooted in an early masonic lodge in Italy (Redford, 2008: 
7; Kelly, 2009: xvi, 17). In his study of the Society, Bruce Redford notes 
that of three models that the group drew from, “the most influential were 
the Freemasons” (Redford, 2008: 7). In the same vein, Jason M. Kelly 
observes that the “Florentine lodge provided a template on which the 
Society of Dilettanti was loosely modeled—a limited membership, an 
ostensibly egalitarian forum, and a hint of secrecy” (Kelly, 2009: 18). It 
is worth considering the possibility that the jewels in the “Gems” group 
portrait allude to masonic jewels, as a parody of masonic symbolism, as 
well as containing sexual innuendo. Kelly has remarked that the group 
had a parodic relationship to “serious institutions” (Kelly, 2009: 39). 
The serious and the parodic were not necessarily mutually exclusive, and 
several members of the Dilettanti group belonged to masonic lodges. 
For example, Sir Joseph Banks, shown seated, on the viewer’s right, was 
a Freemason, according to the Grand Lodge registers, which specify he 
was a member of the Old Horn Lodge No. 4, London, by 1768.

In the case of Goya’s portraits, the link to Freemasonry may 
explain the symbolism of both Guillemardet’s and Sureda’s circular 
right hands. Hitherto unrecognized is Guillemardet’s affiliation with 
Freemasonry, at least by 1802 (it is unknown when he was initiated), 
documented in the so-called fichier Bossu, housed in the archives of 
the Bibliothèque nationale de France (Wolf, 2017). The fichier Bossu is 
a massive index card listing of Freemasons created by the eponymous 
Jean Bossu. Bossu sometimes repeated the mistakes of earlier historians, 
but in the case of Guillemardet, he drew solely upon masonic archival 
resources that we can assume to be accurate. In addition to the fichier 
Bossu, evidence that Guillemardet was a Mason exists in a letter of June 
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26, 1806, in the Guillemardet family papers, to “frère Guillemardet” 
(Dorigny, 2016). It is not surprising that Guillemardet was a Freemason, 
as it was a common affiliation for diplomats, affording them vital social 
communities while abroad (Beaurepaire, 2003: 5; Beaurepaire, 2006: 
12).  Relevant examples for the present case are Michel-Ange-Bernard 
Mangourit (1752-1829), who served as first secretary of the French 
embassy in Spain just prior to Guillemardet’s ambassadorship (La Parra 
López, 1990), and Charles-Jean-Marie Alquier (1752-1826), who fol-
lowed Guillemardet in the position (Bossu).

The circle form of Sureda’s right hand is echoed by the form 
of the hat that is routinely singled out in descriptions of this work for 
its vibrant red lining. This circle of red, as much as—or, in combination 
with—the circular hand, could well contain a masonic significance. The 
circle relates to the masonic compasses, while the right angle formed by 
Sureda’s left arm relates to the square (Wolf, 2018: 190). In Freemasonry, 
red sometimes symbolizes ardor, zeal, and a regeneration associated with 
the rebuilding of the Temple (Mackey 1874: 635). In terms of the idea 
of building, as “fire and light are identical, so the fire…is to the Mason…
the symbol of Divine Truth, or of the Grand Architect” (Mackey, 1874: 
278). As we consider a symbolic significance to the pose and compo-
sition of the portrait of Sureda, it may be revealing that in a later por-
trait, of 1838, by Agustín Buades Frau (coll. Miquel Alenyar, Palma de 
Mallorca), Sureda holds the compasses in his right hand. Furthermore, 
it is known that Sureda associated with individuals who were or were 
thought to be Freemasons. One was the cartographer, hydrographer, 
and naval officer, Felipe Bauzá y Cañas, portrayed by Juan Mestre y 
Bosch, a disciple of Sureda (Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Salón 
de plenos). Bauzá, like Sureda, was from Mallorca, he knew and admired 
Sureda, and the two shared an interest in the new printmaking method 
of lithography that Goya would experiment with in the last decade of 
his life (Vega, 2000: 189). Bauzá holds the compasses in his right hand, 
and, as if to emphasize the significance of this tool, he holds a circular 
object in his left hand. Another associate of Sureda, the mathematician, 
engineer, and economist Juan López de Peñalver, was known to be a 
Freemason during the rule of Bonaparte in Spain (see Lluch, 1992: lv; 
also, Tuda Rodríguez, 2000: 28). López de Peñalver was an important 
colleague and supporter of Sureda (Manera Erbina, 2000: 47-49). His 
1798 Descripción de las máquinas de más general utilidad que hay en el Real 
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Gabinete de ellas was illustrated by Sureda using a new aquatint method 
that Sureda had learned in England and may have taught to Goya (Wolf, 
1987: 119-123). Another figure in Sureda’s circle in Mallorca was the 
Cardinal and Archbishop Antonio Despuig y Dameto, a patron of the 
arts who, like López de Peñalver, is known to have joined a masonic 
lodge during the Napoleonic rule (Cantarellas and Mulet, 2000: 203; 
Bossu).

Masonic portrait practices: embodying geometry

Another kind of evidence for the meaning of the hand poses in 
Goya’s portraits of Sureda and Guillemardet is comparative, within por-
traits by other artists, such as the above-mentioned examples of Buades 
and Bauzá. By the mid-eighteenth century, as Freemasonry spread rap-
idly from England and Scotland to throughout Europe and abroad, 
Freemasons often were depicted with one hand either at a right angle or 
in a circle, as if to embody geometry. In a portrait of William St. Clair 
of Roslin (date unknown; two versions, collections of Lodge Canongate 
Kilwinning, Edinburgh, and Grand Lodge of Scotland, Edinburgh), the 
founding Grand Master Mason of the Scottish Grand Lodge in 1736, 
the small finger of his left hand forms a right angle, beneath which com-
passes are positioned as if to echo the hand formation, as does the image 
of the square in the paper he holds in his right hand. The two most fun-
damental symbols of Freemasonry, then, the compasses and the square, 
are central aspects of the portrait.

Corresponding to this apparent hand 
symbolism, the thumb and index finger of 
the right hand configured in a right angle is 
discernible in eighteenth-century portraits 
of famous American Freemasons, including 
the Scottish artist David Martin’s depiction 
of Benjamin Franklin, of 1767 (Pennsylvania 
Academy of Fine Arts, Philadelphia) and the 
American John Singleton Copley’s portrait of 
Paul Revere (fig. 3), of 1768 (Museum of Fine 
Arts, Boston). These two examples manifest 
a “compasses-like hand gesture” (Bjelajac, 
2020: 109).

Figure 3. John Singleton Copley, 
Paul Revere, 1768, oil on canvas, 
89.22 x 72.39 cm, Museum of 
Fine Arts, Boston, Gift of Joseph 
W. Revere, William B. Revere and 
Edward H. R. Revere
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In the nineteenth century, in variations on the theme, some 
French depictions of Masons feature the index finger and thumb on 
a table to form a right angle: for instance, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres’ 1820 portrait of the sculptor Lorenzo Bartolini (Louvre, Paris), 
and Gustave Courbet’s portrait of the cabinetmaker, sculptor, and writer 
Jean-Paul Mazaroz, of around the mid-1870s (Musée des Beaux-Arts, 
Lons le Saunier) (the identities of these sitters as Masons is confirmed 
in Bossu; see also, for Mazaroz, Mollier, 2005: 100). In these two cases, 
significantly, the hand configurations are identical to each other, and the 
hand is on or near a book, all suggesting that the symbolic intention is 
the same.

In other examples, elsewhere in Europe, the hand of the 
Freemason is likewise on a book but in the form of a circle, such as 
a nineteenth-century watercolor on bone portrait by Emma Kendrick 
of an unidentified Master Mason, or, later, an oil painting by May 
Bridges Lee of Fiennes Stanley Wykeham, first Baron Cornwallis, of 
around 1930 (the practice apparently was long-lived) (both, Museum of 
Freemasonry, London). The circular hand form also appears in Meissen 
porcelain figurines, such as a scene of two 
Masons (fig. 4), likely designed in the 1740s 
by Johann Joachim Kaendler (Museum of 
Freemasonry, London). The director of the 
Meissen porcelain manufactory at the time, 
Heinrich von Brühl, himself a Freemason, 
would have appreciated the meaning of such 
details (Bischoff, 2020: 47).  The standing 
figurine’s right hand makes a circle, while 
in his left—as if to establish an explicit asso-
ciation with this circle—he holds the com-
passes. These examples, from Scotland to 
the United States and France, England to 
Germany, reveal how widespread the use 
of such symbolism was. Yet it remains a relatively unstudied aspect of 
both portraiture and masonic symbolism. Its significance is hinted at in 
a nineteenth-century encyclopedia on Freemasonry, which informs us, 
“the hand as a symbol holds a high place,” and “to the Mason, the hand 
is most important as the symbol of that mystical intelligence by which 
one Mason knows another ‘in the dark as in the light’” (Mackey, 1874: 

Figure 4. Johann Joachim Kaendler 
[?], Two Freemasons, c. 1740s 
design, hard paste porcelain, 
Meissen manufactory, 22.6 x 14 x 
32 cm, Museum of Freemasonry, 
London, photograph by Reva Wolf
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330, 331). Furthermore, the use of the right 
hand, specifically, “as a token of sincerity and 
a pledge of fidelity, is as ancient as it is univer-
sal; a fact which will account for the important 
station which it occupies among the symbols of 
Freemasonry” (Mackey, 1874: 648). 

The idea of embodying geometry in the 
formation of the hand into either a right angle 
or a circle equates with the basic masonic sym-
bols of the square and compasses. A likely root 
of this association is an engraved portrait of the 
sixteenth-century Italian architect Giacomo 
Barozzi da Vignola, which exists in numerous 
versions (fig. 5), often used as frontispieces to 
editions of Vignola’s Five orders of architecture, 
first published in 1562 and remaining popu-
lar into the nineteenth century. Vignola holds 
a compass in his right hand, while making a 
circle with his left. When adapted to the purposes of Freemasonry, this 
hand configuration likely signifies moral “building,” or striving—a cen-
tral aim of its members. Vignola’s apparently was the first architectural 
treatise to set down rules for drawing “Salomonic columns” (Ramírez, 
1981: 175). Solomon’s Temple is the key metaphor of Freemasonry. The 
moral “building” of the Freemason has as its model the perfection of this 
Old Testament edifice. The following list of eight examples of the portrait 
of Vignola, all showing the same compasses in the right hand and circle 
configuration of the left, even while other details may vary, testify to its 
popularity:

Regola delli cinque ordini d’architettura, Rome, 1563 (Getty 
Research Institute)
Reigle des cinq ordres d’architecture, Paris, c. 1625 (Bibliothèque 
nationale de France)
Regola, Rome, 1652 (Warburg Library)
The regular architect, London, 1669 (British Museum)
Isaac Bullart, Académie des sciences et arts…, Amsterdam, 1682? 
(British Museum)
Regola, Rome, c. 1692 (Heidelberg University)

Figure 5. Ignazio Enrico 
Hugford (del.), Giovanni 
Battista Cecchi (engr.), 
Giacomo Barozzi da Vignola, 
17.6 x 12.2 cm, in Serie degli 
uomini I più illustri nella pit-
tura, scultura e architettura, vol. 
6, Florence, Domenico Marzi, 
1773, British Museum, London, 
© The Trustees of the British 
Museum
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Serie degli uomini i più illustri…, vol. 6, Florence, 1773 (British 
Museum) (see fig. 5)
Nouveau Vignole au traits ou éléments des ordres, ed. Athanase 
Detournelle, Paris, XII [1803-04] (Heidelberg University) 

The Evidence of the Inquisition

 What evidence, beyond the portraits themselves, do we have that 
masonic architectural metaphors of moral embodiment were known and 
utilized in Spain? Or that Freemasonry was practiced? After all, as is well 
known, Freemasonry was prohibited in Spain from 1738 onward when-
ever the Inquisition was in operation, in accordance with a papal bull. 
Therefore, documents such as lodge lists indicating an individual’s mem-
bership, which are useful historical guides to identifying Freemasons in 
places such as England and its colonies, France, Germany, or the United 
States, do not exist. However, exactly because Freemasonry was prohib-
ited, another kind of written evidence exists, in the form of Inquisition 
confessions, among both Spaniards and foreigners living in Spain, some 
of which describe specific masonic practices, including the use of hand 
gestures in geometric configurations that lend weight to the visual evi-
dence in the poses of Sureda or Guillemardet. The historian Fernando 
Gil González has recently brought to light several such confessions 
among Inquisition documents that describe hand gestures used either 
in rituals or to communicate in symbolic code with other Freemasons. 
For example, in 1748, a French businessman in Spain, identified as “Mr. 
Posquieux,” testified that he received various instructions on recognizing 
members of the order through signals, including forming the thumb and 
index finger into the figure of the square (i.e., a right angle) (A.H.N., 
Leg. 3736, Exp. 194; Gil González, 2017: 329). This configuration is like 
the ones we see in the above-mentioned portraits of Benjamin Franklin 
and Paul Revere. In another case, from the 1750s, one Joaquín Mallosera 
Presby was accused of practicing masonic rites, confessed, and, among 
other details, described a hand sign that involved bring together the 
thumb with the top of the middle finger (A.H.N., Inquisition, Leg. 3724. 
Exp. 89, as cited in Gil González, 2017: 326). Inquisition proceedings 
also reveal that Masonry was practiced in Sureda’s birthplace and home 
of Mallorca as early as the 1740s, and later, in the 1810s (Gil González, 
2017: 327, 330-331). While it is impossible to testify to the accuracy 
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or truthfulness of the Inquisition 
confession records, still, they pro-
vide an interesting and valuable 
contribution to our sense of what 
was known about Freemasonry in 
Spain at the time.  

Written and visual evi-
dence corroborate each other. 
Adding to the written evidence of 
the Inquisition archives for the cir-
culation and use of masonic hand 
signals in eighteenth- and early 
nineteenth-century Spain, is the 
visual evidence, and not only of 
portraiture. In the case of Goya, his letters from Madrid to his friend 
Martín Zapater in Zaragoza contain pictograph-like drawings that for 
decades have puzzled Goya scholars who have attempted to decipher 
them but that might be understood as masonic symbols (Wolf, 2020: 
76-85). Among these pictographic images is an evocative hand gesture, 
in a letter of 1777, involving the thumb and index finger held up over the 
mouth (fig. 6), suggestive of masonic silence and secrecy (Wolf, 2020: 
76-79).

Conclusion

Pierre Mollier, a pioneer in the study of the relationship between 
French art and Freemasonry, poses the question of what constitutes a 
masonic portrait in an article about a series of portraits by François-Jean 
Garneray, a student of Jacques-Louis David, and (like David) a Mason 
(Mollier, 2011: 43, 50). The sitters are outfitted in masonic attire and 
jewels. Mollier proposes that these are “masonic portraits,” created solely 
for an audience of Masons and even used in masonic rituals—and in this 
way, “secret.” Garneray painted other portraits of Masons that lack both 
the regalia and the purpose of these paintings, and these works, Mollier 
argues, are not masonic.

Broadening out from Mollier’s definition, I would propose that 
what constitutes a masonic portrait can vary, as Masonry did, by place 
and purpose (Wolf and Luxenberg, 2020: 6, 17). When the location is 

Figure 6. Francisco de Goya, letter to Martín 
Zapater, January 22, 1777 (detail), Museo 
Nacional del Prado, Madrid, ODG102, © 
Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
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Spain, where Freemasonry was prohibited, the symbolic visual evidence 
presented within portraits takes on its own significance, once noticed. A 
simple description of the positioning of a hand, heretofore unnoticed, 
can lead to an unexplored avenue of research and interpretation.  
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Abstract

The essay examines a group of self-portraits made with the use 
of photography by two Italian based-in-Turin artists, Giulio 
Paolini and Salvo, in the years 1968-1970. The research looks at 

the interferences with the genre of pictorial self-portrait, and reads how 
it is recovered as a privileged place of auto-reflexion and differentiation.

Keywords 
Self-portrait, photography, genre, iconography , representation

Introduction

Among the many self-portraits that constellate Italian art at the 
threshold between the 1960’s and the 1970’s (Viva 2013: pp.54-61), 
those realized with the photographic medium constitute an important 
class1. In this heterogeneous group, we can distinguish two different 

1    For a general account see also Vecere, L. (2017), In assenza: appunti sull’autoritratto contemporaneo. Pisa 
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addresses at least. In the first one, we find the artists who use photogra-
phy to present themselves and their subjective bodily individualities. In 
the second one, we individuate the creators who objectify themselves 
through a metalinguistic, representative operation, recovering iconog-
raphies and visual themes proper of the history of painting. A particu-
lar case is given by Giulio Paolini (1940) and Salvo (1947-2015), two 
based-in-Turin artists who stood at the margins of the contemporary 
ideological debate. Differently from other contemporaries, they did not 
only create photographic-self-portraits referencing to pictorial visual 
models, but in many cases directly interfere with the genre by the title: 
Autoritratto. In formalizing those works, they often referenced to poses or 
painters who belong either to a classicist tradition (Raffaello or Nicolas 
Poussin) or to an imaginative one (Henri Rousseau).

The present essay will concentrate on those specific issues com-
paring the Autoritratti by Paolini and Salvo, with the aim to find answers 
to the following questions: how are their respective works in relation-
ship with each other? Why did both artists conceive self-portraits in that 
moment? How did they correlate the originally pictorial structure of the 
genre together with photography? Which kind of image of their respec-
tive artistic identities did they give us? What did it mean for them to 
make a categorical self-portrait?

In order to fulfil the task, the study pursues a philological 
method. Although partially recollecting the fabric of historical corre-
spondences, we will focus on the status of the image by reflecting on the 
relations between the medium and the visual structure of the Autoritratti, 
and considering the differences between the iconographical references 
and their re-assumptions. 

Presentation and Representation

Since the end of the 1960s, in a moment of great creative fer-
ment for Italian art, many artists of the youngest generations turned to 
self-portrait, intended now as an expanded category (Boatto, 1997/2020: 
156-169). Besides the persistence of a peculiar Italian “image-culture” 
(“cultura dell’immagine”), in which the genre still holds its meaning-
fulness, there are many reasons that motivate this shared interest. On a 
general level, the flourishing of those forms has probably to do with the 
re-alphabetization of the artistic languages inaugurated by the radical 
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aesthetic tendencies of the 60’s. In that process, an organic conception 
of the work of art as a subjective moment of experience of the phenome-
nological space and as a “unit of measure” of space and time, introduced 
by those later connected to Arte Povera, necessarily implicated a concen-
tration on the self and the body (Conte, 2019: pp.87-94). In addition, 
the renovated attention toward psychoanalysis and auto-analysis, stim-
ulated by the diffusion of the Italian edition of Ernst Kris’s writings too, 
could have influenced the artistic and critical debate (Viva, 2013: pp.59-
60). In the end, it is possible to read the recurrence of self-portraits and 
subjective manifestations as a “symptom” of a historical condition that 
anticipated the passage from the strongly ideologized climate generated 
by the long wave of Sessantotto to the cultural and political developments 
that would have marked the end of the 1970’s (Viva, 2013: pp.59-60). 
Interiorization and exteriorization now collide.

To give shape to the linguistic targets, photography was a central 
medium, even not being the exclusive one. Many protagonists of the Arte 
Povera (Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Giuseppe Penone, Gilberto 
Zorio ecc.), whose artistic practices are largely characterised by perfor-
mative attitudes, employed photographs usually made by professional 
photographers to present themselves and their individualities. In this 
sense, photographs are forms of assertion of the physicality of the artist 
and documentation of its presence in the world (Bätzner, 2019: pp.75-86; 
Perna, 2009: pp.75-77). No traditional pictorial formula is recovered. 
Typical elements like the mirroring of the self are completely re-inter-
preted (see Gemelli by Boetti, 1968; Rovesciare i propri occhi by Penone 
by 1971, ph. Paolo Mussat Sartor) or re-read through the specificity of 
the photographic medium (see Lato destro by Anselmo, 1969, ph. Paolo 
Mussat Sartor), as in the case of the reversal of the captured image on 
the impressed surface – reversed negative – that occurs when a photo is 
taken (Longari, 2017: pp. 106-114).

On a different register, other artists, directly involved in or 
close to Arte Povera, through their own photographed figures explicitly 
recalled pictorial iconographies and models. In a circumstance, in which 
painting was no more realizable and ideologically banished, they let the 
photographic medium interfere with a trans-historical code that func-
tioned as an anachronic dispositive. This interference produced what we 
can say a conceptual short-circuit. On this side, we encounter, for exam-
ple, Michelangelo Pistoletto and his “masks” (“maschere”) from 1969, 



387

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

where he cites facial expressions taken from masterpieces of the past, 
from Caravaggio to Michelangelo Buonarroti. Those can stand together 
with Luigi Ontani’s first tableaux vivants, realised at the beginning of 
the 1970s. Ontani himself is also author of a photographic self-portrait, 
Tavolozza (autoritratto con colori viventi), made in the same chronological 
space (1969) in which Salvo and Paolini were working on their own firsts 
Autoritratti. 

Paolini and Salvo constitute an interesting case of differential 
reciprocity, not only for the same home place, but also for a series of 
elements that mark their relationship of distance and proximity, rang-
ing from biography to sensibility. On one side, we see the co-existence 
of devotion and irony in Salvo’s creative path. On the other, we read 
Paolini’s quasi-metaphysical attitude. Nevertheless, being the two artists 
distant from the individual performative gesture, the autobiographical 
affirmation and the confluence of life and artistic activity theorised by 
Germano Celant in his seminal text on Arte Povera Arte Povera. Appunti 
per una guerriglia (Celant, 1967), they instead privileged a zone of auton-
omy situated at the sharp threshold between an exquisite conceptual-
ity and a recognizable pictorial thought. There, they manifest a highly 
sophisticated borderline, “on thin ice” condition of the image, with a 
profound interest in painting, its verticality and its over-historical tem-
porality. In this chronological phase, their respective Autoritratti repre-
sent two different poles of the same instance, that is, the need for the 
coincidence of their subjectivities with the over-temporal and over-per-
sonal category of the painter. In this sense, those self-portraits are not 
self-portraits in a traditional sense, since they are not depictions of the 
artists’ semblances. On the contrary, they are visible manifestations of 
the artists’ intentions in displaying themselves through a determined ico-
nological vision. On the one hand, Salvo combines that aspiration with 
a narcissistic impulse (Barilli, 1998: p.39). On the other hand, Paolini, 
whose narcissism is purely grammatical and conceptual, goes beyond his 
individual presence, even when he uses his own face in his work. 

In the same years of his critical re-evaluation, they moved away 
from the shade of Marcel Duchamp, who overturned the polarity of pho-
tography and painting in his photographic self-portraits of the 1920’s, 
influencing the new generations of US conceptual artists emerging in the 
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1960’s (Gottlieb, 1981: pp.267-302)2. Amongst the latter, many exhib-
ited at the Galleria Sperone in Turin, an international reference point 
not only for the Arte Povera, but also for US Pop, Concept and Minimal 
Art (Guzzetti, 2019: p.23). Although it would be incorrect to see Paolini 
and Salvo’s self-portraits as responses to those solicitations, we can relate 
them to what artists as like Bruce Nauman proposed in those years. In 
re-elaborating the Duchampian heritage, Nauman insisted on his own 
self through photographs and videos, concentrating his energy on many 
references to his body or, in general, his subjective existence. Consider 
a work like Fountain, published on “Domus” in February 1969 (Trini, 
1969: p.50), where the photographed artist quotes Duchamp’s master-
piece by posing as a human fountain. Salvo and Paolini diverge from that 
presentational instance. Being aware of the impossibility of re-asserting 
traditional painting in that historical moment, they conceived linguistic 
codes substantiated by the universality of the art of the Masters. This is 
what gives a powerful aura to their conceptual operations.

Salvo: Subjectivity, Imitation, Over-Subjectivity

Salvo’s concern for his individu-
ality recurs along his creative path. Beside 
his verbal-visual works with his written 
name (from neon tubes to painted can-
vases), in 1969, in collaboration with 
the photographer Paolo Mussat Sartor, 
he realized the series of photomontages 
12 autoritratti (photographs, 23,5 x 29,5 
cm each one), exhibited at his first solo-
show at the Galleria Sperone in Turin 
in February 1970 (Figg.1-2). Having 
selected and isolated several photos from 
contemporary popular newspapers and 
reviews with heterogeneous scenes from 
ordinary jobs (barman, miner, workman, dancer, and air pilot) or rec-
ognisable historical contexts (Vietnam War, Wermacht parade, Black 

2   Among the first examples we can mention Duchamp comme Rose Sélavy (1920 ca.) and Wanted/$ 2,000 Reward 
(1923).

Figure 1. Salvo, From the series 12 auto-
ritratti, 1969, photographs, twelve ele-
ments, 23,5 × 29,5 cm each one, Private 
collection, Milan. Courtesy Archivio 
Salvo, Turin
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Panthers movement and Nanchauzu 
guerrilla), he then substituted one of 
the figures pictured in them with his 
own photographed face. In that way, 
Salvo was present inside the scenes. 
Those intrusions reveal an ironi-
cal reading of self-portraiture, even 
though they can conceal a reference 
to art historical models. As Guzzetti 
hypothesizes, the 12 autoritratti can 
have a relation with those groups of 
people, recurring in Ancient painting, 
in which the painter portrayed himself 
amid the others (Guzzetti, 2017: p.23-
25). Furthermore, they maybe match 
on a playground the idea of camou-
flage with that of mimesis (in Italian, 
the world “mimetico” can contain that 
duplicity of meanings), exploring the 
space covered by the latter. In parallel, 
we should take into consideration how 
he deals with the pretention of truth-
fulness of photography. He did not 
explicitly contradict it, but he lets the 
dialectic act on the fictional level, in a 
dimension between reality and imagi-
nation, truth and farce. 

The photo-work that more 
than anything else interferes with the 
history of painting is Autoritratto (Come Raffaello), a print made from a 
Mussat Sartor’s photo in 1970 (17, 8 x 14, 3 cm), existent in various ver-
sions (Fig.3). Firstly presented on the invitation card of his exhibition at 
the Françoise Lambert in Paris in 1970, then it was re-exhibited in vari-
ous occasions, among which the solo show at Sperone in Rome in 1973.

The photo cut resembles, in all its features, the framing of most 
Renaissance paintings. The artist himself strikes a typological pose, his 
bust in three-quarter position, his slightly reclined head directly oriented 
to the viewer. The iconographical source is the famous self-portrait from 

Figure 2. Salvo, From the series 12 autori-
tratti, 1969, photographs, twelve elements, 
23,5 × 29,5 cm each one, Private collection, 
Milan. Courtesy Archivio Salvo, Turin.

Figure 3. Salvo, Autoritratto (Come 
Raffaello), 1970, photograph, 17,8 × 14,3 
cm. Courtesy Archivio Salvo, Turin.
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the Uffizi Museum in Florence (1506), cited also by Giulio Paolini in his 
L’invenzione di Ingres (1968). In a small advertising-picture of his solo-ex-
hibition at John Weber in New York, published on the review “Domus”, 
both self-portraits were presented one beside the other in a mirror-rela-
tionship (1973, p.40). However, despite the reference, the portrait can 
be read also as an imitation of a general visual disposition of the por-
trayed self. As like for Paolini, for Salvo Raphael is a collective symbol 
of painting and the figure of the painter. This possibility is suggested by 
the title too, which is a homage and a reading key at the same time: the 
locution “Come Raffaello” can stand for à la Raffaello, or in the manner 
of Raphael. 

The paradigm of the imitation of the Masters connoted Western 
art history since the late Sixteenth Century – in his 1568 Vite, Vasari 
wrote that, after Raphael’s death, artists could only imitate his modo 
(Vasari, 1568/1976: p.211) – rising to principle in Neoclassicism. This 
practice, as both Salvo’s Autoritratto and Paolini’s L’invenzione di Ingres 
remarked, is not exhausted in the mere repetition, but expresses the mar-
gins of difference between the model and the imitator. Furthermore, in 
the case of Salvo’s self-portrait, it reveals the inevitable hiatus that sep-
arate the contemporary artistic and cultural conditions from painterly 
masterworks. Yet, on the opposite of reproduction, imitation can aliment 
the aura of the original. Regarding that point, it is not erroneous to inter-
pret the delicate halo around Salvo’s head, given by the photographic 
print, and the light projected on his face as auratic devices3. No matter 
how the reference to Raphael can appear quite ironically determined: 
the artist was well aware of the co-habitation of admiration, irony, and 
respect in art throughout the centuries.

Even sharing determined aspects with it, in this case he did not 
play with camouflage as Giorgio De Chirico did when he portrayed him-
self dressed-up with Baroque, Renaissance or regional costumes (Barilli, 
1998: pp.40-47) – nor he aimed to support his artistic Ego4. On this 
point of view, being Raphael one of the Renaissance masters who trans-
formed Nature through Form, a further element of inter-visual tension 
is introduced. Through imitation, the Sicilian-born artist conjugated his 

3    The display of Autoritratto (Come Raffaello) at the Galleria Sperone-Fischer in Rome in 1973, showed in 
the middle of the wall, with the artist’s neon-written name distanced at the top of the corner, clarifies the auratic 
dimension of the artwork.

4    To deepen the relationships between Salvo, Paolini and De Chirico, see Viva, D. (2012), De Chirico malgré 
lui. Episodi di fortuna critica dal Sessantotto al Postmoderno. Studi di Memofonte, 9, 166-192. http://www.memo-
fonte.it/home/files/pdf/IX_2012_VIVA.pdf
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self with the universal (Lippert, 1975: pp.99-124), the individual with 
the collective, the actual with the trans-historical and the impermanent 
with the permanent. To reference to the title of Gilles Deleuze’s 1968 
renowned book (first Italian edition, 1971), the artist formalizes a special 
kind of relation of différence et répétition, difference and repetition5. In the 
end, for Salvo Autoritratto (Come Raffaello) is a way of representing him-
self as belonging to the category of the painters of all time. Although he 
could not physically paint, he affirmed: “I am a painter”. Consequently, 
given the ambiguity of the medium, it is clear enough that photography 
for him did not represent the arrival point of his aesthetics. 

Salvo’s devotion to the painters’ mutual chain is well explained 
in the catalogue he composed in occasion of his exhibition at the 
John Weber Gallery in New York, the homeland of Pop, Minimal and 
Conceptual arts. Here, he presented a succession of black and white pho-
to-reproductions of self-portraits of many of the most important Western 
painterly Masters – Jan Van Eyck, Antonello da Messina, Leonardo da 
Vinci, Albrecht Dürer, Giorgione, Raffello, Francisco Goya, Vincent Van 
Gogh – collocating in the end his Autoritratto (Come Raffaello). Through 
this disposition, Salvo did not want to propose himself as the only con-
temporary hero of that tradition. It is probable that he wanted to remark 
the continuity of his work and artistic thought with the entire art history 
since Renaissance and his adherence to a pictorial grammar alphabetized 
by painting Masters.

In 1973, the artists made his last photographic self-portrait, 
Autoritratto con natura morta (dal ritratto del Dott. Gachet di Van Gogh). 
A homage, or a d’aprés artwork, printed in colours, contemporary to the 
precocious return to traditional painterly practices. Indeed, since 1973-
74, Salvo does not work on his own face through photography anymore. 
Instead, he paints, anticipating the return of pictorial medium at the end 
of the decade.

Paolini: Tautology, Suspension, Wait

Giulio Paolini often used, and still uses, photography as an oper-
ative medium. He employed it also to portray himself – his subjective 

5    In October 1974, at the Studio Marconi gallery in Milan, the art critic Renato Barilli organised the collective 
exhibition La ripetizione differente, inspired by Gilles Deleuze’s book, where Salvo exhibited one of his first paint-
ings (Autoritratto come San Martino, 1973).
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identity was nearly never completely manifested – in his works during the 
1960’s. He attributed them titles, none of whom included a verbal refer-
ence to self-portraiture. Only later, precisely around 1968, he begun to 
conceive self-portraits under the title of “Autoritratto”. The first exem-
plars are self-portraits, where the artist identifies himself with different 
figures. A new condition of over-personality is established: Paolini over-
comes the idea of self-portrait as a place of singularity (Dalla Bernardina, 
1999: pp.10-11).

Two of them – Autoritratto (1968) and Autoritratto (1969), the 
former exhibited in Rome in May 1968, the latter in Milan in February 
19696 – are what Tiziana Migliore has called ritratti ri-tratti, or self-por-
traits reprised from painters of the past 
that, together with Raphael, are relevant 
for the artist’s sensibility and language 
(Migliore, 2014: pp.119-129). Painters 
that are re-presented not only as indi-
viduals, but also as historical and par-
ticular manifestations of Painting itself 
(Bernardi, 2014: pp.177-180). In doing 
so, he performs a conceptual transfer, in 
which Italo Calvino perceived the con-
vergence and the vanishing of the indi-
vidual Ego of the artist (Calvino, 1975: 
V-XIV). In the first case (Fig.4), Paolini 
portrayed himself by citing the self-por-
trait of Henri Rousseau (1890), whose 
visionary language and fidelity to the discipline of painting he admired. 
On an emulsified canvas (151 x 126 cm), he inserted in a black and 
white photographic format the half-figure of the Douanier, with pal-
ette in his left hand – the right hand is voluntary truncated. He then 
substituted the original painted landscapes with a collage of photos of 
many Paolini’s contemporary artists, critics, gallerists and intellectuals, 
forming an actual framework (Bernardi, 2014, pp.177-180). The second 
work, an emulsified canvas too (94 x 74 cm; two elements, 98 x 74 cm 
and 50 x 37 cm), consisted in the life-size photographic reproduction 

6   Respectively, the two exhibitions are the collective show Il teatro delle mostre (Galleria La Tartaruga, Rome, 
May 1968) and the solo-show 2121969 (Galleria De Nieubourg, Milan, February 1969).

Figure 4. Giulio Paolini, Autoritratto, 
1968, photograph on emulsified canvas, 
151 × 126 cm, Private collection, Turin. 
Courtesy Fondazione Giulio e Anna 
Paolini, Turin
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of the self-portrait of Nicolas Poussin (1650), the master of classicist 
painting. On this surface, he added a superimposition of Poussin’s head, 
of the same exact size, so that it appeared in the middle of the painting in 
the area corresponding to the head that was reproduced just as it is in the 
original. In a different manner, in Autoritratto (1968) the artist selected 
for the canvas a photo of an old man, dressed in Oriental traditional 
clothes, caught in front of an Oriental decorated portal (Dantini, 2011: 
pp.1-11). 

The artist’s own image appeared instead in the diptych 
Autoritratto (1970; 40 x 80 cm), whom he later made a graphic multiple 
(Fig.5). Together with Autoritratto col busto di Eraclio e altre opere (1971-
72), where he self-portrayed with the technique of drawing, this is one 
of the very rare moments in his work in which his face is frontally visible. 
In this precise chronological circumstance, as Maddalena Disch points 
out, the painter is particularly interested in the question of the identity 
(Disch, 2019: p.188).

Two identical canvases (40 x 40 cm each one) reproduce the 
specular portrait of Giulio Paolini, a photo by Anna Piva, the artist’s 
wife. Formally, he assumes a three-quarter pose that reminds that of 
Old Masters portraits. However, the mirrored artist does not address 
himself to the viewers, but 
looks at the centre, at the 
juncture line between the two 
canvases. Here we see a blank 
sheet of paper, hold in his 
blurry hands. In that visual 
configuration, it appears like 
a white canvas. No image. 
No figure. On it, Paolini has 
written with his pencil in ital-
ics the word “Autoritratto”, 
occupying the entire space comprised by the doubled image of the sheet. 
The portrayed indicates with his gaze the word that identifies the work 
as self-portrait. 

Paolini has avoided the eye-communication with the spec-
tator. The point of view of the work is internal to itself. The mir-
roring process is visually displayed on a symmetric axe. In Ancient 
Greek vocabulary, from which the word “autoritratto” derives, 

Figure 5. Giulio Paolini, Autoritratto, 1970, pencil on 
emulsified canvas, 40 × 80 cm (dyptich; two elements, 
40 × 40 cm each one), Private collection. Courtesy 
Fondazione Giulio e Anna Paolini, Turin.



394

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

the particle “autos-” indicates auto-reflexion. This particular guides us 
towards two possible keys: Paolini conceived that self-portrait as a) a 
self-portrait of itself; b) a meta-self-portrait that contains and makes 
visible the conceptual structure of self-portrait. In doing this, Paolini 
did not discredit the genre. On the contrary, he explores its tautological 
possibility, objectivising it and giving it a metaphysical suspension. Self-
portrait now becomes a physical, auto-referential presence in the percep-
tual space. The only literally autograph element is the writing: the artists 
traced the word with their own hand with a non-mechanical instrument 
(Perna, 2009: p.126).

In elaborating that image, Paolini used photography as the 
right medium that could define a condition of impersonality and create 
a distance, away between him and the work, the viewer and the work. 
As Calvino wrote, only a photographed painter could be an impersonal 
painter (Calvino, 1975: pp.V-XIV). Even manifesting his own individu-
ality through his semblance, with the help of the camera he enclosed it in 
a pictorial formula that constitutes the subject itself of the work. 

When the artist said that he employed photography as a “lin-
guistic miracle” (Mammì, 2003: p.146), he intended many aspects that 
we cannot deepen here in the right way. Certainly, even recognising the 
capabilities of that mechanical instrument, he did not perceived it sci-
entifically: he did not believe in the purification of the gaze toward real-
ity through it. Contrarily to that instance, the Italian painter caught his 
inner mystery. A mystery that opened to a new perceptive vision, one of 
the central themes in Paolini’s artistic thought (Longari, 2017: pp.109-
111). A possible map of vision itself is thus given also in Autoritratto 
(1970), where the field of forces in dynamic tension typical of portraiture 
is informed through the double artist’s centred gaze (Di Monte, 2014: 
p.27).

Conclusions

The persistence of the idea of the Autoritratto in the works of 
Paolini and Salvo remarks their interests in language issues that project 
their works to a meta-historical condition, distanced but not separated 
from the contemporary radical cultural climate. In that case, the thresh-
old is precisely constituted by the self-portrait as a genre, individuated 
as a privileged terrain of auto-reflexion and differentiation from other 
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visual manifestations. Salvo hands his individuality to the collective of 
the painters, while Paolini transcends it in favour of a wider and over-per-
sonal identity. In both cases, attention toward the universal, represented 
by the history of art, is at work. For them photography is not a medium, 
through which they transmit information to the viewer. Their operations 
did not belong to those of the other artists close to Arte Povera, neither to 
self-portraits of many artists from US or other European countries (for 
example, the Swiss body artist Urs Lüthi with his photo-series), which 
played with the directness and aggressiveness of photo-images.

Certainly, Salvo and Paolini intervened in the Autoritratto, 
proved its limits and formally negated its agency. But they did never chal-
lenge it. Suspended in the inter-relational space between its affirmation 
and its negation, nevertheless, it holds its linguistic and representative 
power on a structural level. 

Those Autoritratti are moments of synthesis in an enormously 
dynamic passage in Italian art. At the end of 1970’s, the revival of easel 
painting with the Transavanguardia would have re-introduced other 
models, iconographies and references.
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Abstract 

This paper focuses on the correspondence related to the series 
of engraved portraits Ritratti di cento capitani illustri by Aliprando 

Caprioli (fl.1574–1599) and dedicated to Duke Vincenzo Gonzaga 
(1562–1612). This study challenges the equation of portrait prints with 
propaganda, highlighting instead their socio-historical dimension as a 
product of cultural hegemony that validated existing social structures. 

 Keywords
Caprioli; Gonzaga; portrait; prints; propaganda

Introduction

 In sixteenth-century Italy, printed portraits became part of the 
repertoire of printmakers and print publishers. Some of these portraits 
were issued as single-sheet prints (Bury, 2001; Witcombe, 2008). On 
other occasions, they featured in books, as, for instance, author’s or 
dedicatee’s portraits (Mortimer, 1996; Zappella, 1987). Series of engra-
ved, or woodcut, portraits, which were often followed by biographies, 
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represented another way in which portrait prints circulated and were 
experienced (Casini, 2004; Clough, 1993; Eichel-Lojkine, 2001; Haskell, 
1994; Pelc 2002). The series Ritratti di cento capitani illustri (Portraits of 
One Hundred Illustrious Captains; hereafter Ritratti) (Caprioli, 1596), 
which is discussed here, is part of this phenomenon. It comprises of one 
hundred engraved portraits of rulers and military commanders followed 
by a short biography outlining the military accomplishments, as the sub-
title of the series specifies ‘… con li lor fatti in guerra da lui brevemente 
scritti’, and the physiognomical features of each. 

 There is a written correspondence related to the creation of 
this series and exchanged between Aliprando Caprioli, who engraved 
the series, and Duke Vincenzo Gonzaga’s ambassadors and secretaries 
working in Rome. To date, this correspondence has only been partially 
discussed. Antonino Bertolotti (1884: pp. 37–39) transcribed six letters; 
Christopher Witcombe (2004: pp. 189–190) summarised them when 
discussing the system of privileges in Rome. This paper considers nine-
teen further letters that are housed in the Mantuan State Archive and 
have been transcribed by Barbara Furlotti (2003) in her seminal study of 
the Gonzaga collections and the correspondence between the Mantuan 
court and Rome; some of these documents are accessible through the 
website of the Archivio corrispondenza Gonzaga (1563–1630). The whole 
correspondence concerning the series covers the period from 30 July 
1594 to 03 August 1596. Aided by this richer body of sources, this study 
provides a fuller picture of the whole enterprise of the Ritratti, thus 
highlighting their socio-historical implication.

 Specifically, this contribution focuses on the patronage and 
production of the series and challenges the suitability of the notion of 
propaganda which has found currency both in print and portraiture stu-
dies. Due to their multiple, easily transportable and widely disseminated 
nature, prints have often been interpreted as a form of propaganda (see, 
for example, Scribner, 1998) and instruments to project power (Warren, 
2016). More broadly, scholars have often used painted, sculpted and 
medallic portraits of rulers to understand how a powerful figure sought 
to visually communicate their political aspirations and rights to power. 
To quote an emblematic example of the propaganda perspective, Kurt 
Forster (1971) interpreted portraiture and art in general at the court of 
Duke Cosimo I de’ Medici (1519–1574) as ideological and propagan-
distic. ‘Cosimo’, as Forster claimed, ‘commissioned portraits in a new 
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guise for the public demonstration of dynastic claims and ducal might’ 
(1971: p. 66). In particular, in describing works in later years of Cosimo’s 
principate, Forster asserted that ‘the metaphors of our early examples 
[portraits] were now spelled out in terms of undisguised political propa-
ganda’ (1971: p. 70). 

 The reluctance to interpret the Ritratti as a form of propa-
ganda rests on multiple reasons. The conceptualisation of propaganda 
is often left unproblematised and indeed, when used in the literature, 
as in Forster’s article, it is seldom defined. Moreover, as it has come to 
be understood in modern times, the term was absent in the sixteenth 
century (Fellows, 1959). Lastly, as it will be shown below, subjects par-
ticipated too in the construction and dissemination of images of those in 
power, thus making a top-down view representation difficult to maintain. 

‘A very honourable work in itself’: The Ritratti di cento 
capitani illustri

 The Ritratti was published as a 
quarto in 1596 in Rome by the printer 
Domenico Gigliotti (1586–1603) (Caprioli, 
1596). It featured a title page, a letter of 
dedication to Duke Vincenzo Gonzaga writ-
ten by the printmaker himself, a brief pref-
ace addressed to the readers, two indexes 
(one with the name of the historians con-
sulted by Caprioli and another one with the 
names of the captains) and one hundred 
engraved portraits of commanders with a 
short biography for each of them, starting 
with emperor Frederick I (1122–1190). 
At the end of the book are the register; 
the colophon (‘IN ROMA/Per Domenico 
Gigliotti. M.D. XCVI/CON LICENZA 
DE’ SVPERIORI’); and the list of errors 
occurred in printing and in the order of 
the captains. The lettering on the title page indicates Aliprando Caprioli 
as the engraver of the series (‘RITRATTI/DI/CENTO CAPITANI/ 
 

Figure 1, Caprioli, A. (1596). Ritratti 
di cento capitani illustri [Engraving]. 
London: The British Museum. 
https://www.britishmuseum.org/
collection/object/P_1866-1208-689 
(© The Trustees of the British 
Museum)
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ILLVSTRI/Intagliati/da Aliprando Capriolo/Con li lor fatti in guerra/
da lui brevemente scritti/IN ROMA/1596/Con licenza de Superiori’) 
[Figure 1]. 

 The production of the series must have occupied Caprioli for 
at least two years, as the earliest letter mentioning the project is dated 
30 July 1594. The letter was sent by Annibale Chieppio (1563–1623), 
Gonzaga’s secretary in Rome, to the Duke himself. By that time, Caprioli 
had already assembled a good number of portraits that were to feature 
in the series. This letter, which is the longest one among those related to 
Caprioli’s work, sheds light on the likely origin of the series, the people 
involved, the relevance to the House of Gonzaga and the reason why 
Duke Vincenzo should financially help the printmaker in his task. The 
letter states: 

‘Un certo virtuoso [Aliprando Caprioli], che per sua principale professione 
intaglia in rame, fu già, per quanto egli dice, persuaso dal signor cardinale 
Scipione [Scipione Gonzaga] - che sia in cielo- a ridurre insieme una buona 
mano de’ veri ritratti de’ capitani famosi, che a’ dì loro habbiano condutii 
esserciti delle più illustri et principali famiglie, che siano nominati nelle his-
torie, invitato particolarmente dalla commodità ch’egli hebbe di cavare da 
certi quadri d’esso signor cardinale le vere effigi d’alcuni signori della casa 
Gonzaga. Hora si ritrova quest’huomo averne messi insieme da cento incirca, 
cominciando da Federico Barbarossa in qua, nel qual tempo cominciorno ad 
havere le pitture più sicure, et ne haverebbe adunati più se havesse voluto 
fidarsi di tutti li originali che ha veduti, ma ha pigliati solo quegli de’ quali 
ha potuto assicurarsi. Fra tutti non è famiglia alcuna che arrivi al numero 
di quelli di casa Gonzaga, che sono sette, come vedrà vostra altezza dalle 
stampe che le mando, se bene ve ne mancano altri tre, de’ quali non si hanno 
potuto havere i ritratti, cioè Federico da Bozzolo [Federico Gonzaga, di San 
Martino dell’Argine], il Cagnino [Gianfrancesco Gonzaga, conte di Rodigo 
e signore di Gazzuolo], un Galeazzo et forse anche Carlo, padre del signor di 
San Martino, se però si sa di lui - come non pare si sappia del signor duca di 
Sabbioneta [Vespasiano Gonzaga]- che abbia avuto carichi principali d’es-
serciti. Le carte dei libri che si stamparanno saranno maggiori delle mostre, 
come a dire a misura di quarto reale, et ogni figura haverà dopo l’elogio suo 
o compendio delle attioni principali del capitano, nella maniera che l’alte-
zza vostra potrà ancora vedere dalle copie che saranno con questa, le quali 
si mandano, acciò che, così parendo all’altezza vostra, possa comandare a 
qualched’uno che vi habbia sopra consideratione. Quest’huomo dice che fu 
già persuaso dal signor cardinale Scipione a dedicare questa opera all’altezza 
vostra, nel qual proposito ha continovato sino al presente, che a punto ha 
quasi finito tutti li tagli et ha voluto ch’io istesso li vega con gl’occhi pro-
pri; ma, perché egli dice ritrovarsi poco commodo, vorebbe che, conforme alla 
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bona intentione che già il signor Scipione li diede, vostra altezza per mercede 
di questa virtuosa fatica gli facesse qualche dono per aiuto di stamparla et 
ridurla al fine. Parendomi che quest’huomo sia persona molto discreta et non 
a fatto di bassa conditione et l’opera in se stessa molto honorata, l’ho più tosto 
inanimato che altrimenti, rimettendomi però a rappresentare - sì come faccio 
- questo suo desiderio all’altezza vostra, la quale (…)’. (Furlotti, 2003: pp. 
233–234, n. 220.) 

[A virtuoso (Caprioli), whose main profession was copper engraving, 
says that, according to him, he was previously persuaded by Cardinal 
Scipione [Gonzaga] – may he be in heaven – to work together on the 
final version of the true portraits of famous commanders, who, in their 
days led the armies of the most illustrious leading families named in the 
histories, being particularly encouraged by the convenience of copying 
the true likenesses of some members of the house of Gonzaga from 
certain paintings belonging to the said cardinal. This man now has 
assembled some one hundred [portraits], from Frederick Barbarossa 
onwards, when they began to have more reliable paintings, and he 
would have collected more had he trusted all the originals he saw, but 
he only took [drew] those he could be sure of. Among these, no family 
can claim more than the house of Gonzaga, which number seven in all, 
as Your Highness will see from the prints I am sending you, although a 
further three are missing because portraits of them couldn’t be found, 
that is to say, of Federico da Bozzolo [Federico Gonzaga], il Cagnino 
[Gianfrancesco Gonzaga, count of Rodigo and lord of Gazzuolo], a cer-
tain Galeazzo; perhaps [the portraits of] Carlo too, the father of the lord 
of San Martino, if only it is known, as it doesn’t seem is the case with 
the Duke of Sabbioneta [Vespasiano Gonzaga], that he was assigned to 
lead an army. The pages of the books to be printed will be larger than 
the samples that is to say the size of a quarto reale and each portrait will 
have an eulogy below it or a list of the commander’s main deeds, as Your 
Highness can see further from the copies enclosed with this letter, which 
are being sent so that, by thus describing, Your Highness can command 
someone to take a look at it. This man [Aliprando Caprioli] says that 
he had already been persuaded by Cardinal Scipione to dedicate this 
work to Your Highness, and he still intends to do so, and he’s nearly 
finished all the engravings and wanted me to see them with my own 
eyes; but because he says he’s not well off, he would like Your Highness 
– whose good intentions were already assured by Cardinal Scipione – to 
reward him for this labour of virtue with a gift to help with the printing 
and its completion. I believe that this man is a very discrete individual  
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and not at all of low standing, and the work itself is very honourable,  
I have given him reason for encouragement, not otherwise, and have 
undertaken – as I now do – to tell Your Highness of his wish.]1 

From this letter, we understand that the series was not prompted 
by Duke Vincenzo Gonzaga; he was the recipient of it. As Chieppio 
reports, Caprioli was persuaded by cardinal Scipione Gonzaga (1542–
1593) to both embark on this enterprise — ‘being particularly encour-
aged by the convenience of copying the true likenesses of some members 
of the house of Gonzaga from certain paintings belonging to the said 
cardinal’ — and dedicate it to the duke himself. It is worth noting how 
Chieppio persuasively recounts the whole enterprise to the duke; this 
suggests that the merits of a series of engraved portraits were not obvi-
ous, but had to be spelled out. Chieppio describes the Ritratti as not 
only an honourable enterprise but also as something of relevance to the 
Gonzaga since ‘no family could claim more portraits than those from 
the house of Gonzaga’ (the series features 
eight portraits of the Gonzaga in total) [an 
example is Figure 2]. Chieppio also presents 
Caprioli in a favourable light by referring to 
him as virtuoso and commenting on his dis-
cretion and good standing (‘persona molto 
discreta et non a fatto di bassa conditione’). For 
these reasons, Chieppio writes that he has 
encouraged the printmaker to pursue the 
work whilst waiting for the support of the 
duke.

 By the time of this letter, Cardinal 
Scipione Gonzaga was no longer alive. The 
motives that prompted the cardinal to entice 
Caprioli into the project can remain only 
speculations. As Russo (2014) has pointed 
out, the cardinal had a difficult relationship with Vincenzo’s predeces-
sor, Duke Guglielmo (1538–1587). It could be thus suggested that the 
series was perhaps an attempt to win Vincenzo Gonzaga’s favour. Yet, 
after the death of the cardinal, the printmaker took the progression and 

1   I want to thank Dr Lucinda Byatt for her help translating sixteenth-century Italian passages here discussed into idiomatic English.

Figure 2, Caprioli, A. (1596). 
Ritratti di cento capitani illustri 
[Engraving]. London: The British 
Museum. https://tinyurl.com/3nj-
tj86z (© The Trustees of the British 
Museum)
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completion of the series into his own hands (both literally and meta-
phorically). As the ending of the letter written by Chieppio, as well as 
successive epistles exchanged between the printmaker and Chieppio, 
reveal, Caprioli was seeking financial support as well as some por-
traits of the Gonzaga, together with the written material to accom-
pany them, which were necessary to complete and publish the series:  

‘… oltre il dono che le piacerà forse di fare a questo uomo, egli si riputerà gran 
favore se, mediante l’autorità di lei, potesse havere i veri dissegni degl’altri 
signori che mancano, con qualche scrittura delle cose loro principali, appresso 
ai quali dice di haver sentito a nominare un conte Guido Torelli, mantovano, 
l’effigie del quale, se potesse havere, gli pareria degno d’essere connumerata fra 
gl’altri famosi capitani (…).’ (Furlotti, 2003: p. 234, n. 220.) 

[… in addition to the gift that you might make to this man, he would 
deem it a great favour if, on your authority, he could have the true 
drawings of those signori who are missing, accompanied by some des-
cription of their outstanding deeds. Among these he tells me he has 
heard of a certain Count Guido Torelli, from Mantua, whose portrait, if 
he could have it, would be worthy of inclusion among the other famous 
commanders.]

 The Mantuan court replied promptly. On 5 August 1594, the 
Chancery sent a letter of exchange worth 50 scudi ‘to that virtuoso who 
is engraving the portraits of the famous captains’ (‘quel virtuoso che ha 
in ordine le effigi di capitani famosi’) (Furlotti, 2003: p. 235, n. 222). In a 
letter dated 13 August 1594 from Chieppio to Tullio Petrozzani (1538–
1609), who was chancellor at the Mantuan court (Tellini Perina, 1986: 
p. 17), Chieppio reported that he had received the compensation for 
Caprioli, but he was waiting to give it to the printmaker. He also reported 
the requests of the engraver regarding the writings and the missing por-
traits, as well as the list of the other portraits that had already been made:

‘avertendo che da costì si mandino gli elogii della casa Gonzaga più corretti 
che si potrà, et sopra il tutto quest’altri ritratti che mancano, se si possino 
havere. … Quel virtuoso dagli [sic] elogii mi ha portato adesso una lista, che 
gli dì mandai già, di tutti i capitani che si stamperanno, et la mando a vostra 
signoria reverendissima, acciò sua altezza la legga, se bene si sta in pensiere di 
cambiarne alcuni, le effigie de’ quali si hanno più communemente nel Giovio 
[Paolo Giovio] et altri autori.’ (Furlotti, 2003: p. 235, n. 222.) 

[… the most accurate eulogies possible should be sent from here of the 
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house of Gonzaga, and above all these other missing portraits, if they 
can be obtained … He has now brought me a list, which I already sent  
 
 
him at the time, of all the commanders to be printed, and I will send it 
to Your Most Reverend Lordship so Your Highness can read it, in the 
event that you are thinking of changing any whose portraits are more 
commonly found in Giovio and elsewhere.]

 Concerning the missing portraits to be featured in the series and 
the writings that had to accompany them, the correspondence between 
Caprioli and Chieppio, as well as between Chieppio and the Mantuan 
court, shows that these took a long time to arrive (Furlotti, 2003: p. 239, 
n. 229; p. 245, n. 244; pp. 246–247, n. 247). Furthermore, as Chieppio 
made it clear in a letter to Lelio Arrigoni (b. 1541–?) dated 18 December 
1594, the series was not to be published without such writings (Furlotti, 
2003: pp. 242–243, n. 238). Caprioli received the missing portraits in 
spring 1595, as Lelio Arrigoni reported to Chieppio that the printmaker 
was relieved to have received two portraits (‘colli due ritratti da intagliare, 
del che n’è rimasto molto consolato’) (Furlotti, 2003: p. 247, n. 248, and pp. 
252–253, n. 262; see also Archivio corrispondenza Gonzaga, ns. 9269 and 
9290). Caprioli, however, kept waiting for the writings (Furlotti, 2003: 
pp. 249–250, n. 255; p. 250, n. 256; p. 251, n. 259). At one point, he 
wrote a letter to Chieppio soliciting the written military exploits so to 
avoid the risk to jeopardise the publication. On 27 May 1595, Caprioli 
wrote: 

‘Supplico vostra signoria che, sì come per singolar sua cortesia ha incomin-
ciato favorir il negotio dell’opera mia, voglia anche seguire, acciocché più non 
si tardi a stamparsi, già che tanto tempo è che altro non s’aspetta che la riso-
lutione che da lei ha a venire intorno a ciò, insiememente che le scritture di 
Mantova appartenenti [sic] a’ capitani fatti et da farsi de’ signori Gonzaghi 
… Altro non mi occorre, sol che di nuovo priegarla a quanto prima mandarmi 
intiera determinatione del tutto, poiché, tardandosi ad haverla, tra l’altri disa-
ggi che ne avverrebbono, può essere che si partino di Roma alcuni diligenti 
maestri di stamperia, il che sarai non poco di disturbo all’opera…’. (Furlotti, 
2003: pp. 251–252, n. 260).

[I beg Your Lordship, that having looked with favour on the progress 
of my work with your unique courtesy, you may continue so that there 
is no more delay to the printing, given that so much time has already 
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passed for its approval that must come from you, and likewise the elogia 
from Mantua, with regard to the captains already engraved and of the 
Gonzaga lords still to be engraved … I have no more to add, except to 
beseech you again to send me as soon as possible the full decision regar-
ding the whole, because among other inconveniences resulting from the 
later I have it, it may be that some diligent master printers will leave 
Rome, which would have quite a significant disruption on the work.]

 In the same letter, Caprioli also mentioned that in agreement 
with Cardinal Scipione Gonzaga, he had chosen not to insert the portrait 
of a certain Federigo da Bozzolo [Federico Gonzaga of San Martino 
all’Argine] because he had performed poorly as a man of arms and had 
found himself partaking in battles that the Gonzaga eventually lost (‘… 
per essere stato sempre disgratiato in guerra, poiché perlopiù trovossi nelle batt-
aglia che si perderono’) (Furlotti, 2003: p. 252, n. 260). Although Caprioli 
finished the letter by saying that if deemed necessary by the duke, he 
would add the portrait of Federico Gonzaga too (‘ma, se a sua altezza 
parerà il contratio, si ponerà’), he did not do so in the end, thus revealing 
that he was not just an executor at the mercy of Duke Vincenzo’s will nor 
that of his ambassadors and secretaries. Caprioli was asked to justify this 
decision as we understand from his reply in the letter dated 12 May 1596 
(Furlotti, 2003: pp. 259–260, n. 280). This time, the name of Scipione 
Gonzaga does not appear and Caprioli credits to himself only (‘io nol 
riposi’) the decision to omit the portrait of Federico Gonzaga. 

 Concerning the texts that were to accompany the portraits, 
Caprioli showed firmness in telling the duke’s secretary how these ought 
to be written. In the letter dated 1 July 1595, Caprioli wrote to Chieppio: 

‘Scrissemi vostra signoria come sua altezza [Vincenzo I Gonzaga] havea 
commesso che si facessero tutti gli elogi degli signori Gonzaghi, de’ quali ho 
fatto i ritratti. Dico a vostra signoria che bastarà mandarmi socintamente 
scritti i lor fatti in guerra, percioché l’altre vite raccolte da me de’ rimanenti 
capitani contengono brievemente i lor fatti in guerra et non altro et la narra-
tione è nuda, schietta et senza ornamento di parole et sentenze. Di modo che 
se si facessero gli elogi vaghi et che si dilatassero in altro, si dicorderebbe da le 
vite già fatte…’. (Furlotti, 2003: pp. 252–253, n. 262; see also p. 257, 
n. 274).

[Your Lordship wrote to tell me that Your Highness [Vincenzo I 
Gonzaga] had ordered all the eulogies of the Gonzaga lords of whom 
I have made portraits. Your Lordship might like to note that brief 
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descriptions will be enough, covering their actions in war, because the 
other lives I have collected of the remaining commanders contain brief 
details of their military exploits, no more, and the narrative is plain, 
straightforward and unadorned in the choice of words and phrasing. 
Therefore, well-turned eulogies that digress on other matters, would 
not match with the lives already written.] 

 The Ritratti was eventually published at the outset of 1596. On 6 
January of that year, Arrigoni wrote to Chieppio that ‘L’Aliprandi printed 
the whole book’ (‘L’Aliprando ha stampato tutto il libro’) (Furlotti, 2003: 
p. 256, n. 272). On 16 March 1596, Caprioli notified Chieppio that he 
was sending him a copy of the book to give to Duke Gonzaga and asked 
that he express his reverence for the duke on his behalf; more copies were 
sent to Arrigoni to be given to Chieppio and his friends (Furlotti, 2003: 
p. 258, n. 276 and n. 277).

 By the second half of the sixteenth century, printmaking gen-
erally relied on the publishers who financed the printing projects and 
retained possession of the printing matrices from which the impressions 
were taken (Bury, 2001; Witcombe 2008; Griffiths, 2016). However, 
printmaking production was not independent from forms of control; 
those in positions of authority regulated its output by various means, 
such as the printing licence requirements, censorship and privileges 
(Leuschner, 1998; Nuovo, 2013; Witcombe, 2004), or, as in the case 
of the Ritratti, by financially supporting it. It might be thus argued that 
the Gonzaga by seizing the opportunity offered by the Ritratti to dis-
seminate both likenesses and military exploits of some of his members 
intended the series as some sort of propaganda. After all, as Chieppio 
stated ‘no family could claim more portraits than those from the house 
of Gonzaga’. 

 Still, this reading would fail to acknowledge the agency of those 
operating in the printmaking business in the creation of the series, which, 
as seen, was the product of a negotiation between the Mantuan court 
and Caprioli. As discussed, the latter had some freedom to operate, as 
exemplified by his choice of who to include in the series and the length 
of the texts to accompany the portraits. In addition, when Lelio Arrigoni 
asked him to follow up the series of illustrious captains with another 
book, Caprioli eventually stated that he was too busy with another matter 
and did not have time to do it (Furlotti, 2003: p. 259, n. 279, and pp. 
259–260, n. 280). 
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 A propaganda reading would also obscure the ways in which 
subjects, in this case Caprioli, expressed their loyalty to the ruling class. 
In the letters sent to Chieppio, Caprioli never failed to express his admi-
ration and service for the Duke, as he wrote in the dedicatory letter 
to Vincenzo Gonzaga: ‘My desire has constantly been to be given the 
chance to show to your most serene highness how devout a servant I 
am’ (‘che’l desiderio mio è stato continuamente di havere alcuna occasione, 
con la quale à V.A. Serenissima potessi darmi à conoscere per devotissimo ser-
vitore’) (Caprioli, 1596: f. *2). The same was true of Chieppio, to whom 
Caprioli wrote: ‘Please now receive this as a token of my service to you, 
from which I hope for every help and favour’ (‘Riceva dunque hora questo 
in segno della servitù mio verso lei, dalla quale ispero ogni aiuto et favore’) 
(Furlotti, 2003: p. 258, n. 276). Although the rhetorical quality of these 
statements must not be ignored, such expressions nevertheless shed light 
on the ways in which power relations were communicated. 

 Finally, it should be noted that even though the Gonzaga finan-
cially contributed to the Ritratti, the series was not published under their 
direct control in Mantua — this task could have been assigned to the 
court printmaker (Nuovo, 2008). Moreover, before printing, Caprioli 
made sure to protect his work and investment by applying for a priv-
ilege, which was granted on 2 April 1596 (Leuschner, 1998: p. 360). 
This meant that Caprioli, not Duke Vincenzo Gonzaga nor his court, 
remained in possessions of the print matrices from which further impres-
sions could be printed. We know this because Caprioli’s heirs sold the 
copper plates to Philippe Thomassin (1562–1622) (Leuschner, 1998: p. 
360), a French printmaker active in Rome, who republished the series 
with the same title but, this time, with a dedication to Henry IV of France 
(1553–1610) (Thomassin, 1600).

Conclusion

To analyse portrait prints means to step into the broader rela-
tionship between printmaking and power (Nuovo, 2006). As it has been 
pointed out here, the Ritratti might have been prompted by Cardinal 
Scipione Gonzaga, but Caprioli eventually brought the project to its com-
pletion and gave it to Duke Vincenzo Gonzaga and his ambassadors and 
friends as a gift to show his admiration and respect towards them. The 
print matrices remained his property, who now had the unprecedented 
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power to replicate someone’s likeness for his own purposes (e.g. financial 
gain). The Ritratti testifies that these portrait prints were not propaganda 
but products of a broader cultural hegemony (Cospito 2018; Gramsci, 
1971), which reinforced the ruling class’s worldview as the accepted 
cultural norm. Ultimately, Caprioli’s series of engraved portraits allows 
shedding light on the societal relevance of portrait prints as a means to 
maintain or consolidate social hierarchies. 
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O retrato do governador  
e capitão geral da Índia  
João Pedro da câmara (reg. 
1774-1779) e um dos seus 
possíveis modelos, o retrato  
do Marquês de Pombal por 
Louis-Michel Van Loo
Ana Duarte

Professora Jubilada e investigadora

Neste poster damos a conhecer e interpretamos o Retrato do 
Governador e Capitão Geral da Índia João Pedro da Câmara, 
óleo sobre madeira (de pintor local desconhecido), que faz 
parte da galeria dos retratos dos vice-reis e governadores do 
Estado Português da Índia que se encontram no museu do 

Archeological Survey of India, instalado no convento de S. Francisco, 
em Velha Goa. Estabelecemos igualmente uma relação com o retrato de 
quem o nomeou para essa função, o seu mentor e amigo Sebastião José 
de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras e Marquês de Pombal, executado 
por Louis Michel van Loo, com paisagem de fundo de Joseph Vernet, a 
partir de desenhos enviados de Lisboa.
 José Pedro da Câmara foi nomeado, pelo Marquês de Pombal, 
governador e capitão geral da India e exerceu o seu governo de 1774 a 
1779, ou seja, até dois anos depois da morte de D. José I e da conse-
quente queda em desgraça do poderoso ministro seu protetor. Câmara 
nascera em Lisboa a 30 de Julho de 1721 e foi enviado para a Índia com 
expressas instruções para reedificar a quase abandonada e muito arrui-
nada Velha Goa, missão em que pôs todo o seu empenho, desenvolvendo 
inúmeras diligências, militares, políticas, sociais, sanitárias e fiscais, 
documentadas num códice do Arquivo Histórico de Goa, em Pangim,
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que preparamos para edição, acompanhada de outra documentação que 
esclarece melhor e contextualiza a sua ação nesse domínio.
 Um retrato não nos mostra só o aspeto físico do retratado e o 
seu estatuto social, dá-nos também informações sobre os acontecimen-
tos históricos do momento. Além 
da leitura iconográfica que os dois 
retratos proporcionam, destaca-se a 
sintonia política e reformadora exis-
tente entre estas duas personagens, 
que tiveram um papel relevante 
na história de Portugal e da Índia. 
Sebastião José de Carvalho e Melo 
e José Pedro da Câmara trocaram 
informações e escreveram muitas 
cartas um ao outro, documenta-
ção que se encontra no Arquivo 
Histórico Ultramarino e na Torre 
do Tombo: o Marquês com instru-
ções detalhadas para serem pos-
tas em prática naquele território, o 
Governador com informações atua-
lizadas dos acontecimentos e das 
decisões por ele tomadas no cum-
primento das ordens recebidas. Por 
vezes, as cartas eram encriptadas, 
tanto de um lado como do outro, 
com um código que só eles con-
seguiam decifrar e hoje é para nós 
infelizmente indecifrável.
 Observemos os retratos: o 
do Marquês de Pombal apresenta-
nos o estadista sentado numa sala 
cujo fundo é uma ampla paisa-
gem da embocadura do Tejo, para 
a qual um dos seus braços aponta, 
divisando-se a saída, depois da 
expulsão, dos Jesuítas do Reino de 
Portugal. Enquanto, em Portugal, 

Fig. 1. Retrato do Governador e Capitão 
Geral da Índia João Pedro da Câmara. Autor 
Desconhecido. Óleo sobre madeira. Museu do 
Archeological Survey of India, Velha Goa

Fig. 2. Retrato do Marquês de Pombal. Louis 
Michel Van Loo e Joseph Vernet. Óleo sobre 
tela. Câmara Municipal de Oeiras
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o Marquês transformou o tribunal 
da Inquisição numa policia política 
destinada a perseguir os opositores 
às suas políticas reformadoras, em 
Velha Goa, José Pedro da Câmara, 
entre muitas medidas destinadas 
a sanear, desmatar e reabilitar a 
velha e quase abandonada cidade, 
extingue a Inquisição, manda ocu-
par os edifícios vazios por tropas e 
nas suas constantes determinações 
sobre a reconstrução de Velha Goa, 
de acordo com os planos escolhidos 
e as orientações construtivas que dá, 
faz comentários injuriosos sobre a 
Companhia de Jesus, que também já 
tinha sido expulsa de Goa.
 Ainda no retrato do 
Marquês, o reformador segura numa 
das mãos as plantas da reconstrução 
do Terreiro do Paço e do Arsenal e 
mostra, no lado direito, um conjunto 
de plantas da reconstrução da Baixa 
e da adaptação do Noviciado da 
Cotovia (dos Jesuítas) a Colégio dos 
Nobres, ilustrando um dos principais 
objetivos da sua política reforma-
dora, a criação de uma nova elite dirigente que encabeçasse a renovação 
económica, sobretudo mercantil e industrial, do Reino, proporcionada 
pela reconstrução da capital e pela construção de raiz de outros núcleos 
urbanos espalhados pelo território. No retrato de José Pedro da Câmara, 
vêem-se, sob uma das mãos, devidamente legendadas, as plantas da 
reconstrução de Goa e, por baixo destas, as da cidade como ainda era. É 
muito provável que, antes da sua partida de Lisboa para Goa, o governa-
dor tivesse visto o retrato do Marquês ou, no mínimo, uma gravura dele 
tirada e quisesse afirmar, no seu próprio retrato, à imagem do seu pro-
tetor e amigo, o papel mais importante no âmbito do cargo que exercia 
em Goa, a reconstrução da velha capital, e mostrar, sobretudo, a sintonia 

Fig. 3. Retrato do Governador e Capitão Geral 
da Índia João Pedro da Câmara (pormenor)

Fig. 4. Reconstrução do Recolhimento do 
Parto. João Francisco Muzzi. Óleo sobre tela, 
1789. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro
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ideológica e política com o seu mentor. Dois homens com os mesmos 
intentos: reconstruir e reformar, estando ambas as dimensões presentes 
nos dois retratos de estadistas.
 Em todo o Império Português, na segunda metade do século 
XVIII, este é o único retrato de Governador ou Capitão Geral em que 
essa dimensão reformadora, patenteada na proposta de reconstrução de 
uma cidade (no caso, a capital do Estado Português da Índia), está tão 
evidentemente mostrada. No Brasil, em que o esforço povoador promo-
vido por Pombal levou à fundação e construção de várias vilas e cidades
em quase todo o território, apenas ecoa essa preocupação reformista, no 
que toca à renovação urbanística do Rio de Janeiro, numa interessante 
composição do pintor ítalo-brasileiro João Francisco Muzzi sobre a Re-
construção do Recolhimento do Parto, de 1789, em que se vê, no pri-
meiro plano, o Vice-Rei do Brasil D. Luís de Vasconcelos e Sousa (regn. 
1778-1790) a receber das mãos do mestiço Mestre Valentim, artista, 
arquiteto e urbanista, a planta da reconstrução do edifício.

Agradecimentos 
Ana Teresa Teves Reis. Projeto OLD GOA REVELATIONS (FBA/
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Resumo

Nesta comunicação, pretende-se perscrutar o enigma do episó-
dio de D. Pedro e Inês de Castro, através das suas representações 

mais destacadas, confrontando a narrativa iconografada nos túmulos 
com as versões “oficiais” da cronística e de outra documentação. Para o 
efeito, analisar-se-ão os túmulos dos protagonistas da história de amor e 
morte e folhear-se-á alguma cronística (de Fernão Lopes e Rui de Pina), 
o testamento de D. Fernando I e o relato do discurso de João das Regras 
em Cortes de Coimbra de 1385, em especial, assinalando as contradi-
ções, inscrevendo-as na conjuntura histórica e retirando daí as ilações 
possíveis.

Os grandes mitos de amor e morte marcam a traço grosso o 
itinerário da cultura ocidental (Denis de Rougemont), embebem de 
tristeza a sua melancolia e, em certos casos, podem abalar, traumatica-
mente, as comunidades, como Eduardo Lourenço afirma relativamente 
à morte de Snu Abecassis e de Francisco Sá Carneiro…eis porque os 
vemos refractados nos labirintos da saudade da nossa memória e da nossa 
imaginação.

Pedro & Inês: paixão & morte  
da vida à arte e à letra
Annabela Rita

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Alameda da Universidade, 1600-214, Lisboa
arita@campus.ul.pt

E porque vontade d’el-rei, nosso senhor (disse elle) é 

que isto não seja mais encoberto, […] por tirar suspeita 

de vossos corações, e ser a todos claramente sabido. 

Conde Dom João Affonso, segundo Fernão Lopes
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Entre parênteses, fica a noção de que, nesse traço grosso do 
Cânone Literário, as identidades nacional e estética encontram-se e 
entretecem-se, as comunidades “miram-se” (Garrett). Claro que História 
e Literatura têm e declaram projectos bem diferentes: a História aspira 
à reconstituição da verdade do passado humano (veridição), enquanto 
a Literatura aspira a um belo inovador cumprindo diversas funções. No 
caso da ficção histórica, onde mais obviamente se aproxima da História, 
buscará (?) a plausibilidade/possibilidade (verosimilhança). Como defende 
Milan Kundera n’A Arte do Romance (1986), se a História tem como 
objectivo o que, de facto, foi, a Literatura explora as hipóteses existenciais 
do que poderia ter sido... 

Ora…

No centro do templo de Alcobaça, iluminado pelo foco de luz 
que a rosácea lhe dirige, projecção simplificada no limiar do edifício da 
que ostenta no seu túmulo, porque sorri D. Pedro na pedra?1 

Pelo que nele inscreveu, mas no desconhecimento de que a sua 
vontade não seria acolhida pela História… ou, talvez, antecipando o cas-
tigo para os que não respeitassem a sua vontade…

No túmulo, temos, inquestionavelmente, uma inscrição em 
pedra, homenagem, mensagem… Vejamos, então, o que nele fez inscre-
ver D. Pedro, mas recuemos ao início dos factos.

E lembremos que dele nos diz Fernão Lopes, num retrato que 
abre a sua Chronica de el-rei D. Pedro I, onde, dentre outros traços, destaca:

Amava muito de fazer justiça com direito. E assim como quem faz cor-
reição, andava pelo reino, e visitada uma parte não lhe esquecia de ir 
vêr a outra, em guisa que poucas vezes acabava um mez em cada logar 
de estada.
Foi muito mantenedor de suas leis e grande executor das sentenças 
julgadas, e trabalhava-se quanto, podia das gentes não serem gastadas 
por azo de demandas e prolongados pleitos.
E se a Escriptura affirma que, por o rei não fazer justiça, vem as tempes-
tades e tribulações sobre o povo, não se póde assim dizer d’este, cá não 

1   Este texto remete para anexos e imagens que o esclarecem e acompanham em obra minha anterior, onde foi publicado originalmente: 

Perfis & Molduras no Cânone Literário, Lisboa: Edições Esgotadas/CLEPUL, 2019, “Última vontade régia incumprida” (Rita, 2019: 

89-152). Dispenso-me, pois, de consagrar aqui essa documentação, que o leitor poderá consultar nessa edição, mantendo as remissões 

para ela. A bibliografia compulsada excede a que vai sendo referida ao longo do texto, sendo esta reduzida às referências estratégicas para 

o que vai sendo afirmado.
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achamos, em quanto reinou, que a nenhum perdoasse morte de alguma 
pessoa, nem que a merecesse por outra guisa, nem lh’a mudasse em tal 
pena por que pudesse escapar a vida.
A toda gente era galardoador dos serviços que lhe fizessem, e não 
sómente dos que faziam a elle, mas dos que haviam feitos a seu padre, e 
nunca colheu a nenhum cousa que lhe seu padre desse, mas mantinha-a 
e accrescentava n’ella. (Lopes, 1895: cap. I, s.p.)

E encerra o retrato com a afirmação:

Este rei não quiz casar: depois da morte de Dona Ignez, em sendo 
infante, nem depois que reinou, lhe prove receber mulher; mas houve 
amigas com que dormiu, e de nenhuma houve filhos, salvo de uma 
dona, natural de Galliza, que chamaram Dona Thereza, que pariu um 
filho que houve nome Dom João, que foi mestre de Aviz em Portugal 
e depois rei, como adiante ouvireis, o qual nasceu em Lisboa onze dias 
do mez de abril, ás tres horas depois do meio dia, no primeiro anno 
do seu reinado. E mandou o el-rei criar, em quanto foi pequeno, a 
Lourenço Martins da Praça, um dos honrados cidadãos d’essa cidade, 
que morava junto com a igreja cathedral onde chamam a praça dos 
Canos, e depois o deu, que o criasse, a Dom Nuno Freire de Andrade, 
mestre da Cavallaria da ordem de Christo. (Lopes, 1895: cap. I, s.p.)

D. Inês Pérez de Castro (1320/25-1355), dama galega filha natu-
ral de D. Pedro Fernández de Castro, grande senhor galego, primo direito 
de D. Pedro I, camareiro-mor de Afonso XI de Castela e de Aldonza 
Suárez de Valadares, veio para Portugal acompanhando D. Constança, 
noiva do infante D. Pedro, que por ela se teria apaixonado. Nem o habi-
lidoso convite de D. Constança para que ela fosse madrinha do seu filho 
afastou os amorosos que, após a morte desta, passaram a viver juntos… 
até que, já com quatro filhos, as razões de estado fizeram D. Afonso IV 
mandar matá-la, temendo que a família Castro dominasse a coroa por-
tuguesa, promovendo os filhos da ligação para o trono de Portugal, em 
detrimento de D. Fernando, filho de D. Constança e de D. Pedro I.2 Esta 
é a história oficial.

 

2  Sobre a história de paixão e morte do par e a sua elaboração literária, remeto para os estudos fundamentais de Sousa (1934 

e 2004). Sobre a vastíssima bibliografia dedicada ao tema, lembro também Roig (1986). Tão vasta é que poderíamos circunscrevê-la a um 

período (p. ex., Santos, 2005) ou observá-lo na literatura de cordel (Ferro, 2006), ou pensá-lo através dos túmulos (Ferreira de Almeida, 

1991; Silva, 1996/1997), ou rastreá-lo na nossa contemporaneidade (Agustina Bessa-Luís, João Aguiar, António Cândido Franco, Seomara 

da Veiga Ferreira e Luís Rosa, etc.). 
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As questões nela implicadas tecem a controvérsia até aos nossos dias. 
Assinalo algumas: 

1. Pedro e Inês casaram, de facto? 
2. Quais as circunstâncias da execução de Inês de Castro em 

7/1/1355: 
a. Foi morta diante do rei D. Afonso IV?3

b. A execução deu-se na Quinta das Lágrimas – lugar his-
tórico dos amores e lugar mítico da morte? Ou não?

c. Inês foi esfaqueada4 e/ou decapitada5? Se algumas ver-
sões optam por uma ou por outra modalidade, há as que 
as combinam;6 

3. D. Pedro teve sempre firme desejo de castigar os 3 assassinos? 
Incluindo Diogo Pacheco, que fugiu?

4. Inês foi coroada depois de morta em cerimónia solene no 
Mosteiro de Santa Clara, perante a corte?

5. Quem tinha direito a suceder a D. Fernando I?

Tentar responder a estas questões obriga a compulsar documen-
tação diversa e a confrontá-la. Assim, a leitura de alguns textos dedicados 
ao drama conduziu-me à análise da iconografia tumular dos protagonis-
tas (e das relações entre a micro e a macro-arquitectura religiosa), que 
me surpreendeu pelo modo como contradizia a versão mais “oficial” do 
caso (v. João das Regras), passando pela cronística de Fernão Lopes e 
de Rui de Pina, pelo testamento de D. Fernando, etc. O diálogo entre 
esses textos ponderados no seu tempo e estatutariamente tão diferentes 
mudou a minha percepção dos factos, da letra e das artes que os molda-
ram, fazendo-me oscilar entre perplexidade, surpresa, suspeita, desco-
berta e outros sentimentos. 

 
 

3   De acordo com múltiplas narrativas e obras pictóricas nacionais e estrangeiras (p. ex., O Assassínio de Inês de Castro  (1834), do 

pintor russo Karl Briullov).

4   P. ex., Santiago Diniz (2015: 54) afirma que ela teria sido “covardemente esfaqueada pelos algozes do rei”

5   Segundo muitos, ela teria sido “degolada, como convinha a pessoa da sua condição, conforme o registo exarado no Livro da Noa [1.º 

registo reporta-se ao ano 317; o último registo do f. 27 data de 1406 (E. 1444)], ‘crónica breve’ elaborada pelos Frades Crúzios” (Fundação 

Inês de Castro, “Inês de Castro-Biografia”).

6   “Os três assassinos esfaquearam Inês até à morte e acabaram por decapitá-la com as espadas, situação testemunhada por um dos seus 

filhos” (Google Arts and Culture; cf. também Reis, 2021, 14 de fevereiro).
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Passo a partilhar a minha reflexão.

1. Das inscrições nas letras…
Comecemos por uma cronologia mínima do que ao 

episódio mais importa:
•	 8 de Abril de 1320: nasce D. Pedro I (1320 – reinado: 1357-1367);
•	 24 de Agosto de 1338: na Sé de Lisboa, casamento do infante 

Pedro de Portugal, herdeiro do trono português, com D. 
Constança Manuel (1316-1345), filha de D. João Manuel de 
Castela, príncipe de Vilhena e Escalona, duque de Penafiel, tutor 
de Afonso XI de Castela; 

•	 [1338-45]: Descendência de D. Pedro / D. Constança Manuel: D. 
Luís, infante de Portugal (1340), D. Maria, infanta de Portugal 
(1342-137?), casada com D. Fernando, príncipe de Aragão; 

•	 1344: D. Afonso IV mandou exilar D. Inês de Castro (1320/25-
1355) no castelo de Albuquerque (fronteira), onde tinha sido 
criada por sua tia, D. Teresa, mulher de um meio irmão de D. 
Afonso IV;

•	 [1338-45]: Descendência de D. Pedro / D. Constança Manuel: 
+ D. Fernando, rei de Portugal (1345-1383);

•	 Outubro de 1345: morte de D. Constança no parto do que viria 
a ser D. Fernando I de Portugal;

•	 Contra a vontade do rei, D. Pedro manda regressar do exílio D. 
Inês. União de facto de D. Pedro / Inês de Castro nos Paços de 
Santa Clara, em Coimbra, com os seus três filhos;

•	 [1345-55]: Descendência de D. Pedro / D Inês de Castro: 
D. Afonso, infante de Portugal (1346), D. Beatriz, infanta de 
Portugal (1347-1381), D. João, infante de Portugal (1349-1387) 
e, em Castela, duque de Valencia de Campos;7 

•	 D. Afonso IV quer novo casamento de D. Pedro com outra dama 
de sangue real e este recusa. Boatos de que o príncipe se tinha 

7   De acordo com a Declaração de Cantanhede (1360), é verdadeiro o casamento secreto do rei D. Pedro I com sua mãe, D. Inês de 

Castro. Nesse mesmo ano, foi feito 1.º Senhor de juro e herdade da terra e Julgado de Lafões, das vilas de Seia, Porto de Mós, Gulfar, 

Sátão, Penalva, Rio de Moinhos, Besteiros, Sever, Fonte Arcada, Benviver, Moimenta, Armamar, Tanha, Riba de Vizela, Figueiredo, 

Aguiar da Beira, Cerquiz, Oliveira do Conde e Oliveira do Bairro, com suas jurisdições e rendas, todas concedidas por mercê de seu 

pai D. Pedro I, em Carta firmada por el-Rei, em 1360, para ele e seus descendentes. Teve, também, o senhorio de Gouveia, que lhe deu 

seu irmão D. Fernando I. D. João foi protegido pelo seu meio-irmão, o rei D. Fernando I, e agradava ao povo e à aristocracia nacionais. 

Casou com Maria Teles, irmã da rainha Leonor de Teles, que assassinou por suspeita de infidelidade, tendo de fugir para Castela, de onde 

defendeu o direito à coroa portuguesa através do Partido Legitimista-Nacionalista. Perdeu em cortes a favor do futuro D. João I (Partido 

Nacionalista). Morreu em Salamanca.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constan%C3%A7a_Manuel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Portugal_(1340)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Portugal,_Princesa_de_Arag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constan%C3%A7a_Manuel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/In%C3%AAs_de_Castro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Afonso_de_Portugal_(1346)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatriz_de_Portugal,_Condessa_de_Alburquerque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_de_Portugal,_Duque_de_Val%C3%AAncia_de_Campos
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casado secretamente com D. Inês, facto confirmado mais tarde 
por D. Pedro I na famosa Declaração de Cantanhede;

•	 1350: morto Afonso XI de Leão e Castela (1311, rei 1312-50), 
casado com D. Maria, filha de D. Afonso IV de Portugal, assume 
o trono D. Pedro I de Castela (1334, rei 1350-69), seu único 
varão legítimo, e forma-se uma conspiração para o destronar, 
substituindo-o por seu tio D. Pedro (filho de D. Afonso IV e neto 
legítimo de D. Sancho de Castela), proposta cujo mensageiro é 
D. Álvaro Pires de Castro, irmão de Inês. O príncipe D. Pedro 
de Portugal rejeita, em obediência ao pai, D. Afonso IV (que 
considera o empreendimento arriscado, além de visar destronar 
o próprio neto, D. Pedro de Castela, para colocar em seu lugar 
o filho, já herdeiro do trono português). Persiste, porém, a ideia 
dos Castros de que um sobrinho deles (filho de Pedro e Inês) 
viesse a governar esse poderoso reino ibérico;

•	 [1345-55] Descendência de D. Pedro / D Inês de Castro: + D. 
Dinis, infante de Portugal (1354-1397);8

•	 [1 de Janeiro] 1354 [dia e mês segundo Estêvão Lobato, criado 
do rei D. Pedro I]: alegado casamento em segredo;9

•	 1354: D. Maria, infanta de Portugal (1342-137?), filha de D. 
Pedro / D. Constança, casa com D. Fernando, príncipe de 
Aragão;

•	 7 de Janeiro de 1355: D. Afonso IV manda executar Inês de 
Castro. Assassinos: Pero Coelho, Álvaro Gonçalves, Diogo Lopes 
Pacheco (que conseguiu escapar à sanha de D. Pedro e ser per-
doado por este à beira da morte) e outros para executarem Inês 
de Castro em Santa Clara.10 Primeiras notícias do facto: o Livro 

8   D. Dinis foi banido da corte por se ter recusado a beijar a mão à sua cunhada, rainha D. Leonor de Teles, tendo entrado ao serviço de 

Castela. Mais tarde, o rei D. João I encarregou-o de uma missão em Inglaterra, de onde fugiu para Navarra e Castela, onde casou com 

Joana Henriques, filha bastarda de Henrique II, com quem teve dois filhos. Morto o rei D. João I de Castela, foi aclamado rei de Portugal 

por nobres portugueses exilados e com o beneplácito da sua sobrinha D. Beatriz que nele renuncia ao seu direito ao trono de Portugal. 

Invade a Beira, mas é derrotado e regressa a Castela. O seu corpo encontra-se sepultado em Cáceres, no Mosteiro de N. S.ª da Guadalupe.

9   Na refundição do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, efectuada antes de 1383 em meios próximos da Ordem do Hospital, afirma-se: 

“Casou outra vez este rei dom Pedro com a ifante dona Enês, filha de dom Pedro de Castro, e fez en ela o ifante dom Joham e o ifante dom 

Dinis e a ifante dona Beatriz” (LLCP, 1383?: 21B17).

10   Na Crónica da Biblioteca Manizola (ed. parcial em António Brásio, 1962: 103-112). Descrevem-se assim os factos: 

“O cronista da CBM carrega no ar lacrimejante de D. Inês (‘foram as lagrimas tantas que cousa não podia dizer’) e alarga-se na cena da 

morte: ‘loguo tornaram e não esgardando palavras algumas que dizia nem ter os filhos diante nem lhe por diante o Ifante dom Pedro seu 

Senhor que não avia de deixar sua morte sem vingança, a mataram cruelmente ás punhaladas, do qual elrey foy mui prasmado’ (CBM, cap. 

83)”: http://ifilosofia.up.pt/proj/admins/smelps/docs/7.Oliveira,%20Ines%20_pp.%20113-125_.pdf, p. 121. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/In%C3%AAs_de_Castro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis,_infante_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Portugal,_Princesa_de_Arag%C3%A3o
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da Noa ou Livro das Eras de Santa Cruz de Coimbra regista 
que, a 7/1/1355, o rei D. Afonso IV mandou degolar D. Inês de 
Castro11 e o Chronicon alcobacense refere que o rei mandou matar 
D. Inês em Coimbra, laconismo compensado na refundição do 
Livro de Linhagens do Conde D. Pedro (anterior a 1383), que já 
menciona o casamento e informação sobre o episódio nas notas 
biográficas de D. Pedro;12

•	 Até 5 de Agosto de 1355: guerra civil entre D. Pedro e D. Afonso 
IV, seu pai. Conclui-se com juramentos assinados;13

•	 [1356(?)-?]: Descendência de D. Pedro / Teresa Lourenço: D. 
João I, mestre de Avis, rei de Portugal (1357-1433);

•	 1357: D. Pedro de Portugal sobe ao trono e faz uma aliança 
com D. Pedro de Castela, acordando a extradição de conspira-
dores de ambas as partes14 e combinando casamentos entre os 
seus filhos (D. Fernando, herdeiro da coroa portuguesa, com 
D. Beatriz, infanta de Castela; D. João e D. Dinis, filhos de D. 
Pedro e Inês de Castro, com D. Constança e D. Isabel, filhas de 
D. Pedro de Castela e de sua amante Maria de Padilla);

•	 12 de Junho de 1360: na igreja de Cantanhede, confirmada em 
Coimbra em 18 de Junho de 1360 [Fernão Lopes]: Declaração 
nas Cortes de Cantanhede. D. Pedro afirma ter-se casado com 
Inês em segredo no ano de 1354.15 Três dias depois: D. Gil, 

11   Era millesima tercentesima nonagesima tertia septem dies Januarij decolata fuit Donna Enes per mandatum Dominis Regis Alfonsus 

quartus [Inês foi degolada, a mando de D. Afonso IV, no dia sete de janeiro de 1355] (Chronicon Conimbricense – Livro das Noas ou Livro 

das Eras de Santa Cruz de Coimbra, 2012: 27. A datação é da Era de César: ano de 1355 da Era de Cristo.  

12   Cf. “Casou outra vez este rei dom Pedro com a ifante dona Enês, filha de dom Pedro de Castro, e fez en ela o ifante dom Joham e o 

ifante dom Dinis e a ifante dona Beatriz” (LLCP, 1383?: 21B17).

13   V. “Contractos antre el rei dom Afonso o quarto e o iffante dom Pedro seu filho sobre as desavenças que avia antre elles per rezão da 

morte de dona Ines de Castro os quais se fizerão en onze de Janeiro 1394 annos”, in Loureiro, s.d.: 42-62).

14   Fernando Guidel de Toledo, Mem Rodrigo Tenório e Fernão Sanches Calderon, expatriados castelhanos, foram entregues na fron-

teira entre os dois reinos e sentenciados em Sevilha. D. Pedro de Castela enviou para Portugal Álvaro Gonçalves e Pero Coelho, tendo 

escapado Diogo Pacheco.

15    De acordo com Maria da Glória Marques Ferreira:

“Há ainda documentação que comprova o estatuto de esposa a Inês anterior ao juramento régio de Cantanhede e aos depoimentos de 

Coimbra em 1360: em 1358, quando o rei declara a sua vontade de ser sepultado em Alcobaça, junto a Inês a quem se refere como ‘nossa 

mulher’. À semelhança de Arnaut, Sérgio Pinto sublinha o discurso das exéquias de Inês proferido pelo maior poder espiritual do reino e 

antigo mestre de Direito Canónico na Universidade de Toulouse, o mestre de Braga, Cardaillac, contrariando as palavras de Fernão Lopes 

que davam como testemunhas do matrimónio apenas pessoas ‘simples e [de] chão entender’, mas também os ‘mais subtis, letrados e discre-

tos’ acreditavam neste casamento (Oliveira, 2010, p. 272). Sérgio Silva Pinto relembra ainda que, à falta de documento escrito, o casamento 

seria válido a nível do foro eclesiástico por quatro requisitos, preenchidos na totalidade, no caso de Pedro e Inês: 1) declaração jurada do 

clérigo que pede e recebe o consentimento dos contraentes; 2) por declaração jurada de testemunhas comuns; 3) por declaração jurada 

dos próprios cônjuges; e 4) por demonstração de três elementos clássicos – haverem sido chamados os cônjuges, haverem feito convivência 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_Louren%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_I_de_Portugal
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então bispo da Guarda, e Estevão Lobato, criado d’el-rei, con-
firmaram; Conde D. João Afonso certificou e mostrou a bula de 
dispensa papal para casar com parente chegada;16

•	 1361: com sarcófagos prontos, D. Pedro I mandou colocá-los 
na parte sul do transepto da igreja de Alcobaça e trasladar os 
restos mortais de D. Inês de Coimbra para Alcobaça, sob o olhar 
da maior parte da nobreza e da população (cf. Pinto, 1961: 
161-188);

•	 2 ou a 25 de Abril de 1361:17 trasladação e sermão das exéquias 
de D. João de Cardaillac (cf. Coelho & Rebelo, 2016), que se 
intitulou “Primaz das Hespanhas”, erudita peça da parenética 
fúnebre assente no reconhecimento do matrimónio de D. Pedro 
com D. Inês, “a infanta [que] [...]era sua esposa” (Rebelo & 
Rebelo, 2016: 54), e na comparação de D. Pedro com Abraão, o 
primeiro dos patriarcas e “pai dos crentes”, que sepultara com 
magníficas exéquias a esposa Sara, depois de a ter escondido 
com receio da ira do faraó.18 Discurso, pois, com todo um pro-
grama político memorialístico e legitimador de Pedro – “outro 
Abraão”, “Rei grande e excelso, acima de todos os povos” 
(Coelho & Rebelo, 2016: 54 e 52), e do seu acto de homenagem 
e exéquias,19 numa “comunhão legítima, por ser sua esposa”  
 
 
 

e haverem-se, em geral, por consortes. O último ‘impedimento’ apontado por Fernão Lopes – a falta da carta de confirmação do Papa 

Inocêncio VI do matrimónio de Pedro e Inês –, é considerado por Sérgio Silva Pinto como ‘apócrifo’, uma vez que não se conhecem pro-

testos da Santa Sé à confirmação do casamento feita, como vimos, pelo arcebispo Cardaillac (Pimenta, 2005, p. 191)” (Ferreira, 2012: 30). 

16   João das Regras menciona “as diligências de D. Pedro, enquanto infante e, depois, enquanto rei, para obter junto do Papa as dispensas 

necessárias para o casamento e legitimação dos filhos, concluindo a sua arenga com a transcrição de uma bula de Inocêncio VI em que 

este indefere o pedido do rei português”: http://ifilosofia.up.pt/proj/admins/smelps/docs/7.Oliveira,%20Ines%20_pp.%20113-125_.pdf, 

p. 119, mas, na verdade, tal não se justificaria, pois já havia a de João XXII. Sobre a argumentação de João das Regras, cf. Fernão Lopes, 

op. cit., pp. 407-409. 

17   Outros preferem 1362 ou 1363 (cf. Arnaut, 1969: 471-474). D. João de Cardaillac pregou o sermão na qualidade de arcebispo primaz 

de Braga, o que só poderia ter sido após 18 de Junho de 1361, data da bula de Inocêncio VI promovendo-o (o pálio pela bula Cum nuper 

ecclesie de 31 de Janeiro de 1362).

18   Este paralelismo abre a porta a uma hipótese de paixão de D. Afonso IV por Inês, que alguns autores também sugerem.

19   “É por isso que a referida D. Inês, que em sentido literal se chama Sara, isto é, princesa e esposa d’El-Rei, que era então Infante e 

Príncipe, detentor do estatuto de Príncipe herdeiro e do primado da linha sucessória logo após El-Rei, não escolheu sepultura por ter sido 

surpreendida pela morte. Foi com dignidade que El-Rei, seu marido, escolheu sepultura por ela e, como hoje se vê, mandou celebrar as suas 

exéquias, as quais, como podeis constatar, são de tal magnificência e solenidade que se pode dizer que, no que concerne à sua imponência, 

foram as primeiras em nobreza e magnificência que a alguma pessoa deste Reino até agora foram realizadas” (Rebelo & Rebelo, 2016: 54).
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(Coelho & Rebelo, 2016: 53). Discurso, também, consagrador 
de Inês a nível do juízo moral e religioso, cuja alma afirma estar 
“sepultada no Paraíso”;20

•	 18 de Janeiro de1367: D. Pedro adoeceu gravemente e morreu 
em Estremoz, com 46 anos. Subiu ao trono D. Fernando I, filho 
de D. Pedro I / D. Constança;

•	 Testamento de D. Pedro I: determinou ser enterrado no outro 
sarcófago que tinha preparado. Em geral, diz-se, na sequência 
de Fernão Lopes e da tradição, que estavam juntos de forma a 
que, quando o casal ressuscitasse no dia do Juízo Final, se olhas-
sem nos olhos;21

•	 1382: criação do título de Condestável do Reino ou Condestável 
de Portugal (segunda personagem da hierarquia militar nacio-
nal) por D. Fernando I e atribuído a D. Álvaro Pires de Castro 
(1310-84), 1.º Conde de Arraiolos,22 1.º Condestável de Portugal 
(1382-84), sucedido por D. Nuno Álvares Pereira (1385-1431);

•	 Crise de 1383-1385/interregno: 3 candidatos:
• D. João I de Castela. 2 de Abril de 1383: Tratado de 

Salvaterra de Magos: o filho varão do casamento de 
João I de Castela e Beatriz de Portugal (1383) herdaria 
o reino de Portugal se D. Fernando I morresse sem her-
deiros (solução mal vista pela maioria dos portugueses, 
uma vez que poderia implicar, caso Beatriz falecesse 
antes de seu marido e sem filhos, a união dinástica de 
Portugal e Castela)

• 2 meios-irmãos bastardos do rei moribundo:
	 João, filho de Pedro e Inês de Castro, então exi-

lado em Castela e ali detido logo após a morte 
de Fernando I23

20   “Devemos segura e piamente acreditar que esta Senhora Infanta há-de estar sepultada – assim Deus o queira – nesta sepultura, uma 

vez que nos terão feito chegar informação fidedigna de que ela levou, neste mundo, uma vida boa, piedosa e justa. E, além disso, se ela, 

neste mundo, ofendeu a Deus em alguma coisa, bem terá feito penitência neste mundo ao enfrentar a morte terrena. Temos, assim, razões 

para crer que ela, ao prever o fim dos seus dias, teve tal e tão grande contrição que a sua alma – assim praza a Deus – está sepultada no 

Paraíso, para que possamos dizer dela, para concluir, o que está escrito em Judite 15: 2” (Rebelo & Rebelo, 2016: 71).

21   Cf., em anexo, o único testamento de D. Pedro I que se conhece, apesar de nele de mencionarem anteriores.

22   Título que transitou para o seu filho D. Pedro de Castro, e, devido à posição pró-castelhana e anti-D. João I, foi transferido para Fernão 

Álvares Pereira, irmão de D. Nuno Álvares Pereira.

23   De acordo com António Brásio (e outros), “O próprio Mestre de Avis expressamente o considerava o único herdeiro de direito, acei-

tando o encargo de governador e defensor do Reino somente ‘ataa que o Iffamte dom Joham fosse solto, pera lho depois emtregar’. Afirma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1310
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	 João, grão-mestre de Avis, outro bastardo de 
Pedro I (filho de Teresa Lourenço, provavel-
mente aia de Inês de Castro), menos popular 
no reino, ao início da Crise, que o seu meio-ir-
mão João

•	 6 de Abril de 1385: eleição de D. João I24 em cortes, onde se des-
tacou João das Regras com um discurso argumentativo baseado 
em inquirição realizada25 e coincidente com o do testamento de 
D. Fernando no que aos filhos de Pedro e Inês se refere.26

Remeto para documentação que anexei a estudo já édito deste 
caso27 o esclarecimento de alguns dos factos referentes ao casamento de 
D. Pedro com D. Inês, assim como para o “relato em expansão” que se 
pode perscrutar nas fontes.28

E destaco o fundamental:
•	 a dispensa do Papa João XXII (1325) a D. Pedro “para 

F. Lopes (cap. 17) que o móbil do assassínio do Conde Andeiro fora ‘soomente por husar dhuüa homrrosa façanha, viimgamdo a desomrra 

de seu irmaão’” (Brásio, 1958: 24).

24   Cf. Auto de eleição de D. João I pelas Cortes de Coimbra (6 de Abril de 1385) (Frei Manuel dos Santos, Monarquia Lusitana, parte 8.ª, 

pp. 668 e ss., e D. António Caetano de Sousa, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, tomo I, p. 340 e ss., apud Arqnet.

pt., “O Portal da História”), com a intervenção decisiva de João das Regras. Sobre ele, diz-se na Crónica de D. Fernando recém-chegado 

do curso de Bolonha (“…/ o doutor [...] Joham das Regras [...], que pouco auia uehera do estudo de Bollonha”, cap. 157) e alguns que 

regressara em 1382 (“Em Bolonha recebeu o grau de doutor em leis, regressando à pátria em 1382”, Grande Enciclopédia Portuguesa e 

Brasileira, 1935: XXIV, 837). Ora, curiosamente, António Brásio não encontrou nenhum registo dessa frequência com diploma no Liber 

secretus iuris cessarei (Livro dos Exames e Livro dos Graus, período 1378-1512), no Arquivo Arquiepiscopal de Bolonha, obra que A. 

Sorbelli publicou em Bolonha em 1938 (II a Liber “Iuris Caesarei” dell’Università di Bologna, período de 1378-1420) e em 1942 (para os 

anos de 1421-1450), apesar de nele constarem diversos portugueses (cf. Brásio, 1958: 8). 

25   Marcelo Caetano considera que o seu mérito dever-se-á mais ao relato (e “arranjo”) de Fernão Lopes, “uma prova do génio literário 

de Fernão Lopes e admirável resumo das razões que deviam ter sido invocadas na discussão da legitimidade dos pretendentes ao trono” 

(Caetano, 1951: 18). Afirmando a ilegitimidade dos filhos de Pedro e Inês, acaba por fazer confluir a sua argumentação para o confronto 

final entre a falta de patriotismo destes e o patriotismo de D. João, mestre de Avis, filho ilegítimo de Pedro e Teresa Lourenço… Por outro 

lado, João das Regras invoca uma bula de Inocêncio VI, de 15 de Julho de 1361, recusando reconhecer a legitimidade dos filhos de Pedro 

e Inês em resposta a pedido deste: ora, António Brásio declara não a ter encontrado em arquivo algum (Brásio, 1958: 21) e José Barbosa 

demonstrou ter sido forjada (Brásio, 1958: 21-23). Aliás, ambos os autores destacam o desaparecimento “notável” e oportuno dos docu-

mentos invocados por João das Regras que contradiriam a legitimidade do casamento e dos filhos de Pedro e Inês (Brásio, 1958: 18). Sobre 

a nomeação de João das Regras como Reitor do Priorado de Santa Maria de Guimarães (cf. Brásio, 1981).

Fátima Regina Fernandes assinala que D. Fernando I, no seu testamento de 1378, teria afastado os Infantes Castro da linha sucessória 

como ilegítimos e, no caso de Dinis e Beatriz, traidores do reino com o auxílio de Diogo Lopes Pacheco (Fernandes, 2008: 31-54) e do 

“Testamento de D. Fernando (28 de agosto 1378)” (Arnaut, 1960: 294, v. Anexos). E, em carta régia de 25 de Maio de 1380, D. Fernando 

dá a terra de Ferreira de Aves, núcleo patrimonial dos Pacheco e de direito de Diogo Lopes, a Álvaro Peres de Castro, justificando-se 

com acusações a Diogo Lopes: embaixador desleal que combatera o reino português e tentara matar o rei (ANTT, Chancelaria de D. 

Fernando, I, n. f. 64 v-65).

26   Cf. excerto reproduzido em anexo.

27   Cf. nota 1.

28   Cf. Fernandes (2015).
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casa[r] com qualquer nobre mulher, devota á santa igreja 
de Roma, ainda que por linha transversa de uma parte no 
segundo grau e d’outra no terceiro, sejaes dividos e paren-
tes” (Lopes, 1895: cap. XXVIII, s.p.; v. Anexo 2);29

•	 a maldição papal relativamente a qualquer “homem [que] 
seja ousado presumpçosamente contra esta nossa dispen-
sasão ir”: que “seja certo na ira e sanha do todo poderoso 
Deus, e dos bem aventurados São Pedro e São Paulo, apos-
tolos, incorrer”; 

•	 “que a geração que de vós ambos [Pedro &…] nascer ser 
legitima sem outro impedimento” (Lopes, 1895: cap. 
XXVIII, s.p.), o que legitimou os filhos de Pedro e Inês;30

•	 a residência de Pedro e Inês no Paço de Santa Clara, man-
dado construir pela Rainha Santa Isabel, que nele se reco-
lheu (1325-1336), e que, no seu 2º testamento (de 1327) 
e no codicilo de 1328, destinou a habitação exclusiva de 
membros da família real (habitação exclusiva de reis e prínci-
pes seus descendentes, com as suas esposas) (Costa, 2020: 167-
168; Vasconcelos, 1894: 20-21);

•	 a menção a “regi Petri et ejus uxoris” no capítulo geral de 
Cister de 1361 (ANTT – Ordem de Cister MSMC, m. 3, 
n.º 93, in Santos, 1710: 182-183);31 

Portanto, D. Gil, então bispo da Guarda, podia casar o par e, 
de acordo com o juramento feito sobre as escrituras, tê-los-á, de facto, 
casado (“os recebera ambos por palavras de presente, como manda a 
santa igreja de Roma” (Lopes, 1895: cap. XXVII, s.p.; v. Anexo 2).

António Caetano de Sousa, na sua Historia Genealogica da Casa 
Real Portugueza32, refere todo o processo acima (e em anexo) de reve-
lação e divulgação sob juramento do casamento de D. Pedro e D. Inês 

29   Cf. também: Juramento de D. Pedro I do Matrimónio Celebrado com D. Inês de Castro (1360, 18 de Junho).

30   Injustificando a Carta de Inquirição a Respeito da Ilegitimidade dos Filhos de D. Pedro e D. Inês de Castro (1385, 30 de Maio).

31   Regular (margem direita do pergaminho muito irregular, por cortes e destruições várias), com furos do selo pendente. 327x288 (dobra: 

058). Inicial iluminada a sépia. Pergaminho de boa qualidade; regrado (18 linhas, muito sumidas, sobretudo as horizontais; letra bulática, 

com hastes superiores na 1.ª linha) (Santos, 1710: 182-183). Cf. Gomes, 2005: 71-73. Agradeço a Maria Alegria Marques esta informação 

e a disponibilização da transcrição do documento.

32   Cf. António Caetano de Sousa (1735-1749). Historia Genealogica da Casa Real Portugueza: desde a sua Origem até o Presente, 

com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenissimos Duques de Bragança: Justificada com Instrumentos, e Escritores 

de Inviolavel Fé: e Offerecida a El Rey D. João V..., 12 vols. Lisboa: Officina de Joseph Antonio da Sylva, impressor da Academia Real. 
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(Sousa, 1735: I, 367-372), “sua amada Esposa a Rainha Inês de Castro” 
(Sousa, 1735, I: 374), lembrando que a Rainha D. Brites, mãe de D. 
Pedro, também o reconhece, pois trata, no testamento, todos os seus 
netos igualmente por infantes e nos legados (Sousa, 1735, I: 372), e 
conclui descrevendo a trasladação da falecida para a “sumptuosa sepul-
tura” no Mosteiro da Batalha, anotando o momento que ficará rodeado 
em lenda, antes do encerramento do corpo na morada final (momento 
improvável, dado que Inês de Castro teria sido degolada):

Tirado o corpo da sepultura foy Vestido e adornado das insignias da 
Magestade e assentando-o em huma cadeira, lhe beijaraõ a maõ os 
Senhores e Grandes do Reyno, em demonstraçaõ e reconhecimento da 
vassallagem. (Sousa, 1735: I, 370)33

Alguns autores, como João Baptista de Castro e José Hermano 
Saraiva, etc., defendem que o casamento se teria realizado na igreja de S. 
Vicente ou noutra morada (Abade de Baçal). Numerosos sinais apontam 
no sentido desse casamento, como Ernesto Rodrigues sintetiza:

No índice dos Portugaliae Monumenta Historica Nova Série. Volume II 
/ 2 / Livro de Linhagens do Conde D. Pedro (1980, p. 250), diz-se que 
Inês de Castro ‘cc.’ [casou com] Pedro I, porque o título 21B14 reza: 
‘Casou outra vez este rei dom Pedro com a ifante dona Enês, filha de 
dom Pedro de Castro, e fez em ela / o ifante don Johan / e o ifante dom 
Dinis / e a ifante dona Beatriz.’ (volume II / 1, p. 217) Há segunda refe-
rência no título 21M13: ‘E filhou-a el Rei dom Pedro de Portugal em 
seeendo ifante, […].’ (p. 217) [...] Documento latino de 1 de Novembro 
de 1388 (que Arnaut dá em extratexto, ao lado da p. 72), devido a Frei 
Vicente Gonçalves, confessor de D. Dinis, diz que seu pai teve duas 
mulheres, Constança e Inês. (Rodrigues, s.d.)

33   Segundo alguns, esta cena terá sido inventada pelo castelhano Frei Jerónimo Bermudez de Castro (c. 1530-1605/06) na obra Nise 

Laureada (Nise lastimosa e Nise laureada: Doña Inés de Castro y Valladares, princesa de Portugal: primeras tragedias españolas, 1557), 

inspirada na Castro de António Ferreira (sem esse pormenor tétrico), e Manuel de Faria e Sousa tê-la-ia divulgado. As Nise (anagrama de 

Inês), da morte de Inês (Nise lastimosa) à vingança de D. Pedro (Nise laureada), são tragédias em 5 actos com 2 coros publicadas, primeiro, 

sob o pseudónimo de Antonio de Silva (Primeras tragedias españolas de Antonio de Silua....Madrid: Francisco Sánchez Impressor, 1577), 

depois recolhidas em antologias (p. ex., Parnaso español de Sedano, 1768, vol. VI; Tesoro del teatro español, de Eugenio de Ochoa, Paris, 

1838, tomo I). Nelas, Inês é “espejo en quien el cielo se remira” (Bermudez, 1877[1577]: 176). La Iffanta Coronada por el Rey Do Pedro, 

Dona Ines de Castro (Lisboa, 1606), de João Soares de Alarcão, da Casa Real Portuguesa, sobrevalorizando a beleza de Inês (divulgando o 

termo “colo de garça” do séc. XIV, na anónima Crónica de Inés de Castro, Cuello de Garza), atenua alguma dramaticidade da elaboração 

ficcional do caso, já cultivada em finais do séc. XV, particularmente neste aspecto: evoca a tradição corrente (“cuentasse”) de que D. Pedro 

teria feito coroar a estátua de Inês (canto IV). Em geral, parece que, em Espanha, se teria divulgado a imagem da homenagem ao cadáver 

desde meados do séc. XVI até finais do XVII (os romances de Isabel de Liar, de 1550 e 1572, as peças de Bermúdez, de 1577, o romance 

de Gabriel Lobo Lasso de la Veja, de 1587, a Tragedia de Mejía de la Cerda, de 1612, Reinar después de morir, 1627, de Vélez de Guevara, 

e em romances sobre o assunto de 1688 e do séc. XVIII), enquanto na tradição portuguesa essa homenagem teria sido feita a uma repre-

sentação de Inês (Gritando va el caballero, anterior a 1495, La Iffanta Coronada, 1606, de João Soares de Alarcão, etc.). Cf. Botta (1996).
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E continua:

Pero López de Ayala (1332-1407), no cap. XIV da Crónica de Don Pedro 
Primero34 ‒ contemporâneo do nosso D. Pedro I, a quem requer os 
assassinos de Inês ‒, justifica a morte desta “por quanto le decían [a D. 
Afonso IV] que el infante Don Pedro su hijo quería casarse con ella. […] 
E este Infante Don Pedro de Portugal amaba tanto a la dicha Doña Inés 
de Castro, que decía a algunos de sus privados que era casado con ella; 
e por esto el Rey Don Alfonso su padre fízola matar […].” Reacção de 
D. Pedro: ‘[…] e luego quisiera matar a los que fueron en el consejo de 
la muerte de Doña Inés, la cual decía entonces que fuera su muger legí-
tima, que él avía casado con ella, aunque non lo osara decir por miedo 
del rey su padre: […].’ (Ed. de Madrid […], s. d. [1931?], p. 114-115) 
Ayala pode aludir à declaração régia de Cantanhede; ou a um núcleo 
restrito de ‘privados’. É evidente a conclusão de António Resende de 
Oliveira (“As vidas de D. Pedro e de D. Inês de Castro na historiografia 
medieval portuguesa”, online): ‘A presença constante da referência ao 
casamento do infante com D. Inês assegura-nos, pelo menos, que ele 
seria tido como facto adquirido nos círculos da corte portuguesa após 
a declaração do rei nesse sentido.’ (p. 117) Ayala reforça esse senti-
mento, ele que, tendo lutado em Aljubarrota, ficou preso por um ano 
em Portugal. (Rodrigues, s.d.)

E lembra também que a Crónica Geral de Espanha de 1344 
afirma: 

[…] dona Ynes, a qual já dante tinha devulgado que era sua mulher. E 
assi fez coroar a ymag  de cima do moym to com de raynha, e poelo 
ygual do seu (IV, 1990, p. 539). (Rodrigues, s.d.)

Apesar disso, até agora, parece haver um consenso na bibliogra-
fia nacional em como D. Pedro não teria casado com D. Inês, apesar de o 
ter declarado para memória futura e registado notarialmente com tabe-
lião ajuramentado e com testemunhas. A própria pena de Fernão Lopes 
(entre a Crónica de D. Pedro e a Crónica de D. João I) faz o percurso no 
sentido da suspeita para reforçar a legitimidade de D. João I.35 Ora, isto 
colocará toda a historiografia que assim o afirma ou insinua sob o signo 
da maldição com que termina a dispensa do Papa João XXII?...

34    É a primeira narrativa completa do triste episódio e das suas consequências (cf. Oliveira, 2005).

35   Cf. Oliveira (2005) e outros. Esta versão impor-se-ia: na refundição da Crónica Geral de Espanha de 1344 (c. 1460); na Crónica de 

D. Afonso IV, Rui de Pina; na Crónica da Biblioteca Manizola, anónima (Biblioteca Pública de Évora); na Crónica dos Senhores Reis de 

Portugal (1536), de Cristóvão Rodrigues Acenheiro, a partir de resumos da cronística que o precedeu.



428

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

De acordo com a cronologia, não parece “colher” o assassinato 
de D. Inês de Castro por razões de estado e por decisão plena de D. 
Afonso IV:

•	 a família Castro estava, quando muito, a favorecer que D. 
Pedro assumisse uma “dupla coroa”/união ibérica, o que 
determinaria a liderança portuguesa na península, quiçá 
justificando essa iniciativa que, mais tarde, D. Fernando I 
atribua o recém-criado título de Condestável do Reino a D. 
Álvaro Pires de Castro (1310-84), irmão de D. Inês;

•	 realizado ou não o casamento entre D. Inês e D. Pedro, 
os filhos de ambos eram mais novos que os de D. Pedro / 
D. Constança (em especial, D. Fernando, que seria rei de 
Portugal, 1367);

•	 bastardos, legitimados ou legítimos, sendo a descendência 
dessa relação considerada perigosa para a coroa portuguesa, 
pareceria que seria de recomendar a morte deles e não de 
D. Inês. No entanto, em 10 anos de relação assumida (1345-
1355), com três filhos nascidos até 1349, só quando nasce o 
último, em 1354, é que a morte de Inês se impõe?

•	 por fim, quando D. Afonso IV se comove e desiste dessa exe-
cução, os seus conselheiros insistem junto dele sobre essa 
necessidade e o rei lava daí as suas mãos e deixa que eles 
decidam e o façam “se quiserem” (“lhe fizeraõ dizer, & con-
sentir que elles tornassem a matar Dona Ines se quizessem, a 
qual por isso loguo mataraõ”36);

•	 o argumento invocado pelos executores para voltarem atrás 
foi a perseguição de D. Inês, se sobrevivesse à situação. Ora, 
conhecendo D. Pedro, não seria bem mais de temer a deste, 
ainda por cima, tendo a execução sido feita na ausência e 
após desistência do rei?

•	 a residência de Pedro e Inês no Paço de Santa Clara (man-
dado construir pela Rainha Santa Isabel e reservado apenas 

36   Cf. narrativa de Rui de Pina em anexo. Também Cristóvão Rodrigues de Acenheiro apresenta, assim, o quadro: “e como EilRei era de 

benyna comdiçao, ouve piedade, e se vollveo o rosto e a deixou. Dizem que solltou huma palíavra da boca, em reposta do que diserão os 

brabos comcelheiros sem piedade: A! Senhor, a ese escarnio vimos nós cá: que se perca Portugal por esta molher! e outras pallavras feas , 

que em cullpa nom era a dita Dona Ynês de Crasto, nem delia com verdade se diziam: e dyzem que EIlRei dixera, Lá fazé o que quiserdes! 

asim foi o bom Rei perseguido daque!les comcelheiros; e tornarão, cruamēte matarão a ynocēte  Dona Ynes de Crasto, cuja morre por 

joyzo de Deos foi bem vimgada nos cullpados, como se ao diamte dirá na Chrronica d’EllRei Dom Pedro.” (Chronicas dos Senhores Reis 

de Portugal, 1824: V, 109).

https://pt.wikipedia.org/wiki/1310
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_I_de_Portugal
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a reis e príncipes seus descendentes, com as suas esposas pelo 
codicilo de 12/3/1328 ao seu testamento de 1327), o facto 
de nunca se ter encontrado rasto do processo referente às 
tentativas de D. Pedro de reconhecimento da legitimidade 
do seu casamento com Inês37, nem protestos papais ao dis-
curso de Cardaillac (recolhido por este duas décadas depois 
e em França, sinal de que o subscrevia ainda), e o facto de 
o caso do par amoroso preencher os 4 requisitos para que 
o matrimónio fosse considerado válido a nível do foro ecle-
siástico constituem indicadores da legitimidade da relação e 
da sua descendência;

•	 em 1361, no capítulo geral de Cister, o abade e o capítulo 
geral de Cister mencionam regi Petri et ejus uxoris.38

Dir-se-ia que faltam peças a este puzzle histórico. Inclusivamente, 
falta a um drama desta dimensão peninsular o pano de fundo de vasta 
bibliografia contemporânea (correspondência, memórias, etc.) que 
esclareça o que a cronística, depois, fixou em esfíngico perfil…

2. … às Inscrições na pedra
Reforçando esse registo para memória futura em cerimónia ofi-

cial sobre o seu casamento secreto (para “que o saibam todos”), D. Pedro 
deixou uma inscrição em pedra, acreditando-a mais sólida e duradoura, 
mas, também, mais pública: os túmulos do par amoroso em Alcobaça, os 
primeiros colocados no interior do templo para visibilidade e evidência 
universais. Mensagem, homenagem, afirmação.

Realizados sob sua orientação e num secretismo que manteve 
desconhecido o nome do artista, eis que os dois túmulos impõem um 
casal real e uma hermenêutica da vida e da morte em função da sua 
história, sob o signo religioso, muito para além das razões de estado que 
habitualmente se enunciam a propósito desta questão.39

 

37   António Brásio declarou não a ter encontrado e José Barbosa demonstrou ter sido forjada (cf. Brásio, 1958: 21-23).

38   ìV. nota anterior sobre este assunto e respectivo agradecimento a Maria Alegria Marques por esta informação e a disponibilização da 

transcrição do documento.

39    Alguns estudos: Vieira da Silva (1996/1997), Ferreira de Almeida (1991), etc. Dissertações: Leal (2014).
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Y tú, Señora mia: que lo has sido,
y lo seràs en muerte como en vida,
recibe esta corona y este cetro
en fa de aquella con que me dejaste,
estas prendas de amor, que son tus hijos,
legítimos Ibfantes de este Reyno,
y el mundo te conozca y reconozca
por Reyna de este Reyno, y tan Señora
de mí y de mis deseos y cuidados
que jamás cuidaré sino en servirti
(Bermudez de Castro, 1877[1577], Acto III, cena V, 150)

São dois capítulos de uma mesma obra, susceptíveis de leitura 
individual e em conjunto, uma vez que, por disposição testamentária de 
D. Pedro, eles deveriam estar frente a frente para que cada membro do 
par fosse a primeira imagem vista pelo outro no “despertar dos mortos”.

Façamos a leitura de cada um e avancemos para a do diálogo 
entre ambos.

2.1. Vejamos cada um dos túmulos por si
2.1.1. Túmulo de D. Inês40

Foi colocado em Alcobaça, “não á entrada, onde jazem os reis, 
mas dentro na egreja, á mão direita, a cerca da capella-mór”, segundo 
Fernão Lopes (1895: cap. XLIV, s.p.).

A arca tumular assenta sobre 6 figuras híbridas (rostos humanos 
e corpos de animais), monstros: os assassinos de Inês. É o peso que carre-
garão para sempre.

À volta da arca:
•	 as faces laterais apresentam cenas da vida de Cristo: à direita, a 

infância (da Anunciação à apresentação ao templo); à esquerda, 
a vida adulta (da Santa Ceia e do Caminho para o Calvário, 
culminando com a cena da crucificação). O paralelismo entre 
Cristo que morre por amor dos Homens e Inês que morre por 
amor de um Homem insinua-se…

•	 na cabeceira, a paixão de Cristo parece legendar e explicar a 
imagem coroante do baldaquino que duplica a coroa régia de 

40    Visita virtual:  http://leiria.360portugal.com/Concelho/Alcobaca/MosteiroAlcobaca/TumuloDInes/.

http://leiria.360portugal.com/Concelho/Alcobaca/MosteiroAlcobaca/TumuloDInes/
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D. Inês;
•	 aos pés, o Juízo Final representa a entrada de Inês no Paraíso 

(centro, esquerda), recebida por Deus entronado e recomen-
dada pelos anjos e insinua a caminhada dos assassinos para a 
boca do monstro que representa o Inferno. Mais do que isso, 
apresenta, no canto superior direito, um par (Pedro e Inês) à 
janela numa Jerusalém Celeste, unidos já na bemaventurança, 
antecipando os factos e rezando o seu próprio Requiem, mas 
convictos do reencontro final, da recompensa e do castigo dos 
responsáveis, reencaminhados para as fauces do Leviatã (emble-
mática do inferno no gótico francês, com raízes no Livro de Job 
e no Apocalipse);

•	 no topo, um friso de brasões da família real portuguesa e da famí-
lia Castro alternando, insinuando a sua equivalência política.

Jazente, D. Inês duplamente coroada (pela coroa temporal e pelo 
baldaquino religioso), em pose cortês (acariciando um colar com uma 
mão e segurando a luva dessa mão na outra mão enluvada), surge envolta 
e cuidada pelos Anjos, que seguram dois perfumadores, miniaturas do 
baldaquino, e que parecem prontos a erguê-la… para quê? Veremos.

2.1.2. Túmulo de D. Pedro41

A arca assenta sobre leões, como convém a um rei, solar e bélico 
no seu enfrentamento da adversidade.

Em torno da arca:
•	 as faces laterais apresentam cenas da vida de S. Bartolomeu, 

padroeiro do seu dia de nascimento;
•	 na cabeceira, uma rosácea com a roda da vida e a da fortuna42 

41   Visita virtual:  http://leiria.360portugal.com/Concelho/Alcobaca/MosteiroAlcobaca/TumuloDPedro/.

42   Tema que vem da Antiguidade e domina a Idade Média (atravessa a Consolatio Philosophiae (524), obra mais lida depois da Bíblia e 

da Regra de São Bento), oferecendo uma espécie de justiça universal pela partilha da elevação e da decadência:

“O simbolismo da Roda da Fortuna na arte medieval pode ser explicado através da iluminura do Hortus Deliciarum, com seus quatro 

estágios simbolizados pelos quatro personagens em torno da Roda: regnabo (“eu devo reinar”: figura em cima, do lado esquerdo da Roda, 

com o braço direito erguido), regno (“eu reino”: figura em cima da roda, frequentemente coroada, para significar o reinado), reganvi (“eu 

reinei”: figura que está do lado direito da roda, caindo da graça), sum sine regno (“eu não tenho reino”: figura na base da roda que perdeu 

completamente os favores da Fortuna. Esta pessoa é as vezes completamente jogada da roda ou esmagada por esta, sem nenhuma chance 

de reinar de novo).

Vista pelos antigos como deusa do acaso, a Roda da Fortuna na Idade Média representava tanto a Roda da Vida, que elevava o homem até 

o alto antes de deixá-lo cair de novo, como a Roda do Acaso, que não parava nunca de rodar e indicava a mudança perpétua que caracteriza 

a natureza humana.

Num mundo inseguro como o da Idade Média, onde os homens viviam em constante perigo, com medo dos vivos e dos mortos, 

http://leiria.360portugal.com/Concelho/Alcobaca/MosteiroAlcobaca/TumuloDPedro/
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codifica a hermenêutica de ambas e subordina a primeira à 
segunda; 

•	 aos pés, a Boa Morte de D. Pedro (tomando o viático e rece-
bendo a extrema-unção) inscreve tudo na tradição da Arte de 
Bem Morrer e da Arte de Bem Viver, marcante na Idade Média, 
e revela a consciência tranquila de D. Pedro, quer relativamente 
à história amorosa (portanto, ao castigo dos assassinos), quer 
relativamente à versão dela que registou para memória futura 
(ou seja, ao declarado casamento de ambos);  

•	 no topo, um friso de brasões da família real portuguesa.

Jazente, D. Pedro, em pose de cavaleiro, segura a espada de 
poder, evidenciando a sua decisão de afrontar tudo e todos, mas a 
expressão é suavizada por um sorriso semi-esboçado. Igualmente cui-
dado pelos Anjos, que seguram dois perfumadores, também miniaturas 
do baldaquino, parece estar a ser aprontado para ser erguido… para quê? 
Veremos.

Observemos a rosácea, fantástica peça escultórica e codificadora 
da mensagem de D. Pedro para os seus contemporâneos e posteridade:

A Roda da Vida, exterior, possui 12 edículas com os momentos 
da vida amorosa e trágica de D. Pedro e de D. Inês (6 de crescente felici-
dade seguidas de outras 6 de caminhada trágica):

1. D. Inês acaricia um dos filhos;
2. O casal convive com os três filhos;
3. D. Inês e D. Pedro jogam xadrez;
4. Os dois amantes mostram-se em terno convívio;
5. D. Inês subjuga uma figura prostrada no chão;
6. D. Afonso IV sentado num grandioso trono;
7. D. Inês apanhada de surpresa pelos assassinos 

enviados pelo rei D. Afonso IV;

acreditava-se que o destino dos homens, mesmo o dos reis e imperadores, era determinado pela Fortuna. O termo parece ser uma evolu-

ção de duas diferentes deusas antigas, provindas da cultura greco-romana, Fors (“a que traz”, relacionada ao conceito de providência) e 

Fortuna (ligada à fertilidade, à agricultura e às mulheres). Esta última tinha traços similares à Tyche, deusa grega associada ao acaso e à 

sorte. Em algum momento, a distinção entre Fors e Fortuna diminuiu com a criação de uma única deusa, Fors (Fortuna), herdando as 

noções de sorte, destino e acaso de suas predecessoras. Existiam pelo menos três templos dedicados à deusa Fors em Roma e um festival 

lhe era dedicado em 24 de junho. Ela era apresentada freqüentemente segurando uma cornucópia e um timão, sobre uma esfera ou uma 

roda, e simbolizava seu poder sobre a vida das pessoas que consideravam possuir fortuna se tivessem sorte ou infortúnio”: http://www.

hottopos.com/convenit5/08.htm 

http://www.hottopos.com/convenit5/08.htm
http://www.hottopos.com/convenit5/08.htm
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8. D. Inês agarrada por um dos seus assassinos;
9. Degolação de D. Inês;
10. D. Inês já morta;
11. Castigo dos assassinos de Inês;
12. D. Pedro I envolto numa mortalha.

Se dúvidas houvesse sobre a degolação de Inês, ei-la fixada pela 
narrativa real na sequência das edículas 8-9-10 (agarrada pela cabeça, a 
degolação e a cabeça já caída no chão).

Nas edículas interiores, a Roda da Fortuna sintetiza os factos 
mais marcantes do ciclo de ascensão e queda, paixão e morte:

I. D. Inês sentada à esquerda de D. Pedro (disposição de 
solteiros);
II. O casal troca de posição (D. Inês sentada à direita de D. 
Pedro, em disposição de casados);
III. D. Pedro e D. Inês sentados lado a lado como num retrato 
oficial;
IV. D. Afonso IV a expulsar (apontando com o dedo) Inês do 
reino;
V. D. Inês repele um homem que parece ser de novo D. Afonso 
IV;
VI. D. Pedro e D. Inês prostrados no chão subjugados pela 
figura híbrida da Fortuna que segura com as mãos a roda.

Numa leitura vertical, as correspondências são entre

•	 [plenitude ascendente] 6. D. Afonso sentado num grandioso 
trono / III. D. Pedro e D. Inês sentados lado a lado parecendo 
um retrato oficial;

•	 [abismo existencial] 12. D. Pedro I envolto numa mortalha / VI. 
D. Pedro e D. Inês prostrados no chão subjugados pela figura 
híbrida da Fortuna que segura com as mãos a roda.
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 Na 12.ª edícula, cumprido o ciclo zodiacal e o crístico, lugar 
do fim do ciclo de leitura, sob D. Pedro amortalhado, inscreve-se uma 
legenda que, por sucessivas ampliações, identifico como “A:E:AFIN: 
DO MUDO” (“do” pode ser lido como “oo”, espécie de símbolo do 
infinito, o oito deitado).43

Y asi querria yo que el cielo agora
me fuera tan propicio y favorable,
que luego de esta vida me. llevára.

(Bermudez de Castro: 1877[1577], Acto V, cena III, 185)

2.2. Vejamos os túmulos em diálogo entre si
Por vontade de D. Pedro, tudo foi preparado e disposto (confir-

mado em testamento) para que ficassem juntos.44 A começar pela ela-
boração e colocação dos túmulos, passando pela trasladação de D. Inês, 
que se travestiu em lendário beija-mão real:45

E fez trazer o seu corpo do mosteiro de Santa Clara de Coimbra, onde 
jazia, o mais honradamente que se fazer pode, cá ella vinha em umas 
andas, muito bem corrigidas para tal tempo, as quaes traziam grandes 
cavalleiros, acompanhadas de grandes fidalgos, e muita outra gente, e 
donas, e donzellas e muita clerezia.
Pelo caminho estavam muitos homens com cirios nas mãos, de tal guisa 
ordenados, que sempre o seu corpo foi, por todo o caminho, por entre 
cirios accesos; e assim chegaram até ao dito mosteiro, que eram d’alli 
dezesete leguas, onde com muitas missas e grão solemnidade foi posto 
seu corpo n’aquelle moimento. E foi esta a mais honrada trasladação 

43    As interpretações têm divergido, mas aproximam-se: “Até ao fim do mundo” (Afonso Lopes Vieira e Vieira Natividade), ou “Aqui 

espero a fim do mundo” (António Vasconcelos e Justino Mendes de Almeida), ou “Aqui termina o mundo” (Luís Rosa) Cf. Leal (2005, 

18 de Janeiro). 

44    A primeira disposição relativa dos túmulos foi lado a lado, de pés virados a nascente, em frente da primeira capela do transepto sul, 

então dedicada a São Bento. Na década de 80 do séc. XVIII, os túmulos foram mudados para o recém-construído panteão real, onde foram 

colocados frente a frente, dando origem à lenda de que assim estavam para que D. Pedro e D. Inês “possam olhar-se nos olhos quando 

despertarem no dia do juízo final”. Em 1956, foram mudados para a sua actual posição: D. Pedro no transepto sul e D. Inês no transepto 

norte, frente a frente. 

45    Luis Vélez de Guevara, em Reynar Después de Morir, narra: “De otra manera entendí / que fuera Inés coronada, / mas pues no lo 

conseguí, / en la muerte se corone. / Todos los que estáis aquí / besad al difunta mano / de mi muerto serafín” (Guevara, 2002[1622]: vv. 

2446-2452). Faria e Sousa confirma o casamento secreto, em Epítome de las Historias Portuguesas: Dividido en Quatro Partes [1628] 

(Sousa, 1677: 223), e declara que D. Pedro, na cerimónia da trasladação para Alcobaça, “Antes de sepultarla mandò que todos sus vas-

sallos le besassen la mano como à Reyna suya; declarando primero que lo avia sido, por ser fu legitima muger; que tambien mostrò serlo 

juridicamente” (Sousa, 1677: 224).
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que até áquelle tempo em Portugal fôra vista.
Semelhavelmente mandou el-rei fazer outro tal moimento, e tambem 
obrado, para si, e fêl-o pôr a cerca do seu d’ella, para quando aconte-
cesse de morrer o deitarem n’elle. (Lopes, 1895: cap. XLIV, s.p.)

As principais correspondências:
•	 ambos estão nos seus papéis e estatutos régios, em perfeito 

paralelismo de posições;
•	 aos monstros assassinos da amada respondem os leões do 

amado;
•	 entre os topos: a rosácea responde à paixão de Cristo, 

colocando o destino sob o signo da paixão, morte e vida 
subsequente;

•	 entre os pés, o Juízo Final responde, acolhedoramente, à 
Boa Morte, assegurando a salvação dos apaixonados e o 
castigo dos responsáveis, mas, também, a “ressurreição dos 
mortos”.

Inês, ela mesma, surge, pois, semantizada pela macro- e micro-ar-
quitectura que a envolve: baldaquino/perfumadores/igreja de Alcobaça; 
os Anjos sacralizadores; o diálogo do seu túmulo com o túmulo da 
Rainha Santa; o itinerário cristão e crístico (da Anunciação à Paixão e 
ao Juízo Final); a localização do túmulo no transepto; a confluência de 
insígnias régias e de sacralidade.

Na coreografia dos espaços, a replicação reforça a (con)sagração 
do amor: o templo replica-se no baldaquino e nos perfumadores do par 
amoroso; as edículas da rosácea do templo renovam-se no baldaquino e 
na janela do Juízo final (Inês) e da rosácea tumular (Pedro); a coroa, o 
baldaquino e a estrutura tumular de Inês convoca a da cultuada Rainha 
Santa Isabel.

Eis, como conclui Maria Helena da Cruz Coelho 

os amores de D. Pedro e D. Inês legitimados, celebrados, sacraliza-
dos. Duplamente eternizados. Duplamente redimidos. Pela memória 
do verbo, pela memória da pedra. Ontem e “até ao fim do mundo” 
(Coelho & Rebelo, 2016: 38)

Sobre as arcas, o par jazente está a ser preparado para…?
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Se a disposição testamentária46 implicava que ambos ficariam 
juntos e, de acordo com a tradição, que deveriam ver-se ao despertarem, 
o que está em causa na disposição paralelística do par jazente é a prepa-
ração para o encontro post-mortem, para a dança da morte, o baile defi-
nitivo do amor, o reencontro. Abençoado por Deus, inscrito na roda da 
Vida e da Fortuna, acarinhado e perfumado pelos Anjos, saudado pelos 
homens a quem a mensagem de pedra é dirigida.

Do alto da sua arca, D. Pedro sorri, antecipando a saudação com 
que acolherá Inês rediviva, acordada e levantada pelos Anjos…emoldu-
rada por um reconhecido, proclamado e homenageado casamento, vitó-
ria sobre os homens que o perseguiram e rejeitavam, vitória final sobre a 
vida e o monstro que os subjugou na tragédia… 

Sorri, quiçá, também, antecipando o imenso fascínio da Arte 
pelo seu amor, visível na múltipla elaboração ficcional, dramatúrgica e 
lírica que continua até aos nossos dias, em Portugal como por todo o 
mundo…47

No seu sorriso de Gioconda, deixa-nos um último enigma: 
Diogo Lopes Pacheco. Na Chronica de el-rei D. Pedro I (v. anexo), 
Fernão Lopes revela:

E estando el-rei em Estremoz, adoeceu de sua postremeira dôr, e jazendo 
doente, lembrou-se como, depois da morte de Alvaro Gonçalves e Pero 
Coelho, elle fôra certo que Diogo Lopes Pacheco não fôra em culpa da 
morte de Dona Ignez, e perdoou-lhe todo queixume que d’elle havia, e 
mandou que lhe entregassem todos seus bens: e assim o fez depois el-rei 
Dom Fernando, seu filho, que lh’os mandou entregar todos, e lhe alçou 
a sentença, que el-rei seu padre contra elle passára, quanto com direito 
poude. (Lopes, 1895: cap. XLIV, s.p.)48

46   Cf. Testamento do Rei D. Pedro (1367). Supostamente, ditado no Mosteiro de S. Francisco, em Estremoz, a 17 de Janeiro de 1367, um 

domingo e já tarde da noite, acabando o Rei por morrer na madrugada dessa mesma noite, ou seja, a 18 de Janeiro de 1367. Nele,

“Ordenou depois, o Monarca, que, aos filhos de D. Inês ‘que outro si foi nossa mulher’, se entregasse a quinta de Cansdelo, que foi dela, 

bem como tudo aquilo que dela reteve indevidamente, aplicando-se estas dádivas pela alma da mesma, conforme ela mesma ordenou 

em seu testamento. Deixou 20.000 libras à Infanta D. Maria, sua filha, a viver em Aragão; à Infanta D. Beatriz, também sua filha, doou 

100.000 libras para o seu casamento. Para o Infante D. João, seu filho, deixou 20.000 libras; ao seu filho, o Infante D. Dinis, 20.000 libras 

[...].” (Cf. Mota, 2011: 118). O texto conclui-se “declarando o Rei que esteve presente durante todo este acto [...] para que ninguém pudesse 

duvidar da veracidade deste documento, com o fim de impedir o seu cumprimento. ‘Feito foi dentro no Mosteiro de Sam Francisco Destremoz, 

Domingo desassette dias de Janeiro, sendo jâ alto serão na noite em que se seguia a segunda feira era de 1405 (1367)’” (Cf. Mota, 2011: 119).

47   A bibliografia é imensa, bastando ver o acervo referido por Maria Leonor Machado de Sousa (1984-2004). Fernando Augusto Braga 

Fernandes (2015) assinala passos fundamentais da fixação do “mito” no séc. XVI (com Garcia de Resende, Camões e António Ferreira) e 

das suas recriações posteriores, destacando, na actualidade, as de Seomara da Veiga Ferreira e de Agustina Bessa-Luís.

48   Reabilitado por D. Fernando (ANTT, Chancelaria de D. Fernando, liv. 1, fl. 109v), teve os seus bens restituídos e a mercê seria 
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No testamento que se conhece (onde outros se referem), não 
consta esta informação. Porém, o que soube D. Pedro no final da sua vida 
que o teria pacificado com a memória do único sobrevivente da execução 
de Inês e com o incumprimento cabal do seu voto de vingança? O que 
soube ele que nos escapa e não chegou até nós?

2. No chiaroscuro das evocações
Vejamos, agora, o modo como o programa arquitectónico do 

túmulo de Inês de Castro, mais do que legitimador, é (con)sagrador da 
defunta através do recurso sistemático à citação replicadora.

Da linhagem

Em primeiro lugar, a citação da anterioridade insinua a ana-
logia estatutária, de natureza: inscreve-se Inês numa linhagem reco-
nhecida e reconhecível, sugere-se uma genealogia fúnebre, tumular, 
ressemantizadora.49

Destacado por diversos elementos de sacralização, com desta-
que para os anjos, o baldaquino e o itinerário da vida de Cristo, a que se 
compara, o jazente de Inês alinha-se com outros dois, que autores como 
Joana Ramôa assinalam, dos quais apenas um, o de Isabel de Aragão, tem 
um programa semelhante e elaborado sob a sua orientação, “falando” às 
mulheres e à corte pela exemplaridade, como refere Giulia Rossi Vairo 
(2016):

O jacente de Dona Isabel de Aragão [...] assume assim uma impor-
tância destacada, sob diversos pontos de vista: sob o ponto de vista 
das mentalidades, tanto globais (de que dá um testemunho exemplar) 
como individual (porque, nas originalidades que concretiza, é também 

confirmada por D. João I, por cartas dadas em Coimbra, a 15 de Abril de 1385, e em Santarém, a 1 de Setembro do mesmo ano (ANTT, 

Chancelaria de D. João I, liv. 1, fl. 135-135v, 85-85v, respectivamente).

49   Quarenta e quatro monumentos funerários, entre os séculos XIII (6 túmulos), XIV (24 túmulos), XV (9 túmulos) e XVI (5 túmulos), 

apresentam microarquitectura de referente medievo. Em Portugal, como na Europa em geral, a primeira fase da microarquitectura na 

escultura tumular portuguesa é de cariz retrospectivo, românico, impondo-se a estética gótica a partir do final do séc. XII, em obras 

como, por exemplo, a capela-mor (1180-1190) da Igreja de São João do Alporão, em Santarém, ou o claustro (1218-1250) e a torre-lanterna 

(1240) da Sé Velha de Coimbra. 

Os primeiros túmulos com microarquitectura são da segunda metade do séc. XIII, ainda com referência ao estilo românico. Outro grupo 

de tumulária do mesmo século assume já o novo estilo gótico: o de D. Dinis (1300-1325), no Mosteiro de São Dinis e São Bernardo de 

Odivelas, ou o de D. Fernão Gonçalves Cogominho (1364), no Museu Regional de Évora, ambos com o recurso ao arco trilobado debaixo 

de gablete, e os de D. Inês de Castro e de D. Pedro I (1361-1367), no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (apesar de não terem exacta-

mente o arco trilobado, apresentam uma variação do mesmo esquema). 

É essa microarquitectura que antecipa e anuncia a mudança de paradigma introduzida nas obras do estaleiro da Batalha (início do séc. 

XV). Antes, c. 1302, o claustro da Sé de Lisboa estaria muito adiantado, e a documentação existente revela muitos nomes que transitam 

para a construção de Alcobaça.
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manifestação de uma personalidade e de uma vontade próprias); e no 
quadro da escultura tumular medieval portuguesa, onde a importância 
deste túmulo se manifesta, quer no contexto geral da produção trecen-
tista, na qual actua como peça maior da estética adstrita ao núcleo de 
Coimbra (genericamente identificada com Mestre Pêro), entendendo-
-se a sua arca como  inauguradora de um tipo de decoração que terá 
reflexos em composições não só coimbrãs (como vimos), quer no seio 
mais restrito da tumulária régia feminina, onde participa com o prota-
gonismo natural de corresponder a um dos apenas três testemunhos 
de jacentes de rainhas sobreviventes para todo o século XIV português 
– Dona Beatriz [mãe de D. Dinis] (†1304, a crer que o jacente que se 
encontra no Panteão Régio de Alcobaça corresponde à mulher de Dom 
Afonso III), Dona Isabel de Aragão (de cerca de 1330) e Dona Inês de 
Castro (de cerca de 1360, com o carácter excepcional de se tratar de 
uma rainha póstuma). (Ramôa, 2010: 76-77)

Nos túmulos de Isabel50 e de Inês, santa e “pecadora”, num 
paralelismo que as insulariza e relaciona duas gerações (omitindo a 
intermédia, de D. Afonso IV, filho e pai com controversa actuação) na 
arquitectura tumulária feminina e régia, são fraternizadas por elementos 
que as assemelham: a Paixão de Cristo encabeça o programa,51 ambas 
têm um cão aos pés, estão ladeadas de anjos que lhes ajeitam as duas 
almofadas sob as cabeças com coroas baixas e com motivos de flores tri-
folheadas (evocadoras, portanto, da flor de lis de régia simbólica)52 e por 
outros anjos que empunham perfumadores e, por fim, estão consagradas 
pelo baldaquino. 

O diálogo iconográfico encerra, assim, o da residência final de 
ambas: o Paço de Santa Clara, mandado construir pela Rainha Santa 
Isabel, que nele se recolheu (1325-1336), será a última residência do par. 
Ora, isso convoca, também, uma informação pública na altura: no seu 
2.º testamento (de 1327) e no codicilo de 12/3/1328, a Rainha estipulava 
que, após a sua morte, só devia ser habitado por membros da família real  
 
 

50   Cf. imagens em http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/7638/7202. 

51   Distinguem-se as faces das arcas correspondentes aos pés: a de Isabel de Aragão Virgem com o Menino entre anjos turiferários e a de 

Inês de Castro com o Juízo Final.

52   Com as três pétalas, a fé, a sabedoria e o valor, regista-se o seu uso iconográfico bem antes da sua escolha heráldica pela monarquia 

francesa: com o Arcanjo Rafael oferecendo um lírio a Clotilde, mulher de Clóvis, rei dos Francos, na sua conversão ao cristianismo (496 d. 

C.), com o Anjo Gabriel na anunciação à Virgem Maria, com José assinalado por ela como patriarca da dinastia sagrada.

http://revistaseug.ugr.es/index.php/arenal/article/view/7638/7202
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tala
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabedoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arcanjo_Rafael
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clotilde_da_Borgonha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%B3vis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgem_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patriarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sagrado


439

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

(habitação exclusiva de reis e príncipes seus descendentes, com as suas esposas): 
só por si, conhecendo a admiração de D. Pedro pela avó, esta escolha 
constitui público indicador de matrimónio legítimo.

Da modelação do espaço

No baldaquino de Inês, replica-se o espaço onde se planeou ins-
talar a arca tumular, assim como elementos da arca, insinuando-se a 
ideia de um conjunto monumental complexo e unificado na homenagem 
(con)sagratória: todo o monumento a anuncia ou se miniaturiza para 
fazer reconhecer a excepcionalidade e sacralidade da defunta, monu-
mento e arca à medida um do outro, ligados pela figura jazente, media-
dora, pela vida e/ou morte, da relação entre terreno e celeste, humano e 
divino. No interior do baldaquino, reproduzem-se as abóbadas estreladas 
do edifício. A reflexividade domina toda a composição espacial. Acresce 
que a forma replicada evoca homólogas arquitectónicas na monumenta-
lidade religiosa nacional, cujas relações cronológicas alguma controvér-
sia ainda suscitam (a Capela do Fundador, a Sé de Lisboa e a de Belém).

No baldaquino de Inês apresentam-se soluções inovadoras na 
arquitectura gótica portuguesa da época: com a forma de um octógono, 
marcado por contrafortes com botaréus, pressionados por arcobotantes 
iniciados no corpo superior, também octogonal e com uma cobertura 
gomada no seu centro. O arcobotante estreia-se na microarquitectura 
rigorosamente no monumento em que primeiro surgiu na arquitectura 
portuguesa: na cabeceira da Igreja de Santa Maria de Alcobaça (cuja 
frente parece citar a da Catedral de Notre-Dame, de 1163, com as duas 
torres laterais) (Leal, 2014: 60).

Mais tarde, o túmulo conjugal de D. João I, filho bastardo de D. 
Pedro, e D. Filipa de Lencastre, fundadores da dinastia de Avis, aporá 
o primeiro par de baldaquinos régios cumprindo função análoga e insi-
nuando a evocação homenageante da defunta sobre cuja ilegitimação do 
consórcio se impôs a nova dinastia, sua sucessora, cuja geração de ouro 
replica o recurso ao baldaquino sobre as cabeças coroadas (também com 
o motivo das flores trifolheadas, embora mais altas e alternando com 
outros motivos) e apoiadas em almofadas:
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Este último é coberto por uma abóbada estrelada, em cuja chave 
central se observam as armas de D. João I, sob a qual se encontra o 
túmulo conjunto (fig. 97-99) do primeiro rei da dinastia de Avis e da 
respetiva consorte, D. Filipa de Lencastre (1359-1415). Temos nesta 
situação, imediatamente, um par de inovações: primeiro monarca por-
tuguês a fazer-se sepultar em espaço construído para esse propósito; e 
em túmulo conjunto. Ao nível do sepulcro propriamente dito observa-
mos uma terceira novidade, pois similarmente D. João I é o primeiro 
monarca português do sexo masculino português sobre cujo jacente 
encontramos baldaquino.
O par de baldaquinos sobre o casal régio constitui o único exemplo de 
microarquitetura existente no túmulo dos monarcas. Aqueles têm cara-
terísticas semelhantes, distinguindo-se em alguns detalhes para os quais 
chamaremos a atenção. Assim, compõem-se de dois corpos octogonais 
sobrepostos, num esquema semelhante ao da Capela do Fundador, 
como se se tratasse da miniaturização do espaço onde se encontram. 
De igual forma, são marcados por contrafortes com botaréus, nos quais 
repousam arcobotantes. No topo do octógono superior temos o escudo 
correspondente ao elemento do casal sobre o qual está colocado o bal-
daquino. Na sua base ou, se os tomarmos como estruturas de direito 
próprio, no interior, apresentam uma abóbada estrelada, com chaves 
de motivos vegetalistas, de desenho igual ao da cobertura da Capela do 
Fundador ou da casa do capítulo do mesmo mosteiro. (Leal, 2014: 84)

Do chiaroscuro em rosácea

A rosácea da arca tumular de D. Pedro iconografa a história da 
relação, a hermenêutica dela e a da existência, em geral, inscrevendo o 
par numa linhagem que, desde Édipo, configura lições das leis da vida, 
respostas ou provas aos enigmas da Esfinge que, do Egipto, nos desa-
fia. Mais: a sua estrutura de três círculos concêntricos em mise-en-abyme 
(reproduzindo no centro a seguinte em número de edículas e eviden-
ciando nesse centro compositivo as janelas geminadas, modelo citado da 
que exibe o par salvificamente reunido no Juízo Final aos pés de Inês) 
reforça a reflexividade semântica e compositiva.

Essa rosácea tumular de gótico estilo reflecte a que domina e 
ilumina o espaço onde a arca se expõe: a famosa rosácea da igreja de 
Alcobaça. As suas edículas reproduzem as formas daquela que, ao alto, 
projecta no espaço o chiaroscuro, simbolizando o jogo entre conhecido 
e desconhecido, (con)sabido e ocultado. A mesma forma de arco tri-
folheado de ambas as rosáceas surge na decoração dos arcos da nave 
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central da capela do Fundador53 e, mais tarde, será evocada nos arcos do 
claustro de D. João I na Batalha.54 Na vida, como na história do par amo-
roso e daquela(s) em que ela se inscreve, um dos semicírculos lembra 
o domínio do mistério na compreensão do caso/fenómeno, do amor & 
morte. A relação espacial e paralelística sugere, pois, a rosácea do enigma 
intemporal (cor)respondida e preenchida por um caso da vida, o do par 
amoroso.

Na coroa de Inês, o motivo das flores trifolheadas (de régia e 
sagrada sugestões) reproduz, também, o interior da forma das edículas 
exteriores da rosácea de D. Pedro e das oito homólogas que se sucedem 
na do edifício. A defunta surge, assim, consagrada pela tradição identitá-
ria tumular, nacional e ocidental, coroada com o que a consubstancia: o 
mistério da vida & morte. A chiaroscuro.

1. Enfim
Afinal, MENS AGitat molEM (o espírito move a matéria), como 

afirma Virgílio na Eneida, declaração onde se inscreve MEA GENS ou 
GENS MEA (a minha gente ou a minha família). Assim o desejava D. 
Pedro e anunciou à amada na pedra.

E talvez D. Pedro estivesse também ciente de que a maldição 
papal cairia sobre os que, apesar de toda a sua proclamação do casa-
mento, continuassem a não o reconhecer. Até agora…

Porém, nenhum homem seja ousado presumpçosamente contra esta 
nossa dispensasão ir, de outra guisa seja certo na ira e sanha do todo 
poderoso Deus, e dos bem aventurados São Pedro e São Paulo, apos-
tolos, incorrer.
Papa João XXII
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Abstract 

In 18th century French artistic literature devoted to portraiture, 
resemblance, a fundamental and complex concept, is linked to 
a debate which has been little studied: is it better to stick to a 

faithful imitation or to execute a beautiful painting? Our article exam-
ines the arguments of the two parties in order to understand how a new 
conception of portraiture appears.

Keywords
Portrait; France; Theory; Ressemblance; 18th century.

Dans la France des Lumières, le portrait suscite des remarques 
variées de la part des artistes, des connaisseurs, des amateurs et du 
public, peut-être plus que tout autre sujet pictural. Sa dimension sociale 
l’explique en partie puisqu’il donne à voir des contemporains qui se 
trouvent ainsi directement concernés. Par ailleurs, la tenue annuelle 
d’expositions artistiques organisées par l’Académie royale de peinture et 
de sculpture parisienne de manière régulière à partir de 1737, moment 
où elles sont désignées par le terme Salon, permet une confrontation à 
l’art pour un nombre toujours plus élevé de spectateurs. La critique d’art 
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se développe en parallèle. De nombreuses personnes, issues de milieux 
sociaux différents, s’approprient alors le discours sur le portrait. 

Au XVIIIe siècle, ce genre pictural occupe une place plus ou 
moins réduite dans les traités, discours ou critiques d’art qui dépend 
notamment des intérêts et objectifs de leurs auteurs. Ces derniers s’inter-
rogent généralement sur le but du portrait et affirment majoritairement 
que celui-ci doit être une représentation ressemblante d’une femme ou 
d’un homme. Ce concept fondamental de ressemblance est fréquem-
ment défini comme l’image d’un individu au naturel, même si son sens 
est plus complexe et peut varier d’un théoricien à l’autre.

Les enjeux et impératifs de la ressemblance se confrontent par 
ailleurs à un débat développé à la fin du XVIIe siècle, mais qui prend une 
nouvelle ampleur par la suite. Des théoriciens et critiques d’art précisent 
alors que, si la ressemblance est nécessaire dans le portrait, cela ne suffit 
pas à en faire une œuvre d’art. Ainsi, une interrogation se développe : 
l’artiste doit-il s’attacher à une imitation fidèle ou se focaliser davantage 
sur la technique et les effets picturaux pour exécuter une belle peinture ? 

Pourtant, ce débat majeur a été peu étudié ; seuls E. Pommier 
et S. Kofman montrent la manière dont Diderot tente de libérer le por-
trait de son exigence de ressemblance (E. Pommier, 1998 ; S. Kofman, 
1984). De nombreux autres théoriciens et critiques d’art s’expriment 
cependant eux aussi sur la question, certains essayant de dépasser la 
notion de mimèsis pour libérer le portrait de cet impératif. Toutefois, cette 
qualité demeure encore nécessaire pour le public et les commanditaires 
selon lesquels un portrait est avant tout une image fidèle d’une personne. 
Ainsi, nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette discussion 
reflète finalement deux visions différentes du portrait, mais aussi com-
ment elle permet l’émergence d’un discours qui le présente comme un 
art à part entière.

Après une mise au point sur la notion de ressemblance, les argu-
ments avancés tour à tour par les défenseurs de la primauté de la res-
semblance et par ceux qui privilégient les qualités plus artistiques seront 
étudiés afin de comprendre comment se construit en filigrane une nou-
velle conception du portrait au cours du XVIIIe siècle.
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1. La ressemblance : un concept primordial et complexe

Il est aujourd’hui acquis que le portrait se caractérise durant 
l’époque moderne par son imitation de la nature, la personne représen-
tée devant être copiée de manière ressemblante sur le support. De ce 
lieu commun dérive de subtiles nuances de sens, ainsi que S. Kofman 
et E. Pommier le montrent à propos de Diderot (E. Pommier, 1998: p. 
384-395 ; S. Kofman, 1984). Pour comprendre la conception du portrait 
et les attentes des hommes des Lumières, il nous semble donc nécessaire 
d’expliciter ce que ces derniers entendent par ressemblance.

À l’époque moderne, le but de la peinture réside dans l’imitation 
de la nature. Ce principe de mimèsis est d’autant plus vrai pour le portrait 
qui représente un individu particulier : on en attend de fait une image 
fidèle. La ressemblance distingue ce genre pictural des autres représen-
tations de figures humaines et en fait un art spécifique. Lorsqu’un artiste 
exécute des académies, des peintures d’histoire et des scènes de genre, 
il ne cherche en effet pas à transcrire rigoureusement le caractère ou les 
traits physiques de ses modèles. La ressemblance est ainsi une notion 
indissociable du portrait qui traverse les écrits sur l’art, où elle est plus 
ou moins précisée.

Elle est tout d’abord définie comme une transcription réa-
liste du visage. En 1757, Antoine-Joseph Pernety précise par exemple 
dans son Dictionnaire portatif de peinture que la ressemblance est «  la 
conformité des traits couchés sur la toile, avec ceux du visage de celui 
ou celle dont on a voulu faire le portrait » (Pernety, 1757: p. 502). À 
cet impératif, le peintre Louis Tocqué en ajoute un autre dans son dis-
cours consacré au portrait et prononcé à l’Académie royale de peinture 
et de sculpture parisienne en 1750  : l’artiste « ne doit pas se borner 
à la ressemblance du visage. La ressemblance du corps doit répondre 
à celle de la tête. […] chaque personne a dans sa figure un ensemble 
qui […] n’appartient qu’à elle et qu’on doit tâcher de rendre parfaite-
ment » (Tocqué, 2012 [1750]: p. 460). Ainsi, le portraitiste doit trans-
crire fidèlement le physique du modèle jusqu’à ses mains, pour lesquelles 
il doit prendre en compte son âge, son tempérament et sa corpulence. 
Pour réussir un portrait, il est ainsi tenu de reproduire le plus fidèle-
ment possible son visage, mais aussi son corps, puisqu’il est différent 
pour chaque personne. Cela participe à l’individualisation recherchée.  
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En outre, une ressemblance réussie transcrit le caractère des 
portraiturés. En effet, à la fin du XVIIe siècle, le théoricien Roger De 
Piles, ensuite cité par Jean-Henry de La Fontaine ou encore Louis de 
Jaucourt, explique que « la fin » d’un portrait est également de « faire 
voir [la] Phisionomie » des modèles (Du Fresnoy, trad. De Piles, 1668: p. 
137, remarque 393 ; La Fontaine, 1679: p. 11-12 ; Jaucourt, « Portrait », 
dans Diderot et D’Alembert (éd.), 1751-1765, t. XIII: p. 153). Selon 
l’Encyclopédie, le terme de physionomie renvoie à « l’expression du carac-
tère », autrement dit à la personnalité (Diderot et D’Alembert (éd.), 
« Physionomie », 1751-1780, vol. XII: p. 548). De Piles ajoute qu’une 
personne « naturellement triste » ne doit pas être représentée joyeuse car 
cela apporterait quelque chose d’« étranger sur son visage » (Du Fresnoy, 
trad. De Piles, 1668: p. 137, remarque 393). De fait, pour réussir son 
portrait, l’artiste doit comprendre l’homme qu’il dépeint et inscrire sur 
son support sa personnalité, ce que confirme Jacques Lacombe en 1752 
lorsqu’il écrit que chaque personne possède «  un caractere distinctif 
qu’il faut saisir » (Lacombe, 1752: p. 518). De même, pour Tocqué, un 
bon portraitiste doit exprimer la personnalité de son modèle, comme 
a su le faire Hyacinthe Rigaud dans ses représentations de Mignard et 
Desjardins (Tocqué, 2012 [1750]: p. 460)1. En effet, le Catalan a trans-
crit la personnalité des deux hommes, en particulier grâce au traitement 
de la bouche. Dans le premier cas, elle est fermée, ce qui paraît « annon-
cer de la fierté », et dans le second, elle est entrouverte et témoigne du 
«  caractère doux » du sculpteur (Tocqué, 2012 [1750]: p. 460). Cette 
tâche demeure difficile car l’artiste peint généralement des individus 
qu’il voit pour la première fois et dont il ne connaît pas la personnalité. 

L’art de la ressemblance est donc complexe, puisqu’il ne s’agit 
pas simplement de copier ce qui est apparent, à savoir les traits physiques 
des modèles, mais aussi d’exprimer et de révéler leur tempérament. Cet 
impératif est notamment confronté à l’idée selon laquelle la peinture doit 
représenter une nature choisie. Le dilemme entre beauté et ressemblance 
a en effet été souligné à de nombreuses reprises dans les études sur le 
portrait.

1   Hyacinthe Rigaud, Portrait de Pierre Mignard, 1690-1691, huile sur toile, 148.5 x 115.5 cm, Versailles, Musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon, inv. MV 3578 et Portrait de Martin Desjardins, 1700, huile sur 
toile, 141 x 106 cm, Paris, Musée du Louvre, inv. 7511.
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2. La ressemblance ou le but du portrait
La primauté de la ressemblance

La ressemblance apparaît comme le but du portrait pour le 
public et la majorité des commanditaires. D’une manière générale, les 
attentes de ces derniers se limitent en effet à la transcription scrupuleuse 
des traits, ce que critiquent des théoriciens, désireux d’en apprécier les 
qualités purement artistiques. Un fossé se forme ainsi entre eux à partir 
de la fin du XVIIe  siècle (D. Beaurain, 2001: p. 183-184), séparation 
qu’il convient toutefois de nuancer. Ainsi, en 1687, le théoricien Nicolas 
Catherinot n’hésite-t-il pas à valoriser une imitation fidèle au détriment 
du traitement artistique : « lequel vaut mieux d’un portrait bien peint, 
ou d’un bien ressemblant. Je prefere le second au premier » (Catherinot, 
1687: p. 4). 

Cet avis est partagé par le public des expositions de l’Académie 
royale de peinture puisque, si l’on en croit les critiques d’art, il porte 
principalement son attention sur les modèles de portraits et non sur les 
artistes. Des spectateurs essaient même de reconnaître telle ou telle per-
sonne, comme en témoigne l’auteur anonyme de la Lettre sur le Salon 
de 1755 (Anonyme, 1755: p.  7). Des personnages mis en scène dans 
d’autres comptes rendus affirment eux aussi la primauté de la mimèsis et 
leur intérêt pour l’individu peint. L’un d’entre eux apparaît dans un dia-
logue de Carmontelle ayant pour décor l’exposition de 1779 et déplore 
le manque de ressemblance du portrait du comte d’Artois (Carmontelle, 
1779: p. 23)2. Son compagnon confirme et ajoute : « le ton de couleur en 
est fort beau. Les détails en sont d’un grand mérite. Les draperies sont 
très-bien jettées [sic] ; mais c’est l’aptitude à saisir une physionomie, qui 
fait sur-tout [sic] valoir le Peintre de portraits. En effet, ce n’est pas le 
velours que vous imitez, qui me caractérise ; c’est mon visage : & vous 
ne l’imitez point » (Carmontelle, 1779: p. 23-24). Pour ces deux person-
nages, le portrait n’atteint donc pas son but premier de représenter fidè-
lement une personne : ce qui la caractérise est absent, l’artiste ayant en 
outre favorisé le traitement des draperies. De même, en 1787, Louis Abel 
Beffroy de Reigny évoque cette question dans une critique d’exposition 
humoristique rédigée sous forme d’un dialogue entre trois protagonistes 

2   Le portrait évoqué ici pourrait être celui réalisé par Callet, exposé sous le n°165 : Académie royale de peinture 
et de sculpture, (1779). Explication des peintures, sculptures et gravures de Messieurs de l’Académie royale […]. Veuve 
Herissant, p. 33.
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principaux – Jacques, le connaisseur et l’homme de la lune. Le premier 
s’exprime sur plusieurs effigies, dont celle de madame Dugazon exécutée 
par Élisabeth Vigée Le Brun3 et en déplore le manque de ressemblance: 
« Je ne la retrouve pas là ! […] Je ne la reconnais pas là !  » (Beffroy 
de Reigny, 1787: p. 47-48). Même si Jacques valorise le « charme » du 
coloris, il affirme rapidement que trop d’artistes ont « Pour la beauté du 
coloris / Laissé la ressemblance » (Beffroy de Reigny, 1787: p. 47-48 et 
51). Le personnage regrette donc la prédilection des portraitistes pour 
une belle toile. 

Un public cependant ignorant
Par conséquent, l’intérêt limité à la ressemblance de la majorité 

des commanditaires et du public les conduit à ne pas s’intéresser au 
talent du portraitiste pour les parties de la peinture, que ce soit la com-
position ou le coloris. Il est ainsi souvent arrivé qu’un modèle, estimant 
la ressemblance manquée, refuse de payer son portrait. Mlle Lange, 
mécontente de celui peint par Girodet, n’a par exemple pas voulu payer 
le prix convenu et a demandé à l’artiste de retirer l’œuvre alors exposée 
au Salon de 1799. L’appréciation de la ressemblance reste subjective 
et pose souvent problème dans la réception des œuvres. Dans sa fable 
intitulée « Le portrait », Carmontelle le montre bien (Carmontelle, 1822 
[1768-1769]). Ce texte met en scène un artiste accablé par son modèle 
féminin qui donne à maintes reprises son avis sur la ressemblance de 
son portrait jusqu’à en être satisfaite. Cependant, un autre personnage 
indique ne pas reconnaître la femme dans l’œuvre, ce qui conduit finale-
ment cette dernière à trouver la peinture horrible. En définitive, elle n’a 
pas voulu l’acheter.

Toutefois, dès le début du XVIIIe siècle, l’ignorance du spec-
tateur en matière artistique est dénoncée. Le public des expositions est 
souvent tourné en dérision dans les critiques d’art à cause de divers 
comportements jugés grotesques. En 1755, un auteur anonyme rapporte 
par exemple avoir vu des « femmes chercher à reconnoître monsieur & 
madame » (Anonyme, 1755: p. 7-8). Finalement, aucun spectateur n’est 
intéressé par l’aspect artistique des œuvres. Le public des expositions est 
en outre associé à une masse incapable de fournir des jugements fondés 

3   Élisabeth Vigée-Lebrun, Portrait de Louise Rosalie Dugazon dans le rôle de Nina, 1787, huile sur toile, 147 x 115 
cm, collection particulière.
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dans le Salon de 1763, écrit par Denis Diderot. Selon lui, en visitant une 
exposition, «  les gens du monde » et «  le peuple » ne regardent que les 
portraits « dont ils ont les originaux présents » et se contentent d’ob-
server la ressemblance des modèles, preuve qu’ils « ne s’entend[ent] à 
rien » (Diderot, « Salon de 1763 » [1857], dans Diderot, 1996: p. 245).  
En revanche, « l’homme de lettres » admire « les grandes compositions » 
sans s’attarder sur les portraits. Le même constat est fait par Charles de 
Saint-Yves et Guillaume Baillet de Saint-Julien qui remarquent l’« igno-
rance profonde » du public quant aux règles de l’art (Saint-Yves, 1748: p. 
16 ; Baillet de Saint-Julien, 1753: p. 6). Selon le second, les visiteurs du 
Salon expriment des appréciations imprévisibles et ont du mal à formuler 
des jugements cohérents. Le public, confronté aux œuvres d’art depuis 
peu, semble incapable d’exprimer un avis pertinent (T. Crow, 2000:  
p. 23) et, de fait, se limite à la ressemblance des modèles, a priori plus  
facile à juger.

3. Dépasser la ressemblance : vers une appréciation artis-
tique du portrait

Dépasser la ressemblance pour légitimer le portrait

Cette vision est toutefois dépassée par des théoriciens pour les-
quels la ressemblance ne peut être le seul objectif d’un portrait. Ce point 
de vue est lié à la distinction entre le grand peintre maîtrisant l’art, et le 
portraitiste médiocre, seulement capable d’imiter fidèlement, distinction 
déjà présente dans la littérature italienne, mais qui prend de l’ampleur 
au cours du XVIIIe siècle4. Un jugement de valeur apparaît en effet dans 
plusieurs textes, opposant l’artiste qui se cantonne à la transcription phy-
sique du modèle et celui qui maîtrise le coloris ou l’invention. Plusieurs 
auteurs soulignent alors qu’un portrait « bien fait » est supérieur à une 
œuvre simplement ressemblante. Selon Tocqué, la copie exacte des traits 
physiques, partie qu’il juge « absolument nécessaire », n’est pas suffisante 
pour faire un portrait marquant, car le talent exigé se limiterait à « peu 
de chose » si d’autres aptitudes n’étaient pas requises (Tocqué, 2012 
[1750]: p. 450). De même, en 1773-1774, Antoine Renou fait dire à l’un 
de ses personnages mis en scène dans ses Dialogues que seul un portrait 

4   Vasari valorise par exemple la ressemblance des portraits d’Antonio del Ceraiuolo, mais souligne son traite-
ment « médiocre » du dessin (Vasari, 1981-1986 [1550]: p. 277-278).
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bien peint est susceptible d’intéresser tout le monde, tandis qu’une 
œuvre se contentant d’imiter scrupuleusement le modèle sera seulement 
appréciée par un réduit d’individus, c’est-à-dire ceux qui le connaissent 
(Renou, 1773-1774: p. 57). 

La volonté de montrer qu’un portrait est bien plus qu’une 
copie se développe en lien avec la réception critique de cet art. Selon 
la hiérarchie académique des genres picturaux, héritée de l’Antiquité 
et théorisée par André Félibien en 1668, la peinture d’histoire est un 
art supérieur, tandis qu’un « Peintre qui ne fait que des portraits, n’a 
pas encore atteint cette haute perfection de l’Art, & ne peut prétendre à 
l’honneur que reçoivent les plus sçavans [sic] » (Félibien, 1668: n.p.). Le 
sujet du portraitiste le contraint au deuxième rang, puisque son intérêt 
se porte sur un homme quelconque. Dans la littérature artistique du 
XVIIIe siècle, de nombreux théoriciens et critiques d’art affirment eux 
aussi la supériorité de la peinture d’histoire. Étienne de La Font de Saint-
Yenne écrit par exemple en 1747 : « De tous les genres de la Peinture, 
le premier sans difficulté est celui de l’Histoire. Le Peintre Historien est 
seul le Peintre de l’âme, les autres ne peignent que pour les ïeux [sic]. 
[…] lui seul peut former des Héros à la postérité, par les grandes actions 
& les vertus des hommes célèbres qu’il présente à leurs ïeux [sic] » (La 
Font de Saint-Yenne, 1747: p. 8). Certains théoriciens n’hésitent d’ail-
leurs pas à s’attaquer au portrait pour défendre la peinture d’histoire, à 
l’instar du comte de Caylus qui note qu’un peintre spécialisé dans ces 
sujets peut « ressere[r] son génie » s’il exécute trop de portraits (Caylus, 
2012 [1751]: p. 618). Face à de telles critiques, l’objectif des défenseurs 
du portrait est de le légitimer en montrant qu’il exige de nombreuses 
qualités et savoirs et qu’il ne s’agit pas d’une simple copie d’un modèle 
sur un support. 

Des portraits supérieurs
Dans un court texte consacré au sublime et publié en 1728, 

Lambert Ten Kate distingue tout d’abord deux sortes d’imitations en 
matière de portrait : la première est une « simple & exacte imitation du 
Modèle dans toutes ses circonstances », tandis que la seconde, davantage 
honorable à ses yeux, consiste en des « Additions ingénieuses & Idéales », 
que ce soit la « grace du Coloris », « une certaine Majesté » ou « un Air de 
Dignité, de Noblesse et d’Esprit » (Ten Kate, 1728: p. xiv-xv). Ces élé-
ments, témoins du « grand Goût », sont visibles dans les toiles des maîtres 
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reconnus. Ils permettent d’« éternise[r] les Portraits, […] les rendent 
dignes d’être regardés avec admiration » et justifient leur place dans les 
cabinets des collectionneurs (Ten Kate, 1728: p. xv-xvi). De même, selon 
Tocqué, il faut posséder le « don du beau faire et de la belle couleur », 
ainsi que celui « du solide raisonnement et de la touche spirituelle » pour 
faire un beau portrait, qualités qu’il remarque chez François de Troy 
et Hyacinthe Rigaud (Tocqué, 2012 [1750]: p. 450). Un portrait réussi 
dépend donc du talent de son auteur qui se doit de maîtriser les parties 
de la peinture et de sa capacité à faire preuve de jugement et d’esprit. 

Dans un article consacré à la ressemblance, Cochin développe 
cette réflexion. Selon lui, les artistes médiocres semblent répondre à la 
demande du public, tandis que les savants estiment surtout qu’il faut 
réaliser « un tableau […] pour passer à la postérité », grâce à la maîtrise 
des « beautés essentielles de l’art » (Cochin, 1771 [1759], t. II: p. 71 et 
74). Afin d’appuyer son propos, le graveur cite l’exemple des portraits 
anciens considérés comme des chefs-d’œuvre alors que l’on ignore s’ils 
sont fidèles à leur(s) modèle(s). En réalité, ils sont appréciés en raison de 
« la beauté & [du] précieux du coloris », éléments constitutifs du « grand 
art de la peinture », mais pour lesquels les « ignorants » n’éprouvent pas 
le moindre intérêt (Cochin, 1771 [1759], t. II: p. 72). Cochin trace donc 
deux lignes de séparation nettes : d’une part, entre le public, seulement 
intéressé par l’apparence du modèle, et les connaisseurs, capables d’une 
vision moins superficielle ; et, d’autre part, entre le peintre savant et le 
peintre médiocre. Ce point de vue est exposé en des termes similaires chez 
d’autres théoriciens, tel Pernety qui confirme l’idée que le portraitiste 
« très-médiocre » est seulement capable d’une « ressemblance froide & 
insipide  », tandis que le « bon peintre » sait « donner l’ame & la vie », 
transcrire « le caractere de l’homme qu’il peint » et faire preuve de pré-
cision dans son dessin (Pernety, 1757: p. xxii). Dans son Salon de 1763, 
Diderot développe cette vision en justifiant la volonté des artistes de faire 
un tableau « bien dessiné et bien peint » (Diderot, «  Salon de 1763  » 
[1857], dans Diderot, 1996: p. 245). Selon lui, leur argument est justi-
fiable car le mérite de ressembler est « passager », tandis que « c’est celui 
du pinceau qui émerveille dans le moment, et qui éternise l’ouvrage ». 
Les générations futures pourront en effet apprécier la touche, le coloris 
ou l’invention du tableau, mais ne pourront pas juger si l’artiste a peint 
fidèlement le modèle. Pour Diderot, la ressemblance est en outre plus ou 
moins facile à attraper par n’importe quel « barbouilleur », c’est-à-dire 
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un mauvais peintre, tandis qu’« un beau pinceau » demeure plus rare. Le 
philosophe conclut qu’il faut finalement « qu’un portrait soit ressemblant 
pour [lui], & bien peint pour la postérité ». Ce point de vue est confirmé 
dans son Salon de 1767, où il affirme que « le portrait ressemblant du bar-
bouilleur meurt avec la personne », tandis que « celui de l’habile homme 
reste à jamais », car ce dernier « agrandit, il exagère, il corrige les formes 
» (Diderot, « Salon de 1767 » [1798], dans Diderot, 1996: p. 638). Il est 
à noter que lorsque Diderot évoque ce type de tableaux dans ses Salons, 
il ne réduit pas son avis à la ressemblance de l’œuvre mais il juge surtout 
le dessin, la couleur ou encore la touche. C’est par exemple le cas dans 
le Salon de 1769, où il évoque le portrait de M. et Mme de Marigny en s’in-
téressant particulièrement au traitement des vêtements, des carnations, 
à la touche et à l’effet de la composition5 (Diderot, « Salon de 1769 » 
[1857], dans Diderot, 1996: p. 829). En revanche, le salonnier résume la 
ressemblance des personnages en une phrase.

Ainsi, pour ces théoriciens, une distinction apparaît entre un 
portrait-copie qui se focalise simplement sur la transcription de la res-
semblance mais qui est attendu par le public, et un portrait supérieur 
dans lequel les connaissances et savoir-faire exigés sont bien plus vastes. 
Ces dernières œuvres prouvent que le portrait est un art à part entière. 
Cette vision permet de sortir peu à peu du rapport au modèle : l’œuvre 
n’est plus simplement jugée parce qu’elle représente telle ou telle per-
sonne, mais parce que son auteur a fait preuve d’un talent artistique 
véritable. Apprécier un portrait en fonction de sa technique ou de son 
effet, et en mettant légèrement de côté la personne figurée, engendre une 
réflexion plus poussée et artistiquement plus fondée autour du portrait, 
tout en accordant davantage de crédit au talent du portraitiste. Par ces 
réflexions, les théoriciens mettent donc en place de nouveaux critères 
d’appréciation plus variés du portrait, tout en insistant sur les nom-
breuses qualités qu’il exige. 

5   Louis-Michel Van Loo, Portrait d’Abel-François Poisson, marquis de Marigny, et de son épouse, Marie-Françoise, 
1769, huile sur toile, 130 x 98 cm, Paris, musée du Louvre, inv. R. F. 1994-17.
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Abstract 

The study outlines the main hermeneutical positions that have 
emerged within the scholarship on Mughal portraiture and 
its relation to European art. A special focus on the Darbar of 

Jahangir (MFA Boston) is applied. In conclusion, the study presents a 
research perspective on the artistic commensurability between the early 
Humanist tradition and Mughal painting. 

Keywords
Mughal painting; Mughal-European relations; Darbar of 

Jahangir; artistic commensurability.

Media, pratiche, termini e soggetti

La presente comunicazione offre una disamina della lettera-
tura critica relativa al ritratto come genere e prassi nella pittura di corte 
dell’Asia meridionale tra i secoli XVI e XVII.1 Come suggerito dal titolo, 

1   Voglio ringraziare la dott. A. Hannoosh Steinberg (Islamic Art & Architecture, Fine Arts Library) dell’Università di Harvard per 
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il dibattito sullo statuto del ritratto presenta risvolti problematici a livello 
ermeneutico derivati dall’interpretazione di caratteristiche tecniche e 
iconografiche di origine europea all’interno delle tradizioni pittoriche 
locali. Un problema di prestito artistico che si innesta sulla complessa 
storia di scambi che dal secolo XVI in poi, con la progressiva espan-
sione coloniale nell’area, porterà ad una graduale riformulazione dei 
rapporti politici, economici e culturali tra Asia meridionale ed Europa 
occidentale. In questo studio mi concentrerò principalmente sulle com-
mittenze mughal nel periodo compreso tra il 1580 e il 1630, con partico-
lare riguardo al genere della ritrattistica. La rappresentazione della figura 
umana è qui analizzata in quanto locus altamente sensibile per segnalare 
equilibri e relazioni di potere, e con essi le diverse funzioni, sensibilità 
e intenti che motivarono l’ingresso di elementi europei nelle tradizioni 
pittoriche in esame.

L’illuminate studio di Losty (2013) sull’introduzione del “tap-
peto alla balaustra” nella ritrattistica mughal ha mostrato la lunga serie 
di adattamenti di cui fu oggetto questo motivo iconografico dalla corte 
di Massimiliano I (1459-1519) fino al tema del jharoka passando per la 
mediazione ottomana e safavide. Con l’insediarsi dei portoghesi lungo 
la costa occidentale del Subcontinente, alle millenarie rotte euroasiati-
che si aggiunsero nuovi circuiti di trasmissione, e con essi scambi diplo-
matici, intellettuali e commerciali che mettevano in comunicazione 
diretta le corti dell’Europa occidentale con quelle del Subcontinente.2 
Grazie a questi scambi, un notevole afflusso di materiali iconografici di 
origine europea raggiunse le corti islamiche dell’India settentrionale e 
del Deccan. In riferimento alla corte mughal, si trattava per la maggior 
parte di stampe e incisioni a tema religioso di provenienza italo-fiam-
minga, veicolate inizialmente dalle missioni gesuite che si installarono ad 
Agra e Lahore tra il 1580 e il 1630 (Bailey, 1998; Beach, 2004; Verma, 
2011). Fonti diplomatiche e copie locali testimoniano anche la presenza 
di alcuni ritratti di provenienza europea. 

La corte, e più in particolare il laboratorio per la composizione 
di manoscritti miniati (kitābkhāna), rappresentarono il contesto politico 

l’inestimabile cordialità e il supporto nella fornitura delle immagini incluse in questo studio. Le fotografie furono scattate da Stuart Cary 

Welch e successivamente donate alla biblioteca dell’Università di Harvard con lo specifico intento di essere rese open access. 
2   Per una disamina complessiva di questi schemi di interazione si veda Subrahmanyam, 2005. Per un’analisi dell’interazione religiosa e 

intellettuale durante il regno di Jahangir, si consulti Alam & Subrahmanyam, 2009.
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e socio-antropologico all’interno del quale si consumò tale processo 
di appropriazione artistica. Un ambiente cortese itinerante, di forma-
zione cosmopolita, etnicamente composito, in equilibrio tra periodiche 
crisi di successione e una fitta rete di alleanze strategiche coi potentati 
locali della pianura indogangetica.3 Le miniature erano diffuse tramite 
un ramificato sistema di committenza, copia e offerta diplomatica che 
andava a regolare il legame tra le sedi centrali e le province periferi-
che, gli alleati e gli stati vassalli. Il libro, nell’accezione indo-islamica 
del tempo, rappresentava infatti uno strumento di filiazione politica che 
veniva fruito nel nucleo della corte secondo un protocollo altamente 
codificato (Schimmel, 2004: 263-89). È in questo spazio intermedio tra 
funzione pubblica e fruizione privata che si trasmetteva la formazione 
etica ed estetica dei nuovi principi; una forma di “inculcazione genera-
zionale” (Minissale, 2009: xviii) intimamente legata alle funzioni della 
ritrattistica come opera di documentazione memoriale e sopravvivenza 
nella posterità.

I media più importanti per lo studio del ritratto sono infatti cro-
nache, antologie poetiche, grandi cicli epici e album illustrati (muraqqa), 
per ciascuno dei quali il ritratto assume consuetudini e convenzioni spe-
cifiche. Ma non solo miniature su carta visto che il ritratto prende forma 
anche nell’alveo delle arti applicate e nell’architettura.4 I soggetti più 
frequenti di tali rappresentazioni erano i membri della casata regnante 
e i loro stretti famigli, nobili ed alti ufficiali, personalità alle dipen-
denze della corte, fino a bizzarre scelte soggettistiche spesso mutuate 
da modelli europei (Das & Gupta, 2020). Non mi soffermerò in questa 
sede sul controverso status dell’autoritratto (shabīh-i khūd) per la neces-
sità di una trattazione a parte che tale tema comporta (Verma, 1977). 
Per ora basterà dire che anche l’autoritratto subì un notevole sviluppo 
nel periodo in esame come largamente documentato dai frontespizi illu-
strati di numerose committenze. Di certo il ritratto costituiva una prassi 
specializzata all’interno dell’officina la quale prevedeva la collaborazione 
trasversale di più maestranze e pittori specialisti (Rice, 2017): l’imba-
stitore della composizione generale (ṭarḥ), delle campiture (amal) e il 

3   La dinastia mughal era originariamente formata da una componente di etnia turco-mongola immigrata dall’Afghanistan settentrionale 

nei primi decenni del secolo XVI. Questo statuto “esogeno” è stato visto come una delle ragioni alla base del peculiare ibridismo religioso, 

matrimoniale e artistico della dinastia teso a adattarsi al tessuto socio-religioso preesistente incamerandone gli elementi affini (Minissale, 

2009: xix-xx). 

4   Si veda la coniazione di monete, l’oreficeria, l’intaglio delle pietre dure, i rilievi in marmo e la pittura parietale.
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responsabile dei volti (chihra). Le fonti primarie confermano la coesi-
stenza di studi dal vero così come del ritratto eseguito in absentia, spesso 
anche nella fattura della stessa opera, in due fasi distinte (Natif, 2018: 
224-27). 

Gli studi di Soucek (2000), Porter (1995; 2015) e Roxburgh 
(2009) in ambito iranico, e quelli di Skelton (2010) e Lefèvre (2011) 
sull’India antica e medievale, hanno dimostrato l’esistenza di una rifles-
sione specifica sul ritratto nelle tradizioni letterarie, artistiche e intellet-
tuali che confluirono all’interno della corte mughal. Nella sua analisi del 
“corpus di Kabul”, Parodi (2019) ha rintracciato le origini del canone 
ritrattistico mughal nel periodo compreso tra il 1545 e il 1555, prima 
delle grandi committenze avviate sotto l’egida di Akbar. Se da una parte 
è accertata la preesistenza di tali riflessioni, dall’altra bisognerà dire che 
l’introduzione dell’elemento tecnico e iconografico di matrice euro-
pea risulta decisiva per la comprensione del ritratto mughal dagli anni 
Ottanta del Cinquecento in poi (Stronge, 2010: 26-28).5 Mi riferisco ad 
una tendenza più o mena diversificata verso la resa verosimile di alcune 
componenti dell’opera data da tecniche di sfumato e chiaroscuro che 
agiscono sulla volumetria e la corporeità dei soggetti, sulla percezione 
tattile dei materiali e, a livello fisionomico, sull’individualità specifica dei 
personaggi. Un passaggio indubbiamente cosciente come ha dimostrato 
Natif (2018: 207-208) nella sua analisi della transizione terminologica 
dal più generico e astratto ṣūrat (forma, immagine) a shabīh (somiglianza) 
con cui le fonti si riferiscono al ritratto. È sulla valutazione delle ragioni 
alla base questo passaggio che andranno a divergere i contributi critici 
che affronteremo nel prossimo paragrafo.

Linee ermeneutiche
Nella tradizione di studi sulla pittura mughal, la ricognizione 

dell’elemento europeo non è recente. I pioneristici studi di Martin 
(1912: 79-89), Brown (1924) e Maclaglan (1932: 222-67) avviarono tale 
ricerca sin dagli inizi del secolo scorso. Molto più recente è stata invece 
l’analisi comparativa di questo fenomeno tra le coeve tradizioni mughal, 

5   L’introduzione di modelli europei è solo una delle commistioni incoraggiate dal mecenatismo di Akbar. 

Parallelamente alle campagne militari degli anni Sessanta e Ottanta del Cinquecento, e all’assimilazione delle 

dinastie rajput, Akbar amplierà enormemente i laboratori imperiali facendo confluire una serie di maestranze e 

scuole regionali provenienti dalle aree di recente annessione. Per una disamina degli scambi culturali con le élite 

locali si veda Truschke, 2018.
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safavide e ottomana, in parte motivata dalla presenza esogena agli occhi 
degli orientalisti tradizionali proprio dell’elemento di origine europea. 
Dalla prospettiva degli studiosi formatisi nell’ambito del Rinascimento 
europeo, lo studio di tali assimilazioni tecniche e iconografiche venne ini-
zialmente inquadrato sotto un’ottica derivativa di stampo passivo e difet-
tivo. Passivo perché l’intenzionalità dell’assimilazione era oscurata dalla 
preminenza data al nucleo contenutistico di matrice europea, e difettivo 
poiché i risultati di questo processo erano spesso considerati nei loro 
limiti circa la fedele riproduzione dei modelli originali.

Alcuni aspetti di questa interpretazione si trasmisero nella 
generazione di studi che si sviluppò tra gli anni Settanta e Ottanta del 
Novecento, un momento essenziale dato dalla pubblicazione di grandi 
collezioni statunitensi, svizzere e britanniche. Se l’iniziale valutazione 
del fenomeno artistico aveva assunto toni difettivi, in questi nuovi studi 
si nota una tendenza al valore positivo dell’assimilazione estetica intesa 
come conquista degli espedienti tecnici delle fonti europee adattati al 
contesto pittorico locale (Welch, 1973; 1978; 1985; 1987; Das, 1978; 
Beach, 1978; 1981). Tali ricerche hanno spesso sottolineato la progres-
sione verso un compiuto naturalismo delle opere, specie nel periodo 
compreso tra il regno di Jahangir e quello di Shah Jahan (1605-1658). Il 
ritratto viene qui descritto nel suo potenziale di rappresentazione mime-
tica della realtà, di preciso valore storiografico e di introspezione psico-
logica dei personaggi.6 Questa lettura delle opere sottende l’emergere 
di un interesse proto-scientifico da parte dei committenti che ha trovato 
eco negli studi dedicati alla storia intellettuale (Alvi & Rahman, 1968; 
Jarman, 2019); un ambito profondamente correlato alle evidenze artisti-
che visto il coevo sviluppo di studi di soggetti botanici e zoologici intesi 
come manifestazioni di una tendenza trascinante verso l’osservazione 
empirica dei fenomeni naturali, tra cui anche la figura umana (Verma 
1999; 2005: 88-102; Khanam, 2009; Das, 2013). Le ragioni alla base di 
queste considerazioni sono da ricercare nel largo ricorso al concetto di 
“influenza artistica” qui intesa come relazione tra un oggetto ricettore e 
un agente particolarmente abile a condizionare il primo.

La pluralità di studi maturata in anni più recenti ha messo in 
discussione gli esiti onnicomprensivi di questa narrazione facendo 

6   È possibile ipotizzare che questa lettura “attualizzante” maturava dalla necessità di avvicinare il pubblico occi-

dentale ai grandi eventi espositivi all’interno dei quali si sviluppò la riflessione.
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emergere una terza fase interpretativa che vuole l’acquisizione selettiva 
di determinati elementi di matrice europea e una conseguente resinifica-
zione degli stessi (Minissale 2009; Gonzales, 2015; Singh, 2017; Natif, 
2018). Questa nuova tendenza, iniziata già da Converse (1982), segnala 
come anche l’ambito scientifico in questione sia stato investito dalla 
più ampia critica del paradigma universalista di stampo eurocentrico, il 
quale, in arte, trova nella tensione verso il naturalismo il suo conseguente 
esito teleologico. Questa corrente selettiva si muove infatti all’interno di 
una cornice di sostanziale indipendenza semiotica della pittura mughal, 
distinta da pratiche e significati specifici ma non per questo imperme-
abili, al contrario profondamente creativi e diversificati al loro interno. 
Questi elementi di discontinuità sono ancora più evidenti se comparati 
allo sviluppo più tardo delle officine mughal. Dalla fine del Diciottesimo 
secolo in poi, l’assimilazione di caratteristiche di derivazione europea 
si fa più pervadente rispetto al periodo in esame, lasciando intendere 
mutate relazioni di potere che condizionano in remoto i canoni della 
rappresentazione artistica (Mitter, 1994: 3-25; Losty, 2010).

È possibile ipotizzare che gli studi dedicati alla funzione ideo-
logica della pittura mughal abbiano costituito un modello d’ispirazione 
per quest’ultima tendenza interpretativa, in particolare quelli relativi al 
ritratto come strumento di legittimazione politica e spirituale. Gli studi 
di Koch (2001: 1-11, 112-61) sulla ricezione mughal di temi allegorici 
europei, e quelli più recenti di Juneja (2009), hanno permesso di con-
centrarsi sull’uso politico-rituale di materiali iconografici e tecniche arti-
stiche solo in apparenza simili. Queste discontinuità rappresentano oggi 
i punti più interessanti per l’indagine futura, che andremo adesso ad 
approfondire tramite l’analisi di una singola opera.

L’udienza di Jahangir

Il Darbar di Jahangir del Museum of Fine Arts di Boston 
(14.654) rappresenta uno straordinario compendio di forme e pratiche 
pittoriche connesse al ritratto di scuola mughal (Fig. 1).  L’opera è stata 
attribuita ai pittori Abu’l Hasan (1589-1630) e Manohar (1582-1624), 
entrambi attivi nei primi anni Venti del secolo XVII. È qui rappresentata 
una scena del darbār, ovvero la sala ove si teneva l’udienza imperiale 
durante la quale il sovrano era solito apparire ritualmente da una bal-
conata (jharoka-i darshan) ricavata dal portico adiacente alla sala. Nella 
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parte superiore della rappresentazione tro-
viamo un complesso di figure compren-
dente l’imperatore Jahangir affiancato dai 
due giovani nipoti, Shuja e Dawar Bakhsh, 
e alcuni alti ufficiali tra cui Itibar Khan e 
Khawas Khan. Nella sezione centrale tro-
viamo una moltitudine di figure connessa 
alla corte imperiale, e infine, nel registro 
inferiore, un gruppo di personaggi minori 
separati dal congiunto mediano per mezzo 
di una cancellata.

Diversi aspetti rendono l’o-
pera particolarmente comprensibile ad 
un osservatore dotato di familiarità con 
le coeve tradizioni pittoriche europee a 
cominciare dalla precisione con cui gli 
artisti hanno documentato la multiforme 
varietà di fattezze fisiche, di accessori e 
costumi che costituivano il mosaico etni-
co-culturale della corte mughal. Fogge ira-
niche, centro e sud-asiatiche tra cui spicca 
anche la figura nerovestita di un missiona-
rio gesuita, forse Padre Francesco Corsi 
(1573-1635), attivo a corte in quegli stessi 
anni (Fig. 2). L’intento di riprodurre rap-
presentazioni quanto più individualizzate 
è suggerito dalle numerose iscrizioni atte 
a identificare i soggetti; un elemento che 
lascia supporre una fase di attribuzione 
da parte del redattore, probabilmente uno 
fra i sovraintendenti alle biblioteche (daro-
ghah) che erano soliti ricorrere a questa pratica per valutare l’opera del 
pittore in relazione al suo compenso. L’ampia presenza di iscrizioni in 
pitture di questo genere, e le fonti storiografiche, confermano l’affer-
marsi di veri e propri intenditori, tra cui gli imperatori stessi (Srivastava 
2001; Verma 2019) specializzati nel commento e nell’identificazione dei 
ritratti. Il riferimento alla cultura visuale europea è ulteriormente sottoli 
 

Fig. 1. Darbar di Jahangir, attri-
buito a Abu’l Hasan (1589-1630) e 
Manohar (1582-1624), 1624-1628, 
inchiostro, pigmenti, oro e argento su 
carta, 35 x 20 cm, acc. no. 14.654, 
Museum of Fine Arts, Boston, 
USA. Fonte: digital image courtesy 
of Special Collections, Fine Arts 
Library, Harvard University.

Fig. 2. Dettaglio, sezione inferiore del 
registro mediano. Fonte: digital image 
courtesy of Special Collections, Fine 
Arts Library, Harvard University.
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neato dalla presenza di un’icona della 
Vergine nell’angolo in alto a destra del jha-
roka (Fig. 3). 

Al netto di tali parallelismi che 
potrebbero far intendere un rapporto di 
dipendenza da stilemi e moduli europei, 
un’analisi più attenta dell’immagine con-
duce a percorsi divergenti e funzioni quanto 
mai estranianti, a partire proprio dalla 
resa individualizzata dei ritratti. Alla magi-
strale raffigurazione dei soggetti attraverso 
velature di grande effetto atmosferico, si 
interpone il pervadente schema della com-
posizione che organizza la vibrante varietà 
delle figure in un ordine leggibile e regolare. 
Si veda la tripartizione della pagina in regi-
stri gerarchici incarnati da architetture con 
valore simbolico: il parapetto del portico 
che separa il gruppo imperiale dalla folla, la 
struttura della balconata che incornicia in 
modo iconico l’imperatore Jahangir, rigo-
rosamente rappresentato di profilo entro un 
alone aureo. Lo stesso ricorso all’uso sim-
bolico delle architetture ricorre nel registro 
inferiore con la citazione tutta persiana al 
guardiano del cancello armato di verga, all’attendente appiedato che 
accompagna il cavallo e al mahut che omaggia l’apparizione del sovrano 
(Fig. 4). La preminenza degli aspetti compositivi si impone anche nel 
campo mediano dove l’assembramento delle figure segue una consecu-
zione in bande lineari animata dalla triangolazione degli sguardi e dall’al-
terno gioco di tre quarti e di profili, tutti però convergenti verso l’asse 
mediano della scena, in coincidenza con l’imperatore. Qui, non a caso, 
resta visibile un magnifico tappeto a fondo blu rappresentato in pro-
spettiva aerea (Fig. 5); la superfice ideale entro cui sono immortalati i 
cortigiani. 

L’intento cronachistico dell’opera va letto in accordo con 
le numerose fonti relative all’uso talismanico del ritratto come surro-
gato per sostituire la presenza fisica dei personaggi, una pratica spesso 

Fig. 3. Dettaglio del jharoka con 
l’icona della Vergine dipinta nel fre-
gio superiore della parete di fondo. 
Fonte: digital image courtesy of 
Special Collections, Fine Arts 
Library, Harvard University.

Fig. 4. Dettaglio del registro infe-
riore. Fonte: digital image courtesy 
of Special Collections, Fine Arts 
Library, Harvard University.
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usata da Jahangir stesso durante la frui-
zione delle miniature (Thackston, 1999: 41, 
136). Questi elementi talismanici, ovvero 
di potere generativo dell’immagine, sono 
suggeriti da altri dettagli contenuti nella 
pagina. Un esempio emblematico è quello 
dell’icona della Vergine. Moin (2014: 206-
210) ha dimostrato l’uso funzionale di que-
sta iconografia nelle teorie sulla sovranità 
mughal. La Vergine, essendo direttamente 
associata alla genealogia materna della dina-
stia regnante, svolgeva il ruolo di anticipare 
il momento epifanico dell’imperatore che 
prendeva seggio nel jharoka creando così un 
riferimento messianico al ruolo di Jahangir 
come sovrano universale. Il rapporto tali-
smano-ritratto è ulteriormente confermato 
dal medaglione indossato da Khawas Khan 
(Fig. 6) che corrisponde ad una tipologia di 
pendenti raffiguranti l’imperatore e riservati 
ai più stretti seguaci del Tawḥīd-i-Ilāhī, l’ide-
ologia politico-spirituale che voleva sovrano 
ed alti ufficiali vincolati dallo stesso rap-
porto che intercorreva tra maestro e disce-
poli nelle coeve tradizioni sufi (Moin, 2014: 
171-179).

Questi aspetti obbligano l’osserva-
tore a pensare caratteristici elementi della 
tradizione pittorica europea all’infuori del 
loro contesto di origine e secondo riferi-
menti semiotici diversi. Si tratta di operare 
uno sforzo controintuitivo ovvero quello di 
immaginare determinati espedienti illusionistici contro le finalità pro-
prie del metodo illusionistico; l’inganno della percezione ottica teso a 
creare uno spazio di continuità/complicità fra immagine e osservatore. 
Nell’opera di Boston emerge la codificazione di un sistema ibrido che 
associa la segnalazione dei soggetti tramite caratteristiche convenzio-
nali alla loro specificità fisionomica. Qui la linea compositiva sopravvive 

Fig. 5. Dettaglio, figure di pro-
filo su fondo piano. Fonte: digi-
tal image courtesy of Special 
Collections, Fine Arts Library, 
Harvard University.

Dettaglio, Khawas Khan (il primo 
da sinistra) e altri dignitari sul 
lato destro del registro superiore. 
Fonte: digital image courtesy of 
Special Collections, Fine Arts 
Library, Harvard University.
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proprio dove lo sfumato accentua il graduale dissolvimento dei contorni, 
secondo una dinamica che conferma l’analisi di Rice (2017a) sull’in-
teresse mughal per gli aspetti grafici dei modelli europei a incisione. 
Resilienza della linea grafica, preminenza dello schema compositivo e 
determinate convenzioni legate all’idealità (si veda l’uso dei profili), cre-
ano uno iato tra immagine e realtà rappresentata, uno spazio di sospen-
sione tra realtà pittorica e realtà fisica entro cui si consuma la meditazione 
sull’immagine e i suoi valori ideali.

Verso una teoria della commensurabilità artistica ed 
intellettuale

Da questi elementi appare chiaro che la tendenza verso il natu-
ralismo e il valore storiografico delle opere era in realtà vincolata a pra-
tiche e concettualizzazioni diverse. Tali specificità aprono interessanti 
spazi di indagine sull’appropriazione mughal di tecniche ed iconografie 
europee. Partendo da un approccio culturale di stampo relativista, questi 
tratti di preminenza idealistica delle opere possono però condurre ad 
una comprensione del ritratto secondo linee di commensurabilità, se non 
di vera e propria omologia intellettuale, tra le coeve forme ritrattistiche 
mughal e quelle europee. Mi riferisco alle correnti neoplatoniche di deri-
vazione islamica che tanto contribuirono alla ricezione artistica dei mate-
riali europei e al loro re-impiego nelle officine mughal (Soucek, 2000; 
Koch, 2001). Un dualismo tra essenza interiore (manī) e apparenza 
esteriore (ṣūrat) più volte ripreso nella letteratura del tempo proprio in 
relazione allo statuto delle immagini (Franke, 2014). La stessa varietà 
fisionomica dei personaggi va letta entro i canoni della coeva scienza 
fisiognomica, una branca del pensiero sufico assai apprezzata a impiegata 
a corte (Thackston, 1999: 36). Non tanto e non solo come registrazione 
del fenomeno storico ed empirico quindi, o indagine delle mutevoli con-
dizioni psicologiche, ma piuttosto ricerca degli archetipi che sottostanno 
la molteplice varietà delle forme.

L’apporto di queste correnti intellettuali contribuisce a spie-
gare l’uso funzionale di elementi illusionistici ai fini di una conoscenza 
ontologica della realtà; un’ideologia della visione perfetta che infatti costi-
tuiva una delle caratteristiche distintive del sovrano. La pioneristica 
analisi di Brown (1924: 74-77) sul sorprendente ritratto del morente 
Inayat Khan (Bodleian Library, Oxford) indaga proprio questa compo-
nente della commissione imperiale, ovvero una dinamica secondo cui 
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era l’imperatore a fornire non tanto il tema della visione, ma la visione 
stessa nel suo statuto ontologico. Il pittore era di conseguenza il mero 
strumento per esteriorizzarla, ma la visione era già preesistente all’opera 
e sulla base di questa veniva valutata. Rientrano all’interno di questo 
percorso studi comparabili sul peculiare collezionismo mughal come 
categorizzazione degli elementi del reale secondo analogie intrinseche e 
precedenti la loro difformità fisica (Hopper, 2019). A questo tema si col-
legano anche gli aspetti talismanici dell’immagine come supporto capace 
di risarcire il divario tra presenza e assenza, immanenza e posterità. Si 
veda, a titolo d’esempio, il valore apotropaico espresso da alcuni celebri 
ritratti allegorici di Jahangir (Skelton, 1988). Non a caso le fonti prima-
rie fanno riferimento alle pratiche artistiche degli agenti europei tramite 
termini associati alla dimensione magica (Minissale, 2009: 16-18). Un 
vocabolario connesso alle implicazioni idolatriche dell’immagine, che 
appunto per questo non poteva essere concepita nel suo potenziale di 
aderenza alla realtà sensibile bensì come surrogato capace di indicare 
allusivamente il vero oltre (e attraverso) l’illusorio. 

Per concludere, credo che un’ipotesi di studio importante per 
sviscerare questi aspetti di commensurabilità sia un’analisi comparata 
tra il concetto di maniera negli scritti del primo Rinascimento italiano e 
la letteratura sul termine sāzī nel canone turco e indo-persiano (Natif, 
2018: 11-12). Lo studio di questo termine, che in ambito timuride, safa-
vide e mughal era usato per definire “la maniera europea” (farangī sāzī, 
ovvero “la maniera dei franchi”), può costituire un interessante stru-
mento per superare certi assiomi eurocentrici della ricerca storico-arti-
stica. Si pensi alla complessa questione relativa all’autorialità degli artisti, 
agli irrisolti casi di camaleontismo e dissimulazione stilistica, al contro-
verso statuto di copia e modello originale, e alla collaborazione trasver-
sale tra pittori e scuole diverse (Rice, 2019b). Questi sono solo alcuni fra 
gli esempi che più incarnano le criticità metodologiche della disciplina 
basata sulla tradizionale definizione dello stile individuale secondo criteri 
di autenticità. Al contrario di stile il termine maniera coglie la concettua-
lizzazione dell’opera come prassi esperienziale e il carattere funzionale 
della rappresentazione che tramite un elemento di per sé ingannevole 
(l’immagine) può penetrare gli strati più profondi della realtà fino alla 
sua matrice ideale. Tale accezione congiunturale permetterebbe di 
approcciare la dinamica di appropriazione artistica qui delineata senza il 
necessario ricorso a questioni di identità culturale sottintese dal metodo 
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dell’attribuzione stilistica; una pratica che reitera l’originaria derivazione 
della disciplina da istituzioni nazionali e dal loro mandato di costruzione 
di identità collettive.7

In linea con i recenti lavori di Subrahmanyam (2012), la riabi-
litazione di tale concetto consentirebbe di leggere i tratti di commen-
surabilità intellettuale che caratterizzavano un ethos/aísthēsis di stampo 
cortese e condiviso tra aree geograficamente distanti ma storicamente 
relazionate. Un tema, infine, che consentirebbe di superare gli anacro-
nismi e l’impasse teorico del dibattito di tipo culturalista tramite una 
visione non identitaria, e per questo estraniante, sulle sensibilità este-
tiche del tempo. Una proposta che appare ricca di sfaccettature dato 
che la ricezione delle opere europee attraverso i canoni del dualismo 
neoplatonico avvenne in India proprio nel momento in cui l’omologia 
tra rappresentazione artistica e ordine spirituale-naturale della prima 
stagione rinascimentale andava disgregandosi nelle formule ludiche del 
tardo manierismo, nell’esaltazione liturgica controriformista fino agli 
esiti esplosivi della retorica barocca. 
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Abstract

The contribution aims to focus on the portrait presence within 
the films interpreted as a diegetic element, an object that in 
many cases acts as a motor of the story narrated or as a disrup-

tive element. Just like in the case of the television series The Crown, that 
has offered new and significant insights into the portraiture practice and 
its multiple meanings. 

Keywords 
Portrait; Movies; TV series; Images of Power; Portrait sittings.

Preamble

The contribution intends to dwell on the portrait presence 
within the films intended as a diegetic element, an object that in many 
cases acts as an engine of the story told or as a disturbing element, trans-
versal to the eras and film genres. Many famous films of the past have 
proposed the use of the portrait, largely painted, in order to increase 
the main character’s charm and charisma, as in the case of the femme 
fatale in the noir films of the forties and fifties, in many films of Alfred 
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Hitchcock, like Rebecca (1940) and Vertigo (1958), not to mention its 
current use in many horror and tension films (Aumont, 1992; Sykora, 
2003; Barrientos-Bueno 2009; Jacobs - Colpaert 2013; Brevetti 2021). 

In recent years, there has been a growing trend towards the pres-
ence of audio-visual works within which the portrait occupies a central 
position. As in the case of the award-winning French film Portrait de la 
jeune fille en feu (Céline Sciamma, 2019), mainly focused on the paint-
ing of the engagement portrait of a young woman in pre-revolutionary 
France. The film reflects on the condition of the young female painters 
of that period specialized in the portrait practice and on the different 
phases of work: the recruitment, the preparatory sketches, the laying ses-
sions, the second thoughts. And, above all, the movie invites to reflect on 
the imaginary portrait that we see entering the artist’s eyes and head. The 
portrayed object is therefore the true protagonist of the film, the result of 
an artist’s work, from the moment of the commission to its realization. 
But more specifically, this film offers the opportunity to reflect on the 
female position of the woman artist at the dawn of the revolution and 
on her social condition, as well as on the engagement portrait practice, 
on the production of miniatures, taken from the original on canvas, on 
the presence of young female scholars in the ateliers, on exhibitions and 
salons. 

A significant use of the portrait is particularly offered by some 
films and television series on the English monarchy, as the successful 
The Crown available on the digital channel Netflix (Brevetti 2019). As it 
is well known, this series conceived and written by Peter Morgan recon-
structs the life of Elizabeth II, focusing, as well as on the crucial passages 
of her life and that of the Kingdom, also on the private side, on the some-
times-painful choices, on the often tense and conflicting relationships 
with those around her, starting with her sister and her husband. The first 
two seasons (2016, 2017), which has been a great success with audiences 
and critics, tell the rise to power of Elizabeth, starting from her marriage 
in 1947 with Prince Philip of Edinburgh until the Profumo scandal of 
1963 and the birth of the last son, Edward, in 1964. The third (2019) 
and the fourth seasons (2020), instead, focus on the period between the 
historic Labor victory of 1964 to the definite resignation of Margaret 
Thatcher in 1990 and the first cracks in the marriage between Prince 
Charles and his wife Diana. And precisely the portrait of the Queen  
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served as an expedient 
to facilitate the transi-
tion from the actress who 
played the role in the first 
two seasons (Claire Foy) 
to the more mature one 
of the following two sea-
sons (Olivia Colman). At 
the beginning of the third 
one, in fact, to encourage 
the viewer to switch from one actress to another, the past and recent 
stamps are compared to show the passage of time and, therefore, the 
need for a different and older actress (fig. 1). 

The painted portraits

During the first season, an entire episode is dedicated to a painted 
portrait, not of the Queen, nor of another member of the royal family, but 
rather of a central character in the early years of Elizabeth’s reign, namely 
Winston Churchill (John Lithgow), the co-star of the series, who, after 
the death of George VI (Jared Harris), holds the role of putative father 
of the sovereign, to whom he dispenses advice not without disputes. The 
old prime minister thus guides the young Queen to discover her power. 
His proud and indomitable character is revealed in a sensational way 
precisely in the circumstance of the realization of an official portrait, 
commissioned by the two Chambers on the occasion of his eightieth 
birthday, in 1954. The ninth episode, Assassins (Benjamin Caron, 2016), 
in fact, reconstructs the genesis of the painting and, above all, the harsh 
reaction of the person concerned. It was created by the painter Graham 
Sutherland (Stephen Dillane), an artist with a surrealist background, 
who embodied one of the leading names in the English avant-garde in 
the 1950s (Hammer 2005). When Churchill, who delights in painting 
landscapes (Coombs - Churchill 2004), learns of who is in charge of the 
portrait, he exclaims: «Not sure I can trust a modernist with an English 
name. Give me a German modernist. Or an Italian. They’re the ones 
who have to start all over again. Whatever could an Englishman want to 
change?». In this case, as well as in The Queen (Stephen Frears, 2006), 
the famous film also written by Peter Morgan on Elizabeth’s facing the 

Fig. 1. The Crown, ep. 21, Olding (B. Caron, 2019): the 
passage of the role of the Queen from one actress to another 
underlined by the juxtaposition of two stamps.



478

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

difficult moment of Diana’s death, the distrust of what modernity rep-
resents becomes central and in both cases the portrait creation can be 
interpreted as a pretext for political confrontation. Unlike in the film, 
however, the relationship between the portrayed and the artist in the 
above mentioned episode is opposite (fig. 2): in  the first case there was 
in fact a total convergence between the old Queen and the old painter, 
both united against Blair the modernizer, whilst, in the series we are 
witnessing a clash between the old conservative prime minister and the 
artist, of whom - according to Churchill - «you can smell the socialism».

The episode reconstructs in a philological way the ceremony of 
the eighty years, subsequently taken up by the BBC and still traceable 
online, in which we witness the unveiling of the completed portrait and 
the famous and ironic, actually very contemptuous, Churchill’s joke: «a 
remarkable and patriotic example of modern art!» (fig. 3). He then takes 
the portrait, offered him as a gift by Parliament, to his country house, 
where he keeps it covered with a cloth. Sutherland, offended by the treat-
ment given him publicly, 
seeks a private confron-
tation that leads to the 
two artistic visions colli-
sion. For Churchill, the 
portrait is cruel and dis-
honest since not faithful 
to the true image of him. 
For Sutherland, however, 
it is age that is cruel, and 
therefore the decay and 
fragility that emerge from 
the portrait are the ones 
he saw and did not intend 
to hide. After these bit-
ter words of the painter, 
as in front of a mirror, 
Churchill takes note of 
his old age, recognizing 
himself in the painting. 
 
 

Fig. 2. The Crown, ep. 9, Assassins (B. Caron, 2016): the 
laying session becomes a political confrontation between 
Churchill and Sutherland.

Fig. 3. The Crown, ep. 9, Assassins (B. Caron, 2016): the 
unveiling of the portrait during the ceremony in honour of 
Churchill.
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This awareness leads him to resign as head of the government and 
therefore to take that step backwards which he had been think- 
ing about for some time but which he did not face out of pride.

The episode’s finale also reconstructs the fate of the paint-
ing, which was later destroyed by Mrs. Churchill (Harriet Walter) as a 
visual reminder of her husband’s physical and political decay. But if the 
material work has been recklessly condemned to the stake and damna-
tio memoriae, the image it carried continues to live on thanks to photo-
graphs and television footage, modern means that allow the perpetuation 
of the memory, even through a serial narrative delivered and digitally 
enjoyed which reconstructs the brief history of that painting, rose to the 
swan song of a glorious statesman. Sixty years after those events, we are 
witnessing, thanks to ‘modern’ technologies, the due compensation for 
a ‘modernist’ painter like Sutherland, who had dared to portray power 
without its consent.

But more generally, throughout the television series, the pres-
ence of the painted portraits of the past represents, as in the movie The 
King’s Speech (Tom Hooper, 2010), the weight of power and the com-
parison with the predecessors (Brevetti 2019). This use of the portrait 
as an element of continuous comparison with the figures of the past and 
therefore with the responsibilities that await the character is particularly 
evident in the fourth season, in which the young Lady Diana (Emma 
Corrin) is often combined 
with portraits of noble-
women and queens of 
the past to underline the 
difference and the intol-
erance of being trapped 
in situations and bonds 
that she does not like, act-
ing as visual factors that 
reveal her malaise (fig. 4). 
 

The photographic portraits
 
Alongside with the pictorial portraits, The Crown series offered a 

lot of food for thought about another means of representation, specifically 

Fig. 4. The Crown, ep. 40, War (J. Hobbs, 2020): the visual 
comparison between a figure from the past in the portrait on 
the wall and the young and lost Diana.



480

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

the photographic ones. A recurring moment in the narration of Elizabeth 
II’s existential parable is in fact represented by the circumstance of the 
laying session for the realization of the official portrait, aimed at sanc-
tioning the solemnity of a specific historical, as well as personal, pas-
sage. The numerous sequences dedicated to the reconstruction, albeit 
certainly ‘fictionalized’, of the photographic sessions of the most famous 
portraits that have marked the life of the British royal family thus play a 
very specific dramaturgical role, so much so that they act as catalysts for 
the dissension between the public and private, reality and fiction, sense 
of duty and intolerance of etiquette, morals and transgression; contrasts 
that constitute precisely the backbone at the base of the story of the 
Netflix series. It is for this reason that these situations are given a weight 
similar - if not even more important - to that reserved for official cere-
monies; even during the photographic sessions there is in fact a specific 
liturgy made up of roles, poses, words and script atmospheres so that 
authoritative and reassuring images are born. The famous Cecil Beaton 
(Mark Tandy) plays the role of hierophant, or effigy obstetrician, whose 
important contribution in the visual communication of the royal family 
was made between the 1940s and 1960s (Strong 1988; Brown 2011).

The great English photographer is present both at the beginning 
and at the end of the first season. In the inaugural episode, Wolferton 
Splash (Stephen Daldry, 2016), the session of the official photos of the 
wedding between Elizabeth and Philip (Matt Smith), orchestrated by 
Beaton as an affected master of ceremonies, offers the pretext to high-
light the contrast between the British royal family and that of the groom. 
To sharpen the sense of unreality of these representations are the painted 
backgrounds, depicting a fake and artificial nature, which flow behind 
the couple like the scenographic backdrops of a pastoral drama. At the 
end of the tenth and last episode of the first season, Gloriana (Philip 
Martin, 2016), the consecration of Elizabeth as queen and heroine of 
the series is sanctioned by a solemn pose for an official portrait, during 
which Beaton arrives to shape with images and words - «All hail sage 
Lady, whom a grateful Isle hath blessed. Not moving, not breathing. 
Our very own goddess! Glorious Gloriana! Forgetting Elizabeth Windsor 
now! Now only Elizabeth Regina» - his creature as a new Pygmalion.

During the second season, the presence of Beaton becomes 
habitual, as does the role of rhetorical cantor of his noble subjects. In 
the thirteenth episode, Lisbon (Philip Martin, 2017), in a mellifluous way 
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he recites the emphatic verses taken from Ode on the Death of the Duke of 
Wellington (1852) by Alfred Tennyson - «O, famous son of England, this 
is he. Great by land and great by sea. Thine island loves thee well, thou 
greatest sailor since our world began. Now to the roll of muffled drums, 
to thee the greatest soldier comes. For this is he, O give him welcome. 
This is he, England’s greatest son. He that gained a hundred fights, nor 
even lost an english gun» - during the photo session following the cere-
mony of the conferral by the Queen of the title of Prince of the United 
Kingdom of Great Britain and Ireland of the North to her husband 
Philip, Duke of Edinburgh. Similarly to what had happened at the end of 
the first season for Elizabeth, the same procedure is reserved this time for 
Philip: Beaton’s task is therefore to depersonalize his subject, cancel its 
individuality and idealize it, reaching thus a hieratic abstraction.

The photographer’s presence of reassuring and fairy-tale court 
images is questioned in the fourteenth episode, Beryl (Benjamin Caron, 
2017), in which the queen’s restless younger sister (Vanessa Kirby) shows 
her intolerance towards him who visually celebrates that world with «just 
one thing: fairy tales». As is customary, on the occasion of her birth-
day, Margaret poses for an official portrait in the presence of the Queen 
Mother (Victoria Hamilton), delighted that in Beaton’s portraits of her 
daughter the young girl resembles her (fig. 5). In support of the unsat-
isfied Princess, the lady-in-waiting, Elizabeth Cavendish (Catherine 
Bailey) intervenes, giving voice to her thoughts: «I think birthday por-
traits should evolve and mature with age, like the subject. Show change 
in the character. Complexity. Reality». The words of the young woman, 
requested by Margaret «having at least one foot in the real world», are 
immediately denied by the Queen Mother, convinced that «no one wants 
complexity and reality 
from us». The vision of 
her and that of the pho-
tographer match per-
fectly, both aware that the 
subjects must be able to 
dream while looking at the 
images of the royal family 
and thus escape from the 
problems of everyday life.

 

Fig. 5. The Crown, ep. 14, Beryl (B. Caron, 2017): Margaret 
poses for a traditional Beaton portrait on the occasion of her 
birthday.
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 The contrast between the harsh world of the court in which 
Margaret has fallen and the fairy tale that emerges from the portraits 
is well represented in the frame in which the Princess, dejected for her 
sad love life and clinging to a cigarette that smokes greedily, looks at the 
prints of the shots taken by Beaton: a simple and sudden change of focus 
transports us from reality to dream, from truth to fiction, from natural to 
artifact.

But the episode mainly reconstructs the meeting between 
Margaret and another photographer, the handsome and charming 
Antony Armstrong-Jones (Matthew Goode), who would become the 
Princess’s first husband (Snowdon 2000). Inside the house where the 
two are guests during a party there are various shots made by the artist 
depicting human faces are displayed on the walls. Margaret is fascinated 
by them and, when she uses the word portraits to describe them, she is 
immediately corrected by their author: «I don’t like that word. It’s so 
stuffy and traditional», preferring rather ‘people’ and ‘faces’. But what 
strikes the Princess is the definition that the photographer chooses for 
his work: «What people want to show of themselves, the idealized version, 
is of no interest to me. What people hide… that interests me». Intrigued 
by the man and intrigued by his way of portraying individuals, Margaret 
asks him to be photographed; he accepts her, but on condition that she 
lets «the titles and princess outside». 

When the two meet again in the photographic studio, the session 
takes on the contours of a real courtship. Margaret has never posed freely 
and naturally in front of a lens, without the presence of her mother and 
the court staff. But above all she is not used to being in front of a pho-
tographer so different from Beaton, not resorting to the use of pompous 
words to flatter and using only a small and agile Leica instead of bulky 
devices. To sharpen this distance between the family portrait painter 
who is usually imposed on her and the one she herself has chosen, it is 
Margaret’s decision to show Antony one of the recent portraits signed by 
Beaton, thus inducing him to create an image of the opposite to. Passing 
into the dark room to check the result of that session, the two pause on a 
particular shot, which is not shown to the viewer, in which both, pleased, 
no longer recognize ‘the Princess’, but an authentic and sensual creature.

If the comparison, or rather the contrast of a generational, sty-
listic, and even sexual nature - Beaton is alluded to as ‘simply queer’ 
- between the two photographers competing for the ‘subject Margaret’ 
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appears explicit and all too obvious, the more interesting aspect is the 
perspective of Armstrong-Jones as an exact re-proposition, for the 
photographic portrait of the Princess, of what Sutherland was for the 
Churchill’s pictorial portrait: both highlighted what they saw of the sub-
ject, and that is the restless eroticism of Margaret, the non-compliant 
old age of Winston. And if Churchill wanted the non-appreciated by him 
painting to disappear, removing it thus from everyone’s view, Margaret 
decides to show the whole world the shot taken by Armstrong-Jones but 
suggested by herself, begging the photographer to send it to the news-
papers. Through this image, which we perceive to be so roughly differ-
ent from those made at court, Margaret decides to make a drastic and 
independent choice, anticipating the media revolution that would have 
embodied, a few decades later, the daughter-in-law of her sister, Lady 
Diana. And the Queen, unlike many curious and amused readers, will 
be troubled both by the unprecedented version of herself offered by the 
Princess and by the power of the means of communication, no longer 
controllable and manageable by the Crown.

Only after being finished before everyone’s eyes, the image is 
also shown to the spectators, revealed in its desperate need to be looked 
at (fig. 6). The photographic portrait of Margaret - which appears beau-
tiful and with bare shoulders, so much as to suggest a free and emanci-
pated nudity - thus represents, in addition to a self-awareness, a subtle 
revenge against a family and a social and existential condition that have 
always been imposed on her by them, causing the constant lack of free-
dom of choice. Furthermore, it is not only the artist’s unprecedented 
and ‘modern’ gaze that makes that snapshot ‘real’, but also the rough, 
almost crude rendering of a newspaper print - which, in fact, formal-
izes the news and therefore the 
‘reality’-, so far from the muf-
fled and fairy tale rendering 
of painted or photographic 
portraits reproduced on glossy 
tabloids or on postcards. For 
her birthday portrait, Margaret 
has therefore wisely chosen to 
appear not as the Queen’s sister, 
 
 

Fig. 6. The Crown, ep. 14, Beryl (B. Caron, 2017): the 
scandalous portrait of Margaret by Armstrong-Jones.



484

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

 rejecting the depersonalization operated by Beaton, but as a woman 
ready to fall in love, precisely of the man who is photographing her with-
out filters and superstructures. 

The family portraits 

Even in the last episode of the second season, The Mystery Man 
(Benjamin Caron, 2017), the expressive form of the portrait risks under-
mining the serenity of the royal family. In fact, the famous Profumo scan-
dal is reconstructed, the story that occupied the press for a good part of 
1963 and which involved the Secretary of State for War, John Profumo 
(Tim Steed), a frequent visitor to the home of osteopath Stephen Ward 
(Richard Lintern), in turn a hunter of girls for members of the London 
high society that he loved to depict freehand. And a portrait of the Duke 
of Edinburgh, Prince Philip, would appear among the papers found 
in the home of Ward, who committed suicide following the accusation 
of exploitation of prostitution: the risk of a possible publication of the 
image would have constituted a huge scandal for the Crown.

After having thwarted this latest headache, as always both of pub-
lic and private nature, the birth of the last royal baby, Edward, represents 
an opportunity to reunite the royal family before the candid and reassur-
ing goal of Cecil Beaton. After Margaret, this time it is Philip, unlike his 
sister-in-law risked seeing his own portrait in the newspapers, to reveal all 
the intolerance for that ritual directed by Beaton, so much so as to silence 
the too noisy present and burst out violently: «Take the photo!». Philip’s 
outburst of anger at the umpteenth situation of constraint that plastered 
pose causes him, is mitigated by the imperturbable Beaton, intent on 
enveloping those present in a spiral of rhetorical and redundant words, 
taken this time from 
Richard II by Shakespeare 
- «This happy breed of 
men, this little world, This 
precious stone set in the 
silver sea, Which serves it 
in the office of a wall Or 
as a moat defensive to a 
house, Against the envy 
of less happier lands, This 

Fig. 7. The Crown, ep. 20, Mystery Man (B. Caron, 2017): 
the usual family portrait made by Beaton on the occasion of 
the birth of Prince Edward.
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blessed plot, this earth, this realm, this England» - which he uses for the 
conception of a new image with a sweetish and fabulous flavor. Just like 
the first season, the second one also ends with the birth of a suffered offi-
cial portrait called to reveal a ‘real’ pain behind the ostentatious Olympic 
calm (fig. 7). 

  The group photo is repeatedly used as well in the fourth season 
to highlight contrasts and frictions between the characters. Having to 
appear together, in the same image as on a stage during a performance, 
becomes a very effective narrative and visual expedient, such as in the case 
of the official image between the Queen and Prime Minister Thatcher 
(Gillian Anderson) in which the tension between the characters is palpa-
ble, forced to flaunt a haughty and serene image and to hide their pain or 
contrasts. It is therefore no coincidence that even at the end of this sea-
son, as well as the second one, the last image is dedicated to family por-
traits in which behind the smiles and elegant poses, resentment and pain 
brood, as in the case of 
the young and sad Diana, 
who has become part of 
a family unit to which 
she feels alien, just like 
her father-in-law Philip 
at the end of the second 
season (fig. 8). The dis-
turbance that can be seen 
on Diana’s face in the last 
frame is in fact subsequent to a conversation she had just before with the 
Prince of Edinburgh (Tobias Menzies) on the spirit of sacrifice that both 
were called to have in order to be close to their respective spouses. 

The spirit of sacrifice that a member of the royal family must 
know how to indulge, showing himself calm and serene, starts right from 
the portraits. It will be Diana who will overturn the relationship with 
her own image, offering herself a modern version and not caged in the 
meshes of a representation that is always the same and not spontaneous.

Final considerations

The Crown case makes it possible to add a further step to the 
growing interest in the theme of the portrait in cinema, as shown for 

Fig. 8. The Crown, ep. 40, War (J. Hobbs, 2020): the group 
photo of the royal family gathered for Christmas.
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example by the recent conference Le portrait au cinema (Toulouse, 21-23 
June 2021). But this series is not limited only to showing portraits and 
using them to underline the passage from public to private vision, or the 
conflict between personal pain and the image of strength to be commu-
nicated; to characterize the construction of many episodes and numer-
ous key passages are the laying sessions, moments in which the tensions 
of the characters are catalysed and are hidden by the artist’s creative act. 
A series that aims to reconstruct the most emblematic passages both in 
recent British history and in that of the royal family, and to show there-
fore the private and behind the scenes of an institution and its choices, 
thus finds in the representation of the laying session the most effective 
expedient, the one that better than others summarizes the purpose of the 
series. The moment of the pose sessions thus arises as an interesting and 
in many ways unprecedented field of investigation that would be worth 
probing, analyzing and comparing similar moments in dozens of films 
and television series.
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Renaissance bronze models 
in Lusitania: the Italian 
portrait of Lorenzo Suárez  
de Figueroa (post 1506)
Sabina de Cavi

(Universidade Nova, Lisboa - FCSH  
Departamento de História da Arte) 1 

“…The experience of likeness is a kind of perceptual fusion based on 

recognition, and here as always, past experience will color the way we 

see a face…” (E. H. Gombrich, The mask and the face: the perception 

of physiognomic likeness in life and in art, in Idem, Art, perception and 

reality, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972 (The Alvin and 

Fanny Blaustein Thalheimer lectures; 1970), p. 7)

 Abstract

 This essay stresses the importance of the bronze relief 
tomb portrait of Lorenzo Suárez de Figueroa (post 1506) in the context 
of late Gothic and early Renaissance Iberian tomb portraiture, point-
ing to the key position of Badajoz at the core of la Raya and ancient 
Lusitania. It questions the current attributions of the slab to little known 
masters suggesting that they only cast a lost painted portrait by Albrecht 
Dürer, realized at the turn of the century when both the ambassador of 
the Spanish Kings and the great master of the German Renaissance were 
residents in Venice in ca. 1500.

1   I am thankful to Don Manuel, Rocio Sardiña and Guadalupe Pérez Ortiz, Director Archivos Eclesiásticos/
Arzobispado de Mérida-Badajoz, for allowing and easing my research in the cathedral. I am also grateful to 
Annemarie Jordan Gschwend and Fernando Antonio Pereira for inviting me to join the scientific committee of the 
conference.
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Keywords
sculpted portrait, modellato, bronze, Albrecht Dürer, Lorenzo 

Suárez de Figueroa, Badajoz, la raya, Lusitania, Spanish ambassadors.

 The cathedral of St. Juan in Badajoz, 
masterpiece of fortified architecture of the 
fifteenth century, located in the Plaza de San 
Juan, shelters a splendid late Gothic interior, 
Renaissance choir, eighteenth-century altar 
screen and main altar (fig. 1). Among many 
art treasures, the magnificent sepulchral slab 
of Lorenzo Suárez de Figueroa y Mendoza 
(died in 1506) (fig. 2), a bronze cast in high 
and low relief, is currently walled on the 
North wall of the cloister and fenced with 
another slab exposing the coats of arms of 
Lorenzo and his wife, Isabel de Aguilar. The 
losa sepulcral was dismantled in 1889 from 
the third chapel to the left of the main nave, 
known as the family chapel of the Figueroas, 
counts and dukes of Feria, one of the prime 
families of Andalusia.

 Lorenzo Suárez de Figueroa is 
mostly known for his tenure as ambassador 
of the Catholic Kings Alphonse of Aragon 
and Isabelle of Castille to Venice (in 1494-1499), Rome (in 1499-1502), 
and again Venice (in 1502-1506), where he died on March 2nd of 15062. 
He was therefore in the lagoon when the famous bird-eye view of Jacopo 
de’ Barbari (1450-1516) was prepared and printed (fig. 3)3 and – more 

2   On him: Francisco Tejada Vizuete, Notas sobre el noble caballero don Lorenzo Suárez de Figueroa y su esposa, la noble dama doña 

Isabel de guilar, así como sore otros miembros de la familia de don Lorenzo, in “Pax et Emerita. Revista de teología y umanidades de la 

archidiócesis de Mérida-Badajoz”, separata, vol. 8 (2012), pp. 401-426 e Idem, Notas sobre el caballero don Lorenzo Suárez de Figueroa 

y otros miembros de la familia. Continuación, Ibidem, separata, vol. 9 (2013), pp. 335-357.

3   On the engraving, icon of the multiple ties between Venice and the North, see the original essays by Terisio Pignatti, “La pianta di 

Venezia di Jacopo de’ Barbari”, Bollettino dei Musei Civici Veneziani, LX (1978), pp. 425-472 and Jürgen Schulz, “Jacopo de’ Barbari’s 

view of Venice: map making, city views, and moralized geography before hte Year 1500”, The Art Bullettin, LX (1978), pp. 425-472. More 

recently: Jürgen Schulz, Rivisitando la grande veduta di Venezia di Jacopo de’ Barbari, in L’attenzione e la critica. Scritti di storia dell’arte 

in memoria di Terisio Pignatti, eds. Maria Agnese Chiari Moretto Wiel, Augusto Gentili, Padua, Il poligrafo, 2008, pp. 85-95 and a few 

contributions insisting on relations with Dürer in particular: Simone Ferrari, Jacopo de’ Barbari: un protagonista del Rinascimento tra 

Fig. 1. Cathedral of St. Juan, 
Badajoz (Extremadura, Spain)

Fig. 2. North wall of the courtyard 
of the cathedral of St. Juan, Badajoz 
(Extremadura, Spain)
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generally - in Italy during the pontificate 
of Pope Alexander VI Borgia (1431-1503; 
Pope 1492-1503), a Valencian pope who was 
very attentive to international relations with 
Spain4.

 The portrait (fig. 4), which mea-
sures 2.35 x 1.29 meters, was first revealed 
to the public in the groundbreaking exhi-
bition of 1992 (Reyes y Mecenas)5, organized in Toledo and Innsbruck, 
which offered a critical re-interpretation of late fifteenth century central 
European and Spanish portraiture. The show focused on the Austrian 
origins and the artistic choices of the Spanish Habsburgs, who would 
later commission many unforgettable monumental bronze portraits in 
Austria and Spain. I allude here to the tomb of Emperor Maximilian I 
(1459-1519) in the Hofkirche in Innsbruck (figg. 5-6)6, commissioned 
by Emperor Ferdinand I (1503-1564) as a memorial to his grandfather, 
and to the cenotaphs of Emperor Charles V and King Philip II of Spain 
- with their respective families, in the presbytery of the basilica of S. 
Lorenzo of El Escorial, cast by Pompeo Leoni (1533-1608) in 1597-
1608 (fig. 7)7.

Venezia e Dürer, Milan, Mondadori, 2006; Barbara Marx, Wandering objects, migrating artists: the appropriation of Italian Renaissance 

art by German courts in the sixteenth century, in Forging European Identities, 1400-1700, ed. by Herman Roodenburg, intr. by Bernd 

Roeck, 2007, pp. 178-226; Simone Ferrari, Dürer e Jacopo de’ Barbari: persistenza di un rapporto, in Dürer, l’Italia, l’Europa, ed. Sybille 

Ebert-Schifferer, Kristina Herrmann Fiore, Cinisiello Balsamo (Milan), 2011, pp. 39-46.

4   See Felipe Vicente Garín Llombart, Alessandro VI a Roma: cultura e committenza artistica., in I Borgia, ex. cat. [Rome, Fondazione 

Memmo, Oct. 3, 2002 – february 23, 2003], eds. Carla Alfano, Felipe V. Garin Llombart, 2003, pp. 119-177; Alessandro VI dal 

Mediterraneo all’Atlantico: atti del convegno (Cagliari, 17 - 19 maggio 2001)., ed. Maria Chiabò, Ed. Roma nel Rinascimento, 2004; 

Álvaro Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI y los reyes católicos: relaciones político-eclesiásticas (1492-1503)., Rome, Edizioni 

Università della Santa Croce, 2005.

5   AR, Grabplatte des Lorenco Suárez de Figueroa (attributed to Alessandro Leopardi? And dated 1503-1505), in Hispania-Austria: die 

katholischen Könige, Maximilian I. und die Anfänge der Casa de Austria in Spanien. Kunst um 1492, ed. A. Rosenauer, Milan, Electa, 

1992 cat. 61, pp. 243-245, fig. 61 at p. 244 and most recently: FJPG, Lauda de Lorenzo Suárez de Figueroa, in Lux. Las edades del hombre. 

25 edición. Burgo, Carrión e los Condes, Shagún, 2021, pp. 058-059.

6   Maximilian’t tomb is attributed to the czec artist Florian Abel. The sarcophagus was completed in 1572 and the final embellishments 

(including the emperor’s portrait), added in 1584. The 28 statues of Maximilian’s ancestors, by several German masters (Christian 

Amberger, Albrecht Dürer, Jörg Kölderer, Jörg Polhamer the elder, Gilg Sesselschreiber, Ulrich Tiefenbrunn, and sculptors Peter Vischer 

the Elder, Hans Leinberger, G. Löffler, Leonhart Magt, and Veit Stoß) were created between 1502 and 1555. Three of the statues are 

based on designs by Dürer. See Thomas Schauerte, Annäherung and ein Phantom: Maximilians I. Grabmalspläne im Kontext europäis-

cher Traditionen, in Maximilian I (1459-1519). Wahrnehmung – Übersetzungen – Gender, ed. Heinz Noflatscher, Innsbruck, 2011, pp. 

373-400. See also Maximilian I: der Kenotaph in der Hofkirche zu Innsbruck, eds. Cristoph Haidacher and Dorothea Diemer, Innsbruck, 

Haymon, 2004.

7   Almudena Pérez de Tudela, El cenotafio de Carlos V en la basílica del Escorial , in Leone y Pompeo Leoni, actas del congreso interna-

cional, proceedings of the International Symposium, Madrid, Museo Nacional del Prado, oct. 2011, ed. Stephan F. Schröder, Turnhout, 

Fig. 3. Jacopo de’ Barbari, 
VENETIE MD – bird’s-eye and 
perspective view of Venice, 1497-
1500, xylograph, 2,83 x 1,36 m., 
on six wooden blocks

https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-07720?func=full-set-set&set_number=002335&set_entry=000049&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-07658?func=full-set-set&set_number=002335&set_entry=000035&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-07658?func=full-set-set&set_number=002335&set_entry=000035&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-07643?func=full-set-set&set_number=002335&set_entry=000033&format=999
https://aleph.mpg.de/F/F86NG32FGX74IH2PDEK6IDE2XKVY25D9D8IEJDPGCXKKGYIT2B-11413?func=full-set-set&set_number=644012&set_entry=000002&format=999
https://aleph.mpg.de/F/F86NG32FGX74IH2PDEK6IDE2XKVY25D9D8IEJDPGCXKKGYIT2B-11413?func=full-set-set&set_number=644012&set_entry=000002&format=999
https://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Vischer_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Vischer_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Leinberger
https://en.wikipedia.org/wiki/Veit_Stoss
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09420?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000044&format=999
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 Little known, despite these interna-
tional occasions, and practically immovable 
due to its impressive weight (1,600 kg), the 
full-length portrait of the ambassador in nat-
ural size (the figure is 1.86 meters tall) antic-
ipated, in a very special corner of the Iberian 
Peninsula, that is in the heart of ancient 
Lusitania, the international stately portrait 
and the taste for noble materials of Italian and 
German sculpture (gold and bronze rather 
than marble), which would later characterize 
the full Spanish Renaissance, starting from 
the first commissions of the emperor Charles 
V, alias Carlos I of Spain (1516-1556), to 
Leone Leoni in 1549 (figg. 8-9)8. 

 As I will suggest in this essay, 
Figueroa’s Renaissance bronze portrait was 
internationally á la page and a radical novelty 
and a new model in the panorama of Iberian 
sepulchral sculpture (for instance, the tomb 
of Infante Alfonso by Gil de Siloe, 1489). 
However, it ultimately failed in renewing 
the long tradition of Iberian tomb sculpture. 
Anticipating and preparing the taste for 
courtly Italian sculpture in sixteenth-
century Iberian courts and based on international pictorial prototypes 
unavailable in the peninsula, the lauda of Lorenzo Suárez de Figueroa 
also stands as an interesting naturalistic alternative to the Spanish and 
Portuguese portrait school of the late fifteenth century, offering a very 
strong alternative for stately portraiture with respect to both the Valentian 
Painter Lluís Dalmau (Valencia, 1400-1460; florished 1431-1460, active 

Brepols, 2012, pp. 132-148; Agustín Bustamante García, El grupo sepulcral de Felipe II , in Ibidem, pp. 149-159.

8   Juan Antonio Arana Moreno, “De la medalla a la escultura: una aportación sobre las fuentes conceptuales e iconográficas de Carlos 

V y el Furor”., Archivo español de arte, 92/367 (2019), pp. 333-340; Luis Arciniega García, “Las esculturas encargadas por Carlos V a 

Leone Leoni en 1549 y su acabado en España por Pompeo Leoni”, Archivo español de arte, 86/342 (2013), pp. 87-105; Kelley Helmstutler 

Di Dio, Leone Leoni’s portrait busts of the Habsburgs and the taste for sculpture in Spain , in Leone y Pompeo Leoni, actas del congreso 

internacional, proceedings of the International Symposium, Madrid, Museo Nacional del Prado, oct. 2011, ed. Stephan F. Schröder, 

Turnhout, Brepols, 2012, pp. 46-55; Walter Cupperi, “Leo faciebat”,“Leo et Pompeius fecerunt”: autorialità multipla e transculturialità 

nei ritratti leoniani del Prado., in Ibidem, pp. 66-84.

Fig. 4. Albrecht Dürer? (painter) 
and Alessandro Leopardi (bronze 
caster), Bronze portrait of Lorenzo 
Suárez de Figueroa, post 1506, 
cast bronze, 234 x 130 x 6 cm. S.I. 
Catedral Metropolitana de Mérida-
Badajoz, Badajoz

Fig. 5. Mausoleum of Emperor 
Maximilian I in the Hofkirche, 
Innsbruck Austria, project started 
1509, general view

https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09377?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000031&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09288?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000008&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09288?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000008&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09347?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000023&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09347?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000023&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09392?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000036&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09386?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000034&format=999
https://aleph2.mpg.de/F/P8RJA445VEFAD77GAGEXGDTX47Y1HCBMXM4YA25HI6ECSD72H9-09386?func=full-set-set&set_number=002384&set_entry=000034&format=999
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in Barcelona 1428-60), and the Portuguese 
Nuno Gonçalves (c. 1425-c. 1491; painter of 
the court of Alfonso V from 1450 to 1471).

 The laude or sepulchral slab of 
Figueroa represents him standing, full-length, 
facing right, with a large cloak, shoes, and hat, 
according to the court fashion of his time. 
For a comparison, I refer to the many painted, 
carved and engraved portraits of Maximilian 
I and the young Carlos V, and in particular 
to the portrait of Maximilian I drawn by 
Albrecht Dürer (1471-1528), preserved in 
the Albertina (1518), which served as the 
basis for the famous painted portrait of the 
Emperor of 1519 of the Kunsthistorisches 
Museum in Vienna (Fig. 10)9.

 The nobleman (see fig. 4) holds a 
sword in his right hand, on which he rests10, 
while in the left he holds a scroll which reads: 
La insignia es cuya: Compagniera es mia (fig. 
11). Some local historians have interpreted 
the broad right foot as an allusion to gout, 
from which he suffered, like Charles V. At his 
feet, to the left, one can distinguish the shield 
of the Figueroa (with five fig leaves and the 
motto AVE MARIA GRACIA PLENA), combined with the Mendoza’s. 
To the right, the coat of arms of his wife, born Aguilar. Both coats of 
arms recur - tied with a lace - in an isolated panel also inserted on the 
wall, with the motto: SOLA SALVS SERVIRE / DEO SVNT CETERA / 
FRAVDES (fig.12).

9   The portrait of Maximilian I (1519 is in the Kunsthistorisches Museum of Vienna, inv. GG825). Compare it with other portraits of 

Maximilian I by Hans Burgkmair (1519) and Hans Thoman (?, 1515) fig. 2 at p. 92 and cat. 12, pp. 148-149. On Dürer’s portraits of 

Maximilian I, see the classic essay by Vinzenz Oberhammer, “Die vier Bildnisse Maximilians I. von Albrecht Dürer: Beobachtungen über 

die Arbeitsweise des Künstler”., Alte und moderne Kunst, XIV, 215 (1969), pp. 2-14; Anja Eisenbeiß, Ein Herrscher formt sein Bild: die 

Porträts Kaiser Maximilians., in Maximilianus - die Kunst des Kaisers, ed. Lukas Madersbacher and Erwin Pokorny, Berlin-München, 

2019, pp. 28-38; Guido Messling, in Ibidem, pp. 102-109 and Kaiser Maximilian i und die kunst der Dürerzeit, exh. cat., Albertina 

September 14, 2012-january 6, 2013, eds. Eva Michel and Maria Luise Sternath, München, Prestel, 2012; Maximilianus, L’arte dell’im-

peratore, eds. Lukas Maderbacher and Erwin Pokorny, ???, 2019. 

10   Uncommon detail in the portraits of Renaissance humanists, and clearly a reference to his nobility status.

Fig. 6. Mausoleum of Emperor 
Maximilian I in the Hofkirche, 
Innsbruck Austria, started 1509. 
Series of the 28 bronze statues of 
Maximilian’s Ancestors

Fig. 7. Pompeo Leoni, Cenotaphs 
of Charles V and Philip II with 
their families, gilded cast bronze 
and hard stones, 1597-1608, 
presbytery of the Real Basilica de 
San Lorenzo El Escorial

https://aleph.mpg.de/F/F86NG32FGX74IH2PDEK6IDE2XKVY25D9D8IEJDPGCXKKGYIT2B-11795?func=full-set-set&set_number=643270&set_entry=000006&format=999
https://aleph.mpg.de/F/F86NG32FGX74IH2PDEK6IDE2XKVY25D9D8IEJDPGCXKKGYIT2B-11795?func=full-set-set&set_number=643270&set_entry=000006&format=999
https://aleph.mpg.de/F/F86NG32FGX74IH2PDEK6IDE2XKVY25D9D8IEJDPGCXKKGYIT2B-11778?func=full-set-set&set_number=643270&set_entry=000001&format=999
https://aleph.mpg.de/F/F86NG32FGX74IH2PDEK6IDE2XKVY25D9D8IEJDPGCXKKGYIT2B-11778?func=full-set-set&set_number=643270&set_entry=000001&format=999
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 The portrait is framed by an old-fashioned, 
classical frame, adorned with candelabra motifs 
all’antica (fig. 13) which can be compared with the 
great bronze door of Filarete (Antonio di Pietro 
Averlino, 1400-1469) in the old basilica of St. 
Peter in Rome cast in 1433-1445: a very important 
art piece and topographical reference of the 
mirabilia urbis Romae, that Figueroa had certainly 
admired in his tenure in Rome as ambassador of 
the Spanish Catholic Kings to the Pope.

 In the lower part of the monument, a long 
inscription reports on the genealogy, marriage, 
offspring, and career of the Spanish noblemen, 
commenting on his international successes (fig. 
14)11.

 From the information available on the 
artefact, we know that the laude was cast in Venice 
in ca. 1503 by the founder Pier Zuanne delle 
Campane, author of the base of the Madonna 
della Scarpa in S. Marco or the bronze caster 
Alessandro Manzoni12. From the Serenissima, 
the artwork was thus probably shipped through 
the Mediterranean to Villa Real de Santo Antonio 
in the Algarve, and then through the Guadiana 
River, it reached Badajoz, where it was installed 
in the chapel made for Lorenzo and his wife, Doña 
Isabel de Aguilar (daughter of Bartolomé Sánchez 
de Badajoz, married to Don Lorenzo in Badajoz in 
1481), who in the end refused to be buried with 
him.

 The family chapel, the third chapel on the left of the central 
nave of the cathedral, was granted to the couple by Pope Alexander 

11   The inscription reads: Sepulcro: de Lorenço suarez de figueroa y de mendoca con don ysabel / de aguilar su muger: este en la Juventud 

. hizo seguir la edad . y en las armas / uso lo que conuenia : fue hecho despues . del conseio de sus altezas : y embiado / enbaxador diuersas 

ueces : asi conformo el exercicio con los anos : y dexa para / despues . esta memoria : Lo que del mas succediere : Digalo su Successor : 

12   A previous attribution by Carl Justi (1832-1912) to Alessandro Leopardi, bronze caster of Venice’s insigna of St. Marc has been rejected 

in favour of an attribution to Pier Zuanne delle Campane (based on Gómez Moreno) by José López Maria, Catedral de Badajoz. B) Laude 

de don Lorenzo Suarez de Figueroa, ¿????, pp. 105-108: 107-108.

Fig. 8. Leone Leoni, Bust 
of Holy Roman Emperor 
Charles V, c. 1555, cast 
bronze, h. 112 cm. 
(Vienna, Kunsthistorisches 
Museum, inv. XXXX)

Fig. 9. Leone Leoni, 
Charles and Furor, 1550-
1553, finished by Pompeo 
in 1564, cast bronze, 251 
x 143 cm x 130 cm, 825 
kg (Madrid, Museo del 
Prado, inv. XXXX)
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VI (papal bull of 1 April 1501) and built 
in 150113. Although originally designed as 
a space for a double sepulcher, the chapel 
was ultimately occupied only by Lorenzo’s 
tomb, which was located at the center on the 
ground, with the lauda placed on top of it as a 
lid. Isabella’s tomb was instead in the beaterio 
and chapel of S. Onofrio, currently located 
in calle Menacho n. 6 and 12, an institution 
which she funded and promoted in her years 
of solitude, spent in Badajoz, far away from 
her unfaithful and traveler husband14. 

 Square in plan, the Figueroa chapel 
has a late gothic ribbed roof once adorned 
with heraldic medallions which are now 
erased. As we have seen, the losa was removed 
and walled in the cloister in 1889, when the 
chapel underwent major transformations. 
Of the original decoration, one can still 
appreciate a Renaissance small wall aedicule 
in white marble and a wall altar covered with 
Sevillian azulejos. The presence of a marble 
relief of a Madonna and Child by Desiderio 
da Settignano (1428-1464), acquired by 
Lorenzo in his Italian travels and left to the 
cathedral – now in the Museo Provincial de 
Bellas Artes de Badajoz – proves his activity 
as art collector (fig. 15). 

 While  this late Gothic chapel can 
be classed within the typology of the Iberian 
fifteenth-century high nobility tombs15 - 

13   The chapel is now dedicated to the Immaculate Conception, but it was originally named to the Encarnación. It is currently known 

as Figueroa or Fonseca chapel, because the only daughter of Lorenzo’s natural son, Gonzalo Ruiz de la Vega, Doña Beatriz de Figueroa, 

married Don Pedro Rodríguez de Fonseca, giving birth to her only child, Lorenzo de Figueroa y Fonseca.

14   On Isabel see her testament, signed by notary Lorenzo Hernández on june 16, 1519, published by Pero Pérez, Testamento de Doña 

Isabel de Aguilar, in ??????????, pp. 15-32.

15   Felipe Pereda, “Coeli enarrant gloriam dei: arquitectura, iconografia y liturgia en la capilla de los Condestables de Burgos”, Annali 

di Architettura, IX (1997[1998]), pp. 17-34 and again Felipe Pereda, Entre Portugal y Castilla: la secuencia formal de las capillas ochavadas 

Fig. 10. Albrecht Dürer, Portrait 
of Emperor Maximilian I (1459-
1519), 1518, black chalk or char-
coal, sanguine, white (chalk?) 
heightened, incise transfer 
lines, 381 x 319 mm. (Vienna, 
Albertina, inv. 4852)

Fig. 11. Albrecht Dürer? (pain-
ter) and Alessandro Leopardi 
(bronze caster), Bronze portrait of 
Lorenzo Suárez de Figueroa, post 
1506, detail
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despite the plan being square and not cir-
cular or polygonal - the portrait, which 
represents the living and young Lorenzo 
Suárez Figueroa (Este en la juventud says the 
inscription) (fig. 16), is alien to the standards 
of fifteenth-century Iberian funeral portrai-
ture, which normally represented the sitter 
either dead (with eyes closed) and lying with 
its attributes, or alive but kneeling and pray-
ing, enclosed in a niche to the left or right of 
the main altar16. 

 The material selected for the sculp-
ture, bronze, was also a great novelty with 
respect to local stone and white marble in 
both Andalusia and Extremadura. Let’s here 
recall that even the tomb of the Catholic 
Monarchs in the royal chapel of the cathedral 
of Granada (1517), by Domenico Fancelli 
(1449-1519), and the tomb of Don Felipe 
and Doña Juana la Loca, by Bartolomé 
Ordoñez (1518-19), will present the gisants 
carved in white marble. The examples are 
endless: Lorenzo’s tomb was the only bronze 
funeral monument prior to the cenotaphs of 
the Escorial.

 The absence of Isabella’s tomb 
in the chapel is also puzzling but, in 
my opinion, most significant because it 
could indicate that the effigy (or memory, 
according to the inscription) was origi-
nally planned as a single portrait and real-
ized according to international models 
which might not have been funerary ones. 

de cabecera en el siglo XV, in Démeures d’éternité. Églises et chapelles funéraires au XVe et XVIe siècles, conf. papers, Tours, 11-14 june 1996, ed. 

J. Guillaume, Paris, Picard, 2005, pp. 49-64.

16   Maria José Cantera Redondo, El sepulcro en España en el siglo XVI, Madrid, 1987.

Fig. 12. Albrecht Dürer? (painter) 
and Alessandro Leopardi (bronze 
caster), Bronze portrait of Lorenzo 
Suárez de Figueroa, post 1506, 
detail

Fig. 13. Albrecht Dürer? (painter) 
and Alessandro Leopardi (bronze 
caster), Bronze portrait of Lorenzo 
Suárez de Figueroa, post 1506, 
detail

Fig. 14. Albrecht Dürer? (painter) 
and Alessandro Leopardi (bronze 
caster), Bronze portrait of Lorenzo 
Suárez de Figueroa, post 1506, 
detail
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 It is in fact my opinion that this impres-
sive bronze relief portrait is a sculptural transpo-
sition of a lost prototype, painted (not sculpted!) 
when the young ambassador was alive and working 
in Italy. To clarify this point: I think that behind 
the sculpted portrait we should imagine a painted 
one, which Lorenzo had personally commissioned 
during his stay in Italy. If painted on canvas or 
wood, this full-size portrait would have been part 
of Lorenzo’s portable gallery, accompanying him 
in his diplomatic travels. If a drawing on paper, 
it could have travelled in his paper archive. If my 
hypothesis is correct, such a painted or drawn por-
trait, now lost, but realized before the losa was cast, 
and most likely in Venice, would only survive as a 
memory in the sculpted bronze portrait.

 Lorenzo’s portrait exposes too many 
inconsistencies with the sculpted prototypes of its 
time. As we have seen, the icon, its material, the 
setting, and the tomb typology were radically new 
for contemporary Spain and Portugal. Moreover, 
his features are not suitable for a funerary monu-
ment: he is represented alive, walking, and turned 
to the right (see fig. 4 and 16). This is because 
they follow the typology and correct standards of 
full size, early Renaissance international painted 
portraiture.

 If the losa was to be interpreted as a sculp-
tural version of a painted prototype (now lost), we 
could explain the absence of his wife (who had 
never accompanied him to Italy and therefore 
could have never posed for Lorenzo’s anonymous 
portrait painter), and we could finally justify all 
the formal characteristics of the painting: the open 
eyes, the typology of the Central European high-stand portrait, the fash-
ionable clothes of the young men, and, finally, the powerful and natu-
ralistic modeling of the face, usually absent in most idealized Iberian 
funeral portraiture of the fifteenth century.

Fig. 15. Desiderio da 
Settignano (1428-1464), 
Madonna and Child, white 
marble, (Badajoz, Museo 
Provincial de Bellas Artes, 
inv. ????)

Fig. 16. Albrecht Dürer? 
(painter) and Alessandro 
Leopardi (bronze caster), 
Bronze portrait of Lorenzo 
Suárez de Figueroa, post 
1506, detail

Fig. 17. Pietro Lombardo, 
Monumento al Doge 
Pietro Mocenigo, 1477, 
Venice, church of SS. 
Giovanni e Paolo
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 It is indeed necessary to reflect on the 
naturalism of the portrait and on the excellent 
quality of the bronze modelling when we dis-
cuss the attribution of this magnificent piece. 
These details seem to contradict the current 
attribution to Alessandro Leopardi or Pier 
Zuanne delle Campane, who could – in my 
opinion – have been asked to cast, but not 
invent this remarkable piece17. In fact, very lit-
tle is known about these secondary masters. 
Leopardi as a sculptor is mostly credited for 
casting the banners of St. Mark, while Pier Zuanne delle Campane was a 
bronze caster, who had realized some bas-reliefs on the base of the Virgin 
of the Scorpa in St. Mark as well. None of the two was ever successful. 

 Such choice (two seemingly unknown artisans of Lorenzo’s time) 
seems strange and, as I will explain, it could indicate that rather than 
reflecting his own idea, the monument was an “afterthought” planned 
after Lorenzo’s death. 

 In fact, had he planned his own tomb while alive, Lorenzo would 
have probably contacted a great Italian master and not a bell caster. In 
particular, the most logical choice for realizing a great portrait all’antica 
for an international ambassador to the highest European courts, would 
have fallen on the Venetian sculptor Pietro Lombardo (1435-1515), 
who worked in white marble and whose workshop (Tullio and Antonio 
Lombardo) dominated the orders of the Venetian Renaissance portrait 
(especially of Doges) (fig. 17)18.

 If Figueroa did not plan on having his and his wife’s tomb-slabs 
carved in Spain, nor did he choose an Italian sculptor to create the two 
effigies while he was abroad, it is likely that a full project for a double 
tomb was never envisioned, at least when he was alive. Rather, it is possi-
ble to imagine that on his death, his sole heir and successor, Don Gonzalo 
Ruiz de Figueroa (also called Gonzalo Ruiz de la Vega)19, who necessarily 

17   See the key contribution of Claudia Kryza-Gersch, “Confusing signatures on bronzes: sculptor and caster in Renaissance Venice”, Artibus 

et historiae, XXXVIII,76 (2017), pp. 95-112.

18   See the key contribution of Claudia Kryza-Gersch, “Confusing signatures on bronzes: sculptor and caster in Renaissance Venice”, 

Artibus et historiae, XXXVIII,76 (2017), pp. 95-112.

19   In his will Lorenzo mentiones him as son of Doña Isabel Enríquez, his lover in Valladolid. Lorenzo also had a natural daughter: Doña 

Leonor Laso de la Vega y Figueroa, who later became the abbess and founder of the convento of St. Anne in Badajoz (1518) and died in 

Fig. 18. Hans Holbein the 
Younger, The Ambassadors, 
1533, oil on oak, 207 cm. x 
209,5 cm. (London, National 
Gallery, inv. ????)
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had to deal with the repatriation of the paternal corpse, decided to cast a 
portrait of his father which was already available in the collection which 
he inherited. The reference to the heir in the inscription of the lauda (Lo 
que del mas succediere: Digalo on Successor) does not seem inappropriate 
or casual, considering that, despite being Lorenzo’s natural son, Gonzalo 
also succeeded him in the dignity of ambassador. If the monument was 
then commissioned by a dignified illegitimate son, it is understandable 
that Doña Isabel always refused to be buried next to her husband, in a 
celebratory project run by someone who she probably disliked. To sum 
up, since the tomb slab (or project) is not mentioned nor commissioned 
in Lorenzo’s will, it seems arbitrary to attribute to him the idea of   having 
a double bronze portrait made while he was still alive. Since he had not 
left any clear instruction on it, the hypothesis that his son and successor 
took care of the monument recycling the paternal effigy of a lost painted 
prototype, could explain the many inconsistencies which we have dis-
cussed so far.

 If Lorenzo had been portrayed on canvas in his golden years, we 
should then speculate on who could have been his portraitist. 

 Among the great figures of Venetian painters and portraitists 
of his time, having to exclude Jacopo Bellini (1400-1470), former por-
traitist of ambassadors in Turkey, because he died in 1470, and Titian 
Vecellio (1490-1576), who in 1505 was too young and just finishing his 
training with Bellini, we can only propose the name of Albrecht Dürer 
(1471-1528) as the possible anonymous young artist who could have 
portrayed a naturalistic drawing or painting of the Spanish ambassador 
to the Venetian Republic.

 Dürer visited Italy between 1494-1495 and again in 1505-
1507. In 1506-1507 he was in Venice, like Figueroa, who died there on 
March 2nd, 150620. His presence in Italy at the turn of the century and 

1558 (in Alfonso de Figueroa y Melgar, Duque de Tovar, “Los Suárez de Figueroa, de Feria y Zafra”, Revisa de Estudios Extremeños, 

XXX, 3 (1974), pp. 493-524: 503 e Historia del Real Monasterio de Santa Ana, Sor María Celina Sosa Monsalve, Badajoz, 1995; A. 

Silva Barreto y Almeida, “Nobleza de Extremadura”, RAH, fol. 18v.; Cecilio Venegas in http://contenidos.educarex.es/mci/2006/27/

temas/tema1/047_lauda_sepulcral.html; https://www.hoy.es/sociedad/201607/25/goya-catedral-sepulcro-lorenzo-20160725174100.

html; https://www.hoy.es/sociedad/201607/25/goya-catedral-sepulcro-lorenzo-20160725174100.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.

com%2F e il blog Guiris de Extremadura), lunes, 25 julio 2016, El embajador en Venecia que hizo según la edad http://blogs.hoy.es/

guirisporextremadura/2016/07/25/el-embajador-en-venecia-que-hizo-segun-la-edad/.

20   On Dürer’s presence in Venice and the importance of the italian travels for the German Renaissance and vice-versa: Minna 

Heimbürger, Dürer e Venezia: influssi di Albrecht Dürer sulla pittura veneziana del primo Cinquecento, Rome, Bozzi, 1999, Bernard 

Aikema, Dürer e il Rinascimento tra Germania e Italia , eds. B. Aikema, A. Della Latta, A. John Martin, Milan, 2018; Albrecht Dürer e 

Venezia , ed. G. M. Fara, Florence, Olschki, 2018.

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/27/temas/tema1/047_lauda_sepulcral.html
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/27/temas/tema1/047_lauda_sepulcral.html
https://www.hoy.es/sociedad/201607/25/goya-catedral-sepulcro-lorenzo-20160725174100.html
https://www.hoy.es/sociedad/201607/25/goya-catedral-sepulcro-lorenzo-20160725174100.html
https://www.hoy.es/sociedad/201607/25/goya-catedral-sepulcro-lorenzo-20160725174100.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hoy.es/sociedad/201607/25/goya-catedral-sepulcro-lorenzo-20160725174100.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
http://blogs.hoy.es/guirisporextremadura/2016/07/25/el-embajador-en-venecia-que-hizo-segun-la-edad/
http://blogs.hoy.es/guirisporextremadura/2016/07/25/el-embajador-en-venecia-que-hizo-segun-la-edad/
https://aleph.mpg.de/F/73TSXSSK689RCCY45DHDJLGQMVGPQRKKG8F7D35B183Q6GL5CE-00660?func=full-set-set&set_number=975039&set_entry=000002&format=999
https://aleph.mpg.de/F/73TSXSSK689RCCY45DHDJLGQMVGPQRKKG8F7D35B183Q6GL5CE-00698?func=full-set-set&set_number=975039&set_entry=000012&format=999
https://aleph.mpg.de/F/73TSXSSK689RCCY45DHDJLGQMVGPQRKKG8F7D35B183Q6GL5CE-00698?func=full-set-set&set_number=975039&set_entry=000012&format=999
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Figueroa’s position as ambassador and interests as art collector suggest 
the hypothesis that they met in Venice or in Rome, and that a painted 
portrait was created, which then served as the model for the bas-relief 
funerary portrait cast by a lesser venetian artist, now in Badajoz. If this 
hypothesis is true, we could imagine how a modern portrait of the high-
est quality of an international ambassador and - above all - of a living 
man, served as a model for a gravestone suddenly commissioned in a 
hurry by his heirs, for the unexpected death of its owner. 

 The new standards of Central European portraiture and the 
deep realism of the German Renaissance portrait21 would thus be 
exported first to Venice, and then to the heart of the Iberian Peninsula, 
to Badajoz: at the confluence of the two most refined courtly cultures of 
the time: the court by Dom Manuel (1469-1521, O Venturoso, king from 
1495 to 1521), and that of the Catholic Monarchs, well known as great 
collectors of Flemish painting. 

 In a faraway land at the core of the borderline (la Raya), and in 
a medieval town crucial for court Iberian interactions, the monumen-
tal bronze portrait of Don Lorenzo di Figueroa offered, at the turn of 
the century, a modern and international alternative to the Iberian por-
trait of Flemish tradition in vogue at the time; a valid alternative to the 
classic and old-fashioned marble portrait, imported to Spain throughout 
the Renaissance, and a modern celebratory portrait of the international 
Renaissance ambassador (fig. 18)22.

21      Most recently in focus through the exhibition: Dürer – Cranach – Holbein: die Entdeckung des Menschen: das deutsche Porträt um 

1500, ed. Sabine Haag, exh. cat., Vienna-München, 2011-2012, München, Hirmer, 2011.

22     On the later double portrait of the Frenche ambassadors Jean de Dinteville and Georges de Selve, by Hans Holbein the Younger (dated 

1533): Daniela Roberts, “Imago Mundi”: eine ikonographische und mentalitätsgeschichtliche Studie, ausgehend von Hans Holbein d. J. 

“The Ambassadors”, Hildesheim, Olms, 2009; : Jennifer Nelson, Disharmony of the spheres: the Europe of Holbein’s “Ambassadors”,  

University Park, Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2019. On Spanish ambassadors in the Italian Renaissance: 

Douglass Biow, Doctors, ambassadors, secretaries: humanism and professions in Renaissance Italy, Chicago, University of Chicago Press, 

2002; Michael Jacob Levin, Agents of empire: Spanish ambassadors in Sixteenth-Century Italy, Ithaca, NY, Cornell University Press, 

2005 and Catherine Fletcher, Diplomacy in Renaissance Rome: the rise of the resident ambassador, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2015.
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As metaimagens - imagens contidas em outras imagens - são 
estudadas mais por teóricos visuais do que por historiadores 
da arte. Fazer com que as duas áreas dialoguem leva a resulta-
dos esclarecedores. O ponto de partida é um artigo de Chalfen, 
baseado em fotos da imprensa. Ele propõe cinco modelos que 

aplicaremos à pintura onde a metapimagem está presente em forma de 
pintura, medalha, camafeu. 

 Palavras-chave:
 metaimagens, comunicação visual, pintura, fotografia

Abstract
The metapictures - images contained in other images - are stu-

died more by visual theorists than by art historians. Making the two areas 
dialogue leads to enlightening results. The starting point is an article by 
Chalfen, based on press photos. He proposes five models which we will 
apply to painting where the metapicture is present in form of painting, 
medal, cameo. 

 Keywords: 
metapictures, visual communication, painting, photography

La metaimmagine nel ritratto
Giusy Petruzzelli
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Introduzione

William John Thomas Mitchell e Richard Chalfen, teorici della 
comunicazione visiva, si sono occupati a lungo delle metaimmagini, 
anche gli storici dell’arte lo hanno fatto, ma sono in minoranza (tra essi si 
segnala Victor Stoichiƫă)1. Questo testo intende far dialogare i due ambiti 
con confronti di tipo percettivo-comunicativo, perché ne scaturiscono 
risultati illuminanti sia per la cultura visuale sia per la storia dell’arte.

Punto di partenza è un articolo pubblicato da Chalfen (2005), 
Le meta-immagini dei giornali nella cultura visiva contemporanea, in cui 
lo studioso giunge ad una classificazione delle metaimmagini scaturita 
dall’esame di circa 800 fotografie giornalistiche pubblicate sul New York 
Times fra il 2002 e il 2003. Traendo la definizione di metaimmagine da 
Mitchell (1986, 1994), “immagini di immagini”, “immagini che si riferi-
scono a se stesse o ad altre immagini”, e, nella definizione più semplice, 
“immagini ad incastro”, ossia immagini contenute in altre immagini, 
Chalfen propone cinque modelli.

In questa relazione si considerano il primo modello (il ritratto 
mostrato da qualcuno in un contesto privato), il secondo modello (il 
ritratto mostrato da una o più persone in un contesto pubblico), i quali 
sono i più funzionali al ritratto, il terzo modello (le fotografie - nel nostro 
caso i ritratti - che compaiono sulla parete di fondo di un ambiente in 
cui vi sono una o più persone ritratte) e, en passant, il quarto modello, 
il quale si occupa di due fotografie messe a confronto in un prima e un 
dopo, e il quinto, che analizza fotografie di produzione o proiezione di 
immagini, come nel caso dell’atto del fotografare o filmare o proiettare 
immagini da parte di qualcuno.

Del primo modello Chalfen dà questa definizione: “Le fotografie 
che vengono mostrate all’obiettivo descrivono una persona assente, ad 
esempio morta, detenuta o altrimenti scomparsa. Le metaimmagini in 
questa categoria assumono, di solito, la forma di una persona che man-
tiene e mostra un’immagine di una persona recentemente scomparsa 

1   Cfr. Mitchell, W.J.T. (1986). Iconology. Image, text, ideology. University of Chicago Press; Mitchell, W.J.T. 

(1994). Picture Theory. Essays on verbal and visual representation. University of Chicago Press; Mitchell, W.J.T. 

(2018). Scienza delle immagini. Iconologia, cultura visuale ed estetica dei media. Johan & Levi; Chalfen, R (2005). 

Le meta-immagini dei giornali nella cultura visiva contemporanea. Desk, 12(3), 17-19; Stoichiƫă, V.I. (1998). 

L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea. Il Saggiatore. Stoichiƫă, V. I. (2015). The 

Self-Aware Image. An Insight Into Early Modern Meta-Painting. Harvey Miller Publishers.
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(rapita, persa, ferita, ecc.) o qualcuno che è morto (vittima di disastro 
naturale, omicidio, suicidio, ecc.). Tale modello è frequentemente citato 
quando si parla di metaimmagini nei giornali” (p. 17); in esso il riferi-
mento al genere di cui qui si parla è evidente, perché il soggetto della foto-
grafia è una persona. Il secondo modello può portare a un ampliamento 
della riflessione sul tema; eccone l’enunciato di Chalfen: “Fotografie su 
poster riportate e usate per motivi politici, in una riunione di protesta, 
un’occasione celebrativa, una marcia trionfale. Questo modello è carat-
terizzato da un’esposizione esplicita e spesso aggressiva di fotografie in 
eventi pubblici o in contesti positivi o negativi. … eventi commemorativi, 
che spesso celebrano il desiderio di ricordare, onorare e supportare una 
persona (o delle persone) o una situazione” (pp. 17-18). Quando, dun-
que, l’ostentazione viene fatta all’interno di un contesto sociale di una 
certa portata e si celebra non solo la perdita o la memoria singola, ma si 
ha l’assunzione di quella perdita a valenza collettiva, in tal caso il modello 
da tener presente è il secondo. 

Rispetto alle immagini fotografiche di Chalfen, in questo studio, 
sul versante artistico, non ci si limiterà alla disamina di quei ritratti in cui 
la persona mostra l’effigie di un defunto, bensì ci si occuperà di una serie 
di lavori in cui il soggetto dell’immagine a incastro è vario ed è presente 
in un quadro, un disegno, una medaglia, un medaglione, un bassorilievo, 
un cammeo, ostentati o indossati dal soggetto ritratto. Si tralascia di pro-
posito il riferimento al ritratto allo specchio, di cui ha ben scritto Miller 
in On Reflection, anche perché occorrerebbe dedicare un saggio solo ad 
esso.

Scopo del testo è mostrare quanto, a livello percettivo e di con-
tenuto, la metaimmagine inserita nel ritratto risulti un rafforzamento del 
messaggio che l’artista - spesso d’accordo con la persona ritratta che 
a volte è anche il committente del lavoro - vuole inviare al pubblico e 
all’immagine di sé che la persona ritratta vuole veicolare all’esterno.

Gli input del testo

Il testo sull’uso della metaimmagine nel ritratto nasce da un 
incrocio virtuoso di dipinti e di fotografie in cui chi scrive si è imbattuta 
e di studi che ha condotto in contesti diversi. Si citano in successione le 
tre componenti che hanno contribuito alla sua elaborazione.

1) Nel 2005 al museo di Capodimonte a Napoli la mostra 
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Tiziano e il ritratto di corte da Raffaello ai Carracci, a cura di Nicola 
Spinosa, presentò fra gli altri il Ritratto di donna che regge l’effigie del 
defunto di Bernardino Licinio, proveniente dalla Pinacoteca del Castello 
Sforzesco di Milano, datato al 1525-1528. Era l’occasione per ammi-
rare l’opera dal vivo e, soprattutto, se ne poteva valutare il potenziale 
all’interno di un’esposizione dedicata alla ritrattistica.

L’opera, nei suoi 77,5 
x 91,5 cm, concentra in realtà 
tre immagini in una: la donna 
ritratta in abito nero, il ritratto 
incorniciato di un uomo che 
ella mostra, un paesaggio che 
occupa esattamente un quarto 
della tela nella metà superiore. È 
un dipinto dalla forza magnetica 
ed il motivo per cui esso attrae 
tanto il riguardante è conte-
nuto negli studi di teoria delle 
immagini a livello percettivo e 
comunicativo2.

2) Erano gli studi che, tra il 2005 e il 2009, si proponevano 
agli studenti del corso di “Arte e comunicazione figurativa” all’Uni-
versità degli Studi di Bari (disciplina presente nel piano di studi del 
MA in Comunicazione e Multimedialità della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione) e poi nell’anno accademico 2018-2019 agli 
studenti del corso di “Storia e cultura della comunicazione” dell’Isti-
tuto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (disciplina pre-
sente nel piano di studi del MA in Design della Comunicazione). In 
quelle discipline, facenti parte di percorsi di studio finalizzati a for-
mare esperti della comunicazione verbo-visuale, chi scrive metteva a 
frutto sia le competenze storico-artistiche della propria formazione e 
dell’insegnamento accademico di Storia dell’arte e di Estetica delle arti 
visive, sia le competenze derivate dalla professione giornalistica svolta 
secondariamente.

3) Ed è nell’ambito del giornalismo che, sempre nel 2005, ci si 

2    Fra i vari, per esempio Branzaglia, C. (2003). Comunicare con le immagini, Bruno Mondadori; Gombrich, E., Hochberg, J., Black, 

M. (2002). Arte, percezione e realtà. Einaudi.

Fig. 1. Bernardino Licinio, Ritratto di donna che 
regge l’effigie del defunto, 1525-1528, olio su tela, 
77,5 x 91,5 cm, Milano, Pinacoteca del Castello 
Sforzesco.

http://www.einaudi.it/einaudi/ita/catalogo/scheda.jsp?isbn=978880616386&ed=87
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era imbattuti nell’articolo di Richard Chalfen pubblicato nella rivista 
Desk, sopra menzionato.

Grazie a questi tre input si poteva ragionare trasversalmente 
fra la storia dell’arte e la comunicazione contemporanea (dal fotogior-
nalismo alla pubblicità, toccando anche il lavoro dei grandi fotografi 
dell’ultimo sessantennio), ritenendo che la prima fosse madre della 
seconda: i collegamenti fra i due campi disciplinari da quel momento 
incominciarono ad affollarsi nella mente.

Si scoprì in seguito che il rapporto fra i due ambiti non era 
poi così diretto, come si era pensato di primo acchito, ma decisamente 
più sfumato. Certo si comprese, grazie ad un’intervista finora inedita 
rilasciata da Chalfen nel 2007, e riportata più sotto, che lui, studioso 
della comunicazione, pur dichiarando di non possedere una prepara-
zione storico-artistica, per il solo fatto di essere inserito in un deter-
minato contesto culturale riceveva comunque influenze dalla storia 
dell’arte occidentale. È noto infatti come la storia dell’arte costituisca 
un sostrato antropologico che direttamente, ma anche indirettamente, 
vive nell’“enciclopedia” dei gruppi umani, un’enciclopedia diversifi-
cata a seconda dell’appartenenza alle varie culture ed in evoluzione 
con i tempi. Ecco la ragione per cui alcune raffigurazioni funzionano 
in alcuni contesti piuttosto che in altri. Simboli, miti, immagini, colori 
sono senza dubbio elementi culturali, come ben dicono i testi dedicati 
alla storia delle immagini e alla storia dei colori da Manlio Brusatin 
e all’antropologia e alla simbologia dei colori da Michel Pastoureau3.

Intervista a Richard Chalfen4:
1. In all these years what was the underlying theme of your resear-

ches? How did you arrive from Anthropology studies to Communication 
and Visual studies?

The central themes seems to be: cultural structuring of everyday 
life with specific reference to visual/pictorial communication.

I went from cultural anthropology to ethnographic film studies 
to how film worked as visual communication to a broadening of visual 

3   Brusatin, M. (2002). Storia delle immagini. Einaudi. Brusatin, M. (1999). Storia dei colori. Einaudi; Pastoureau, M. (1987). L’uomo 

e il colore. Storia Dossier, 5(3). Pastoureau, M. (2006). Il piccolo libro dei colori. Ponte alle Grazie. Di Pastoureau si segnalano inoltre le 

varie monografie sulla storia di singoli colori (blu, rosso, nero, giallo, verde).

4   L’intervista è stata rilasciata via mail da Richard Chalfen alla studentessa Antonella Lucanie il 16 gennaio 2007, in occasione della 

stesura della tesi di laurea del MA in Comunicazione e Multimedialità dell’Università degli Studi di Bari, tesi intitolata Le metaimmagini 

tra arte e cronaca, relatrice la prof.ssa Giuseppina Petruzzelli, docente del corso di Arte e comunicazione figurativa.
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life beyond the relatively narrow confines of film (feature film, docu-
mentary and ethnographic film) into visual studies.  But the thread here 
is what ordinary people (a central concern for anthropological intere-
sts) do both in and with their immediately available visual worlds.  And 
how visual/pictorial systems work on ordinary people without their direct 
awareness or acknowledgment, and how people are drawn to the visual 
without fully knowing why. 

2. Anthropology, Visual Studies and Communication: these are 
the three most important areas in your profession. Is that right or would 
you add something else or exclude any of them?

Yes, this is right, but better to say: this is the case in my version 
of my profession, because there are not that many others who share this 
combination

3. From your web site (http://www.richardchalfen.com/index.
html in the “Bio & CV” section) it can be seen that you believe in the need 
of investigating in three peculiar areas of visual culture: the cross-cultural 
section, some areas that you define marginal when compared to others, 
by now of crucial importance, to researchers’ attention and finally the 
pedagogical use of visual instruments as it is being done more and more 
frequently. How did you get to this conclusion?

Within visual anthropology, years of critical attention and fru-
stration with monolithic or myopic attention to making ethnographic 
films at the expense of broader theoretical interests and relationships to 
visual worlds.

4. Do you find the studying of visual phenomena in situ, on 
which you worked on, successful? What is their actual benefit?

This comes from an epistemological foundation of cultural 
anthropology, namely participant observation, when and where a belief 
in being present, in personally seeing things happen, in witnessing people 
actually doing what they do, and being able to participate in certain ways 
is the way to gain the most valuable data and reliable information.

First-hand knowledge is valuable; theorizing comes next.
5. In your essay you talk about five categories of metapictures 

which are, however, referred to photojournalism. Do you think it is pos-
sible to extend this categorization to tout court pictures (as well as art 
pictures and advertising-poster designing)?

No, I would not want to make this claim.  Rather I would want 
to examine each genre and make separate assessments.  This is not to 
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say that reference could not be made to categories I discovered from 
the photojournalistic sample.  Some of these might indeed cross several 
other forms, but that remains to be seen.

6. Besides the reasons and the lessons on how to use metapictu-
res in the newspapers included in the essay, do you have others to add?

In a word, no.
7. Have you done other studies in this area, or have you concen-

trated only on metapictures of newspapers?
Only MP in daily newspapers.  The paper from which this short 

DESK article came runs about 130 pages including approximately 90 
photographic examples/illustrations.  That was enough for a while.

8. Are you working only on metapictures or have you also focu-
sed your attention on other areas?

I continue to collect examples from the New York Times, and 
informally check to see how they fit into the categories I have sugge-
sted.  I am amazed to still find so many examples, feeling this model of 
pictorial communication will continue for sometime to come.  But, for 
the most part, I have moved to other topics and subjects, still connected 
to research questions as stated above.  But the main problem of going 
further is the need to gain permission to publish MP photographs from 
the New York Times and related papers – this is nearly impossible and 
has been the most disappointing feature of this project.

9. In your opinion, who or which cultural sectors will push 
forwards the studies on metapictures in the next few years?

Sorry - not sure what you mean by “cultural sectors” - but I 
am not at all sure this type of study will catch on.  I find this disappoin-
ting since I feel the frequency and steady use of metapictures signals 
something greater than what a trope or cliché or fad might suggest.  As 
I suggest, the prevalence of metapictures may be signaling an evolving 
relationship between photographers, pictures and viewers in the context 
of daily photojournalism.

10. What would you suggest to someone who wants to follow in 
your footsteps? What should be his basic cultural education?

Some background in visual studies, photojournalism, communi-
cation and visual sociology/anthropology.

11. Is it still possible to say that metapictures is a category of 
pictures not known and studied enough in academic field? If yes, why?

The subject of metapictures is known -- it just has not attracted 
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much attention.  I believe that in this and many cases, people have not 
had the questions to ask – the right questions or otherwise.  Also, while 
reception research has come alive over the past decade, it is very uneven; 
films and TV have predominated but it is my impression that photojour-
nalism has been ignored, or, at least, neglected.  metapictures questions 
may be too academic… or, at least, no one has figured out what to do 
with findings in a very practical sense (including, of course, making more 
money).

12. Have your thoughts on metapictures been influenced by 
the Western history of art (such as many examples of “picture in the 
picture”)?

I don’t think so; my curiosity about the relationships of visual 
journalism and metapictures came first followed by a consultation and 
consideration of work in art history. Quite frankly I was disappointed to 
learn that almost no one had paid much attention to this visual syntax.

Chalfen, fra l’altro, in quest’ultima risposta, lamentava il fatto 
che non si prestasse la dovuta attenzione in termini di sintassi visiva fra il 
fotogiornalismo e la storia dell’arte. Questo saggio intende colmare tale 
lacuna. 

La metaimmagine nel ritratto fra teoria della comunica-
zione e storia dell’arte

Tornando all’articolo di Chalfen, si può osservare come la cro-
naca giornalistica sia zeppa di fotografie ritrattistiche a incastro soprat-
tutto del primo e del secondo tipo e che dal 2005 ad oggi vi sia stata una 
crescita esponenziale di quello che si può definire il “ritratto ostentato” 
in cui mimino due persone compaiono fisicamente nella stessa foto: la 
persona presente e la persona assente evocata dalla fotografia. Come 
commenta Chalfen, a corredo della sua classificazione, i fotogiornalisti 
i direttori dei giornali e i loro editori hanno trovato un modo semplice 
per aumentare le informazioni con un doppio ritratto con il quale si 
aggiunge forza alla “verità” della rappresentazione fotografica (pp.18-
19). Molti di costoro, però, ignorano di non essere gli inventori delle 
metaimmagini, dato che gli artisti ne hanno prodotte in gran copia in 
tutta la storia dell’arte.

Nel fotogiornalismo la metaimmagine non racconta solo della 
persona ritratta, ma anche della persona che mostra il ritratto: la sua 
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estrazione sociale e i suoi sentimenti sono concentrati nell’immagine ed 
offerti al lettore sine medio. Un’immagine così costruita rivela molto più e 
molto meglio che se ad essere pubblicata fosse solo la foto della persona 
protagonista dell’accaduto. Anzi, il qui e l’ora, la freschezza, in sintesi 
l’aura della fotografia, per dirla con Benjamin, viene accresciuta dalla 
persona che ostenta l’immagine, dato che il soggetto mostrato appar-
tiene già ad un passato più o meno lontano, più o meno evanescente.

A tal proposito, pur non trat-
tandosi di ritratti fotogiornalistici, 
bensì di fotografia a scopo di docu-
mentazione sociologica, si desiderano 
citare le numerose metaimmagini 
riconducibili al primo modello di 
Chalfen della serie Ritratti reali del 
fotografo Mario Cresci, realizzate 
fra gli anni Sessanta e Settanta del 
Novecento in alcune comunità rurali 
del Sud dell’Italia. 

Si tratta di singoli o di gruppi familiari ripresi in interni; le per-
sone hanno fra le mani fotografie dei loro antenati, in un cortocircuito di 
volti e di sguardi che giocano fra la realtà e la memoria.

Nulla di nuovo, si potrebbe dire, dato che la pittura europea 
è piena di metaimmagini del primo tipo di Chalfen. Tra le opere più 
belle e famose ci sono tre dipinti prodotti fra gli anni Settanta e Ottanta 
del Quattrocento che hanno fatto scuola: Ritratto d’uomo con una meda-
glia romana di Hans Memling e Ritratto d’uomo con medaglia di Cosimo 
il Vecchio e Giovane uomo con in mano una medaglia di Sandro Botticelli.

Anche l’ostentazione del medaglione ebbe grande successo nei 
secoli dell’età moderna: si va dal gustoso dipinto del fiammingo Gerard 
van Honthorst, Giovane donna con medaglione - in cui il medaglione che 
raffigura il nudo di spalle della stessa ragazza, con sotto una scritta di 
natura erotica, è un messaggio di profferta di sé - al dipinto di tutt’al-
tro tenore dell’italiano Teodoro Matteini che in Ritratto di giovinetta con 
medaglione raffigura una pudicissima fanciulla biancovestita, seduta in un 
contesto arboreo, la quale stringe nella mano sinistra il medaglione con 
l’effige in miniatura dell’amato5.  

5   https://www.carlovirgilio.it/opera/teodoro-matteini-ritratto-di-giovinetta-con-medaglione/ 

Mario Cresci, Oliveto Lucano, 1973, dalla 
serie Ritratti reali, fotografia.

https://www.carlovirgilio.it/opera/teodoro-matteini-ritratto-di-giovinetta-con-medaglione/
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La storia dell’arte costitui-
sce ancor oggi il più grande serbatoio 
di immagini dell’umanità. Prima e 
dopo Bernardino Licinio molti arti-
sti hanno utilizzato immagini a inca-
stro nella storia dell’arte, tuttavia ci 
sia permesso dichiarare che - pur 
con altissimi precedenti e altrettanto 
grandi artisti dopo di lui - il cuore di 
questo testo è il suo Ritratto di donna 
che regge l’effigie del defunto. Dalla 
scheda museale scientifica dell’opera 
se ne trae la descrizione: “A destra è 
ritratta una donna giovane (già iden-
tificata con Isabella d’Este), di leggero 
tre quarti a sinistra, che regge con la 
mano destra un dipinto contenente 
un ritratto maschile a mezzo busto”6. 
Già questa prima enunciazione inve-
ste sia la tipologia della presentazione 
del ritratto, con la posizione e il taglio, 
sia il numero degli attori, che come 
sappiamo è molto variabile in questo 
genere artistico (dal singolo, alla cop-
pia, alla famiglia, alla corte, alla comu-
nità). La descrizione diviene sempre 
più dettagliata: “La donna veste un 
abito nero, ornato allo scollo da nastro con cani e grifoni; in vita la 
corona del tipo paternostro e una lunga collana di perle e pietre, oltre che 
la capigliara sui capelli raccolti. L’uomo presumibilmente il marito (già 
identificato con Federico Gonzaga, […presumibilmente defunto, dato 
l’abito da lutto di lei, ndr.]) indossa una zimarra decorata a tagli, legata 
da un cordoncino all’altezza del collo a fascia, che lascia intravvedere la 
camicia bianca, sempre con collo a fascia. Il fondo è chiuso a destra da un 
pesante tendone, mentre a sinistra si vede un ampio paesaggio con fiu-
miciattolo e collina con castello”. La definizione di “figura dell’assenza”, 

6    file:///C:/Users/HP/Downloads/OARL_B0030-00206%20(2).pdf 

Gerard van Honthorst, Giovane donna con 
medaglione, 1625, olio su tela, 81,3 x 64,1 
cm, Saint Louis, Saint Louis Art Museum. 
A lato, particolare.

file:///C:/Users/HP/Downloads/OARL_B0030-00206%20(2).pdf
https://web.archive.org/web/20171110114336/http:/emuseum.slam.org:8080/emuseum/view/objects/asitem/items$0040:1059
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data da Alice Cati (2018) alle foto dei desaparecidos argentini ostentate 
nelle manifestazioni, come poi si vedrà, ebbene tale definizione ugual-
mente si può applicare a questo esempio riconducibile al primo modello 
di Chalfen, ma tratto dal livello cosiddetto alto (la pittura) della cultura 
visuale: accade dunque che una definizione appartenente alla fotografia 
grazie all’ibridazione contemporanea dei saperi possa essere adottata per 
un dipinto. Ci si è così spostati da considerazioni che riguardano la tec-
nica della presentazione dei soggetti in un ritratto al suo contenuto, fatto 
che sposterebbe il discorso in altra sede, ossia alla lettura del dipinto con 
gli strumenti metodologici della storia dell’arte (la semiologia e l’icono-
logia, ad esempio). 

Nella descrizione della scheda museale poca importanza si dà 
al paesaggio rispetto alla minuziosa elencazione di ogni particolare delle 
due figure umane, quella viva e quella morta. Ciò non trova d’accordo 
chi scrive in considerazione dell’“economia” generale del dipinto, ossia 
dello spazio e della qualità dedicati al paesaggio risultante un meravi-
glioso quadro nel quadro. Tale considerazione è avvalorata da un lavoro 
dello stesso Licinio con uno schema compositivo molto simile: il Ritratto 
di gentildonna con il figlio della collezione Martini in Ca’ Rezzonico a 
Venezia.

In esso lo spessore del 
bordo della finestra (spessore 
che assume la valenza della cor-
nice) accentua l’aspetto di qua-
dro nel quadro dato al paesaggio 
rispetto al primo lavoro. Si tratta 
di uno stile compositivo che cir-
colava abbondantemente in area 
veneta, adottato in quel periodo 
da Lotto, Cariani, Giorgione, 
Tiziano (si veda, di quest’ultimo 
L’Imperatrice Isabella di Portogallo 
del Museo Nacional del Prado). 
Tuttavia, nel primo dei due 
ritratti di Licinio con ben due 
metaimmagini, tra paesaggio ed 
effigie dell’uomo vince l’uomo 
per la scelta di enfatizzarne la 

Bernardino Licinio, Ritratto di gentildonna con il 
figlio, prima metà del XVI sec., olio su tela, 75,5x60 
cm, Venezia, collezione Martini in Ca’ Rezzonico.
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presenza con la spessa cornice: un 
elemento peritestuale, come lo defi-
nirebbe Sciolla (p. 74) da non sotto-
valutare perché la cornice, entrando 
nel quadro, mette in fila l’ordine 
della nostra percezione a partire pro-
prio dalla “figura dell’assenza”, il 
marito defunto7. Invece nel secondo 
lavoro di Licinio si celebra la “figura 
della presenza”, con il ritratto del figlio vivo della donna.

Passando al secondo modello di Chalfen il quale riguarda le 
metaimmagini che rappresentano l’ostentazione in contesti collettivi, si 
ritengono molto pertinenti innanzitutto a livello di fotogiornalismo le 
metaimmagini che hanno come protagonisti gli scomparsi della dittatura 
argentina.

Scrive a tal proposito la studiosa Alice Cati nel saggio Figure 
dell’assenza. L’immagine privata contro le politiche della sparizione forzata:

In risposta allo stato di oppressione generato dalle dittature militari, 
molte opere di artisti, fotografi e filmmaker latino-americani hanno 
cercato in diversi modi di dare espressione al dolore collettivo e alle 
lacerazioni sociali causate dalle politiche di sequestro e sparizione di 
massa. Da un lato infatti, per affrontare il trauma subito questi progetti 
si fondano principalmente su un’estetizzazione dell’assenza, ovvero 
su un lavoro dedicato allo spazio svuotato dalla presenza di un corpo. 
Dall’altro, una volta assunta la funzione di pratiche della memoria, essi 
mirano a denunciare politicamente il diniego alla sepoltura quale mezzo 
usato per procrastinare nel tempo lo stato di terrore. … Come ben 
dimostrano le celebri manifestazioni delle Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo attraverso gli enormi tabelloni con le migliaia di fototessere 
dei desaparecidos, le fotografie indossate al collo dalle donne oppure 
issate su cartelloni portati in corteo, la ricontestualizzazione dell’imma-
gine privata dallo spazio domestico a quello pubblico consente un’e-
laborazione del lutto a livello sia simbolico sia metaforico” (p.203).  

La fotografia come “figura dell’assenza”, secondo l’incisiva defi-
nizione della Cati, conduce il ritratto a migrare dal primo al secondo 
modello di Chalfen, dalla dimensione privata a quella pubblica, porta a 

7   Cfr. Stoichiƫă, V.I. (1998). L’invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea. Il Saggiatore.

Il signor Darroux, suo zio Roberto e Estela de 
Carlotto, presidente delle Nonne di Plaza de 
Mayo, mostrano le foto dei genitori del signor 
Darroux, foto REUTERS.
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pensare alla fotografia come memoria non solo di chi è stato fatto scom-
parire, ma anche della pratica collettiva della sparizione. La fotografia 
diviene testimonianza dell’accaduto e allo stesso tempo denuncia poli-
tica e richiesta di giustizia: ebbene, il ritratto fotografico non avrebbe 
avuto lo stesso peso se esso non fosse stato mediato da un’altra persona 
che si è caricato addosso o che ha stretto fra le mani, mostrandolo, il 
simulacro cartaceo dello scomparso, come appunto hanno fatto le madri 
e poi le nonne di Plaza de Mayo.     

Ibridando epoche, contesti e tecniche come si sta facendo, e 
questa volta passando dalla fotografia alla pittura, nel gioco fra livelli 
diversi della comunicazione attraverso le immagini per parlare della 
metaimmagine d’ambiente si ritorna a un’immagine colta. È il Ritratto 
di Carlo Broschi detto Farinelli, un dipinto di Corrado Giaquinto, pittore 
di corte nell’Europa del XVIII secolo, che contiene una straordinaria 
metaimmagine d’ambiente che è al tempo stesso un prestigioso ritratto 
di coppia. In questo tipo di metaimmagine in generale la nostra perce-
zione è portata a suddividere l’attenzione fra il primo piano e lo sfondo 
in un bilanciamento di “pesi” psicologici e fisici con cui la rappresen-
tazione è costruita. In primo piano vi è il ritratto del cantante il quale 
tocca una pagina di musica appoggiata sul cembalo con la mano sinistra; 
sullo sfondo in un ovale (la metaimmagine d’ambiente) sono riprodotti 
il re di Spagna e la sua regina, la porto-
ghese Maria Barbara di Braganza, circon-
dati da un tripudio di ninfe e amorini; 
più defilato l’autore della tela, Corrado 
Giaquinto, si autoritrae sulla destra. I per-
sonaggi del dipinto erano legati nella vita 
come nella rappresentazione: il pittore e 
il cantante, nel periodo più fulgido in cui 
lavorarono per la corte di Spagna, allor-
ché i due sovrani furono i loro più grandi 
estimatori. Costoro sono sullo sfondo ma 
non sono figure di sfondo, perché la loro 
fisicità è importante nell’economia del 
dipinto; sembrano venir fuori dall’ovale; 
possono essere presenti solo come numi 
tutelari eppure entrano nel ritratto del 

Corrado Giaquinto, Ritratto di 
Carlo Broschi detto Farinelli, 1755 
circa, olio su tela, 275,5 x 185,5 cm, 
Bologna, Museo Internazionale e 
Biblioteca della Musica.



513

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

loro cantante preferito alla 
pari8.

Probab i lmente , 
qualcuno starà già pen-
sando al molto più famoso 
e ridonante dipinto zeppo 
di ritratti, metaimmagini e 
oggetti Tribuna degli Uffizi 
(1772-1778) di Johann 
Zoffany.

Se però si chie-
desse a chi scrive di citare un ulteriore ritratto esemplare del terzo tipo 
di Chalfen - il ritratto ambientale che contestualizza il soggetto nell’am-
biente che lo circonda - probabilmente si citerebbe il celebre scatto del 
fotografo americano, ritrattista di artisti e politici, Arnold Newman a 
Truman Capote.

Lo scrittore è ripreso disteso sul divano in un momento di 
riposo, ma l’ambientazione racconta della sua eccentricità fra dipinti, 
disegni e porcellane e soprattutto un ritratto di Rockwell alla parete. 
Questa metaimmagine realizzata da Newman è una pagina di biografia 
attraverso una fotografia.

Riguardo a Rockwell, anche lui ha attraversato il Novecento rea-
lizzando uno spaccato della società americana. Il Rockwell più famoso è 
quello del Triple self-portrait del 1960 per la copertina del Post. Il lavoro è 
all’incrocio del ritratto allo specchio, del ritratto ostentato con l’ostenta-
zione di sé nell’autoritratto cui sta lavorando, nei cinque schizzi del suo 
volto disegnati su un foglio nelle riproduzioni di autoritratti degli artisti 
amati Dürer, Rembrandt, Van Gogh, Picasso. È anche una metaimma-
gine del quinto tipo perché rappresenta l’azione del produrre immagini. 
Il Triple self-portrait è concettualmente la cornice o la finestra attraverso 
la quale l’artista desidera lo si debba percepire grazie alla composizione 

8   Sulla storia del dipinto cfr. Bianconi, L., Casali Pedrielli, M.C. Corrado Giaquinto: Carlo Broschi detto Farinelli. In Bianconi, L., 

Casali Pedrielli, M.C. (2018).  I ritratti del Museo della Musica di Bologna. Da padre Martini al Liceo musicale, Firenze, Olschki, 2018, 

pp. 103-124. Ferdinando VI e Maria Barbara di Braganza erano appassionati di musica. La regina era stata allieva di Cimarosa; Farinelli, 

nominato cavaliere di Calatrava, ricevé la direzione dei teatri del Buen Retiro a Madrid e della Reggia di Aranjuez e delle feste reali. Circa 

Giaquinto, si deve a lui parte della decorazione di Palazzo Reale e fu tra i fondatori dell’Accademia di Belle Arti San Fernando. Nel 1758 

allorché la regina Maria Barbara di Braganza morì, lasciò in eredità a Farinelli i suoi clavicembali e i libri di musica, tra cui le sonate di 

Scarlatti; nel 1759 morì anche Ferdinando VI e gli subentrò Carlo III. La scomparsa della coppia reale e l’avvento sul trono del nuovo 

sovrano portò all’allontanamento dalla corte di Farinelli prima, nel 1759, e Giaquinto poi, nel 1762.

Arnold Newman, Truman Capote portrait, 1977, fotogra-
fia, Washington, National Portrait Gallery.
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che ha ingegnosamente pro-
gettato. Non a caso il Triple 
self-portrait è stato adoperato 
dall’artista per la copertina 
del The  Saturday Evening 
Post del  13 febbraio 1960 
in cui era pubblicata la 
prima puntata della propria 
autobiografia.

Nel caso del Triple 
self-portrait si possiede anche 
la fotografia da cui Rockwell 
derivò l’illustrazione: le due 
insieme aprono un piccolo 
spiraglio sulla quarta tipo-
logia di metaimmagini nella 
classificazione di Chalfen: 
il confronto fra due stadi 
di esecuzione dello stesso 
soggetto9.

A questo punto si 
può comprendere perché 
si è scelto di concludere il 
testo con il Triple self-por-
trait di Rockwell: perché il 
dipinto è costruito con varie 
metaimmagini, fisiche e con-
cettuali; con esso l’auspicio 
di Chalfen di far dialogare la 
storia dell’arte con la teoria 
della comunicazione visiva 
trova un supporto eccezionale.

9   Tale tipologia è molto usata dalla pubblicità dei trattamenti di bellezza per dimostrare l’efficacia di un prodotto.

Norman Rockwell, Triple self-portrait, 1960, olio su tela, 
44½ “x 34”, illustrazione di copertina per The Saturday 
Evening Post del  13 febbraio 1960, Stockbridge, colle-
zione Norman Rockwell Museum.

Norman Rockwell, Triple self-portrait a confronto con 
la fotografia scattata all’artista nel 1960 da Clemens 
Kalisher. https://www.nrm.org/MT/text/TripleSelf.html

https://www.nrm.org/MT/text/TripleSelf.html
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Abstract

This study investigates how the essence of the image has 
changed in the twentieth and twenty-first centuries, according 
to the cultural hegemony that emerged in Western societies. It 

does so by comparing and contrasting three different types of images 
that belong to three different epochs: modernism, postmodernism, and 
the age of digital reproducibility. Under examination are three self-por-
traits by three significant figures: Vincent van Gogh, Andy Warhol, and 
Kim Kardashian (taken from her Instagram profile). The production, 
circulation, and consumption of images underwent a drastic transfor-
mation from one era to the next, with consequences for their aesthetics 
and materiality. This was mainly due to technological developments and 
the consolidation of mass society, which was brought about as a result of 
liberalism and consumerism. This study argues that the transformation 
that images underwent in this period not only involves their appearance 
but also their content, which has been increasingly emptied with the rise 
of consumerism and the strengthening of capitalism.

The transformation of images 
in the age of modernism, 
postmodernism, and digital 
reproducibility
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Introduction

In The Conquest of Ubiquity (1928), Paul Valéry prophesies what 
the essence of the image will be in the following hundred years with the 
extraordinary precision of a futurologist. Valéry identified the cause of 
the transformations in the fine arts in the development of technology, 
particularly relating to their physicality:

Our fine arts were developed, their types and uses were established, in 
times very different from the present, by men whose power of action 
upon things was insignificant in comparison with ours. But the amaz-
ing growth of our techniques, the adaptability and precision they have 
attained, the ideas and habits they are creating, make it a certainty that 
profound changes are impending in the ancient craft of the Beautiful. 
In all the arts there is a physical component which can no longer be 
considered or treated as it used to be, which cannot remain unaffected 
by our modern knowledge and power. (Valéry, 1964a: 225)

The changes that technology has brought about to elements 
such as matter, time, and space have had (and will increasingly have) 
aftereffects not only in the process of artistic creation (that is, from the 
original idea to the actual making), but also in the very nature of art:

For the last twenty years neither matter nor space nor time has been 
what it was from time immemorial. We must expect great innovations 
to transform the entire technique of the arts, thereby affecting artistic 
invention itself and perhaps even bringing about an amazing change in 
our very notion of art. (Valéry, 1964a: 225)

These two passages open Walter Benjamin’s essay The Work of 
Art in the Age of Its Technological Reproducibility (1939), which is a remark-
able deepening of Valéry’s first intuitions.

Valéry’s subtle analyses have led him far beyond a prediction 
of what art and images in general will be like in the age of technological 
progress: 

At first, no doubt, only the reproduction and transmission of works of 
art will be affected. It will be possible to send anywhere or to re-create 
anywhere a system of sensations, or more precisely a system of stimuli, 
provoked by some object or event in any given place. Works of art will 
acquire a kind of ubiquity. We shall only have to summon them and 
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there they will be, either in their living actuality or restored from the 
past. They will not merely exist in themselves but will exist wherever 
someone with a certain apparatus happens to be. A work of art will cease 
to be anything more than a kind of source or point of origin whose ben-
efits will be available – and quite fully so – wherever we wish.1 (Valéry, 
1964a: 225–226)

In this significant passage, Valéry seems to describe the system 
of (re)production, transmission, and consumption of images in the age 
of mass (and social) media: 

Just as water, gas, and electricity are brought into our houses from far 
off to satisfy our needs in response to a minimal effort, so we shall be 
supplied with visual or auditory images, which will appear and disa-
ppear at a simple movement of the hand, hardly more than a sign. Just 
as we are accustomed, if not enslaved, to the various forms of energy 
that pour into our homes, we shall find it perfectly natural to receive the 
ultrarapid variations or oscillations that our sense organs gather in and 
integrate to form all we know. I do not know whether a philosopher has 
ever dreamed of a company engaged in the home delivery of Sensory 
Reality. (Valéry, 1964a: 226)

What are these visual and auditory images that Valéry (without 
knowing it) is referring to if not those we receive everyday (‘at a sim-
ple movement of the hand’) from mass media such as television (from 
about 1950), internet (from about 1990), and smartphones (from about 
2000)? In fact, it is through devices such as televisions, computers, and 
smartphones that we constantly live in a ‘Sensory Reality’, as Valéry 
appropriately named it.

Considering TV programs, e-commerce websites, and social 
networks such as Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter, what Valéry 
(1964a: 226) said about the ease with which we can reach music, that 
is, its involvement in our everyday life, is today also valid for images. 
Tellingly, Valéry also predicted this phenomenon:

Since it [music] directly attacks the emotional mechanism, which it 
plays on and maneuvers at will, it is universal in essence; it delights the 
ear and sets people dancing the world over; like science it becomes an 
international need and commodity. This circumstance, taken in con-
nection with recent progress in the means of transmission, suggested 
two technical problems:

1   Emphasis added.



520

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

I. To make a piece of music instantly audible at any point on the earth, 
regardless of where it is performed.
II. To reproduce a piece of music at will, anywhere on the globe and at 
any time.
These problems have been solved. The solutions are being further 
refined every day. 
We are still far from having controlled visual phenomena to the 
same degree. Color and relief are still rather resistant. A sun-
set on the Pacific, a Titian in Madrid cannot yet be enjoyed in 
our living room with the same force of illusion as a symphony. 
That will happen some day. (Valéry, 1964a: 226–227)

Following Valéry’s insights, Benjamin individuated and then 
analysed the causes of the transformation of the mode of perceiving 
images. According to Benjamin, this was not only due to the employ-
ment of the technological reproducibility in image making, but also to 
significant changes in society:

Just as the entire mode of existence of human collectives changes over 
long historical periods, so too does their mode of perception. The way in 
which human perception is organized – the medium in which it occurs – 
is conditioned not only by nature but by history. (Benjamin, 2003: 255)

Thus, transformations in the structure of society result in chan-
ges in the mode of perception: ‘to show the social upheavals manifested 
in these changes of perception’ (Benjamin, 2003: 255). This concept is 
also stressed in another passage, where Benjamin connects the decay of 
the aura to the decline of society: ‘And if changes in the medium of pre-
sent-day perception can be understood as a decay of the aura, it is pos-
sible to demonstrate the social determinants of that decay’ (Benjamin, 
2003: 255).

This essay will cover the salient stages that led to that trans-
formation (or transformations) of images that Valéry and Benjamin 
referred to, focusing on three different types of images belong-
ing to three different epochs: modernism, postmodernism, and 
the age of digital reproducibility. I will do so by concentrating on 
three self-portraits by highly influential figures (albeit in different 
measures) such as Vincent van Gogh (1853–1890), Andy Warhol 
(1928–1987), and Kim Kardashian (1980), taking into account the 
cultural hegemony (Gramsci, 1971) and social upheavals in the West. 
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It is not an easy task to define modernism, postmodernism, and 
the era we are living in, which is dominated by the digital revolution. 
However, for the purposes of this study, a definition for each term must 
be given. Broadly speaking, modernism was a global cultural movement 
that involved literature, music, painting, film, and architecture. It took 
place from 1890 to 1930, but also encompassed the wider period of the 
mid nineteenth to mid twentieth centuries (Childs, 2000). Related to the 
term ‘modernism’ is the word ‘modernity’, which was first introduced 
by Charles Baudelaire in the mid-nineteenth century in his essay The 
Painter of Modern Life. Baudelaire (1964: 13) defined the artistic mean-
ing of modernity effectively: ‘By “modernity” I mean the ephemeral, the 
fugitive, the contingent, the half of art whose other half is the eternal 
and the immutable’. Therefore, according to Baudelaire, art needs both 
a contingent and a timeless element.

The reaction to the modernist culture that took place since the 
1960s was named postmodernism, which coincides with the emergence 
of pop art and the artworks of Andy Warhol (Lyotard, 1992; Jameson, 
1991; Lyotard, 1984). Fredric Jameson (1991) defined postmodernism 
as the cultural logic of late capitalism. In these terms, postmodernism 
reflects the era of multinational consumer capitalism, when new tech-
nologies (particularly those of the media) and the new politics of com-
mercialisation have had an increasing role not only in society but also 
in the processes of artistic creation. In postmodernism, production and 
originality have been substituted by reproduction and pastiche (Harvey, 
1989). Consequently, the world is no more regulated according to a tele-
ological dimension, but is reduced to mere appearance (Preve, 2010).

Finally, the 1990s are characterised by a series of significant 
events, such as the end of the Soviet experience (1917–1991) and social 
class; the crisis of Communism, social democracy, and the welfare state; 
and the mass diffusion of internet and computers. The repercussions of 
all of this perhaps gave rise to a new era – not yet well defined but that 
is sometimes called post-postmodernism (Potter & Lopez, 2001) or the 
Information Age (Castells, 2009) – which is distinguished, among other 
things, by the widespread diffusion of digital images (Mirzoeff, 2015; 
Mitchell, 2015, 2011).
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Vincent van Gogh: Art and Truth

In Self-Portrait (Figure 1) dated 
1889 and housed in the National Gallery of 
Art, Washington, D.C., Vincent van Gogh 
depicted himself holding a palette and a group 
of brushes (visible in the foreground) in the 
act of painting that specific self-portrait.

What does Van Gogh’s image tell us 
aside from the fact that it is a self-portrait? In 
other words, what do we have to investigate to 
unveil the essence of this image? In The Origin 
of the Work of Art (1950), Martin Heidegger 
(2002: 3) states: ‘The artwork is indeed a thing 
that is made, but it says something other than 
the mere thing itself is’. Thus, according to Heidegger (2002: 3), there is 
a link between a work of art and something else: ‘The work makes pub-
licly known something other than itself, it manifests something other: it 
is an allegory. In the artwork something other is brought into conjunc-
tion with the thing that is made’.

But is there a lot to be seen in Van Gogh’s Self-Portrait? It is a 
Self-Portrait, one of many in the history of art. From this painting we can-
not even see where Van Gogh is, perhaps in the open air. There is nothing 
surrounding this portrait that would suggest to the viewer where he is; 
only an undefined space. The only thing the painting communicates is 
what the man, in truth, is. In this regard, Heidegger (2002: 16) writes:

The essential nature of art would then be this: the setting-itself-to-work 
of the truth of beings. Yet until now art has had to do with the beautiful 
and with beauty – not with truth. Those arts which bring such works 
forth are called the beautiful or fine arts in contrast to the crafts or 
industrial arts which manufacture equipment. In the fine arts, the art 
is not itself beautiful, but is, rather, called so because it brings forth the 
beautiful. Truth, by contrast, belongs to logic. But beauty is the preserve 
of aesthetics.

Therefore, what we see in this self-portrait is truth, the truth of 
being, not beauty. In this sense, what we are confronted with is much 
more than a mere portrait, it is the essence of the human being: ‘The 
work, then, is not concerned with the reproduction of a particular being 
that has at some time been actually present. Rather, it is concerned to 

Figure 1. Van Gogh, V. (1889). 
Self-Portrait [Oil on canvas]. 
Washington, D.C.: National 
Gallery of Art
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reproduce the general essence of things’ (Heidegger, 2002: 16). This 
seems to be confirmed by Van Gogh (1997: 462) himself when, in a let-
ter dated 7 or 8 September 1889, he writes the following passage to his 
brother Theo: ‘In the open air, exposed to the wind, to the sun, to peo-
ple’s curiosity, one works as best one can, one fills one’s canvas regard-
less. Yet that is how one captures the true and the essential – the most 
difficult part’.2

But what does truth mean here? Put differently, what kind of 
truth are Van Gogh and Heidegger talking about? Another passage, 
where Heidegger (2002: 32) talks about Van Gogh’s A Pair of Boots,  
may shed light on this question:

But how does truth happen? We answer: it happens in a few essential 
ways. One of these ways in which truth happens is the work-being of 
the work. Setting up a world and setting forth the earth, the work is the 
fighting of that fight in which the disclosure of beings as a whole – truth 
– is won….Truth happens in van Gogh’s painting. That does not mean 
that something present is correctly portrayed; it means, rather, that in 
the manifestation of the equipment being of the shoe-equipment, that 
which is as a whole – world and earth in their counterplay – achieves 
unconcealment.

Thus, in Van Gogh’s Self-Portrait, truth does not mean natura-
lism, realism, or perfection. Rather, it means the relationship between 
the earth and the world. In Van Gogh’s painting, the palette, colours, and 
brushes are the equipment that Heidegger referred to. It is precisely here, 
in the manifestation of the equipment, that the dialectics between the 
earth and the world emerges. It is in this sense that, as Heidegger (2002: 
33) writes in another passage, ‘The reality of the work was defined in 
terms of what is at work in the work, in terms, that is, of the happening 
of truth’. In other words, ‘In the work, the happening of truth is at work’ 
(Heidegger, 2002: 33).

In Van Gogh’s Self-Portrait, this happening of truth is also to be 
identified in the strife between man and the world. This can be dedu-
ced from a passage by Van Gogh (1997: 472), taken from the letter he 
wrote to Theo on about the 20 November 1889: ‘Society often renders 
our existence hard, and that is the source of our impotence and of the 
imperfection of our work’. Van Gogh’s struggle with society was the main  
 

2    Emphasis added.
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subject in Van Gogh: The Man Suicided by Society (1947) by Antonin 
Artaud (1988: 486), who stated that:

It is thus that the few rare lucid well-disposed people who have had to 
struggle on the earth find themselves at certain hours of the day or night 
in the depth of certain authentic and waking nightmare states, surrou-
nded by the formidable suction, the formidable tentacular oppression 
of a kind of civic magic which will soon be seen appearing openly in 
social behavior.

It is in the intense agitation of these conflicts (that is, the conflict 
between the earth and the world and the conflict between man and the 
world) that truth emerges. This seems to be confirmed by Heidegger 
(2002: 38), who argued that ‘Truth establishes itself as strife in a being 
that is to be brought forth only in such a way that the strife opens up in 
this being’. 

From these assumptions, Heidegger (2002: 44) derived his defi-
nition of art: ‘Thus art is: the creative preservation of the truth in the 
work. Art is, then, a becoming and happening of truth’. From the dialectics 
between art and truth derives the link between art and poetry: 

Truth, as the clearing and concealing of that which is, happens through 
being poeticized. All art, as the letting happen of the advent of the 
truth of beings, is, in essence, poetry. The essence of art, on which both 
the artwork and the artist depend, is truth’s setting-itself-into-work. 
(Heidegger, 2002: 44)

Therefore, according to Heidegger (2002: 49), ‘The origin of the 
artwork … is art. This is so because, in its essence, art is an origin: a dis-
tinctive way in which truth comes into being, becomes, that is, historical’.

The discourse on the relationship between art and truth was 
also addressed by Benjamin, who analysed Friedrich Hölderlin’s poems 
from a similar perspective in Two Poems by Friedrich Hölderlin: ‘The Poet’s 
Courage’ and ‘Timidity’ (1914–5). Three verses of Hölderlin’s (1998: 101) 
poetry titled Timidness are indicative:

On the truth don’t your feet walk as they would on rugs?
Boldly, therefore, my genius, 
Step right into the thick of life!

Tellingly, the last verse could be taken to describe the main 
scope pursued by Van Gogh in the creation of his paintings, in particular 
his portraits, to ‘Step right into the thick of life’. In fact, this objective 
can only be achieved through the representation of truth. In this sense, 
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referring to ‘the truth of the poem’, Benjamin (1996: 19) states that ‘This 
“truth”, which the most serious artists so insistently claim for their cre-
ations, shall be understood as the objectivity of their production, as the 
fulfillment of the artistic task in each case’. It is precisely here that ‘the 
unity of life into a unity of art’ lies (Benjamin, 1996: 20).

Referring to Hölderlin’s Timidness, Benjamin (1996: 28) posits 
that ‘the poet enters into life; he does not wander forth in it’. It is in 
this way that the poet (and the painter as well) experiences the truth. 
Benjamin (1996: 33) also talks about ‘a relation of man to world and of 
world to man’. Significantly, this relationship, which eventually ended in 
conflict, is present in Van Gogh’s entire life and work. As Artaud (1988: 
485) pointed out: ‘For a madman is also a man whom society did not 
want to hear and whom it wanted to prevent from uttering certain intol-
erable truths’. In another passage, Artaud (1988: 506) continues: ‘Van 
Gogh … was never afraid of the struggle to live, that is, to separate the 
fact of living from the idea of existing’. As we know, Van Gogh’s struggle 
with the world ended in suicide. However, as Artaud (1988: 511) stated, 
‘one does not commit suicide by oneself ’. According to him, Van Gogh’s 
suicide was committed by society:

For it is not for this world, it is never for this earth that we have always 
worked, struggled, troated of horror, of hunger, of poverty, of hatred, 
of scandal, and of disgust, that we were all poisoned, although by these 
things we may have all been bewitched, and that we have finally com-
mitted suicide, for are we not all, like poor van Gogh himself, suicided 
by society! (Artaud, 1988: 504)

It was through this struggle that Van Gogh became one with 
the world. This is suggested by Benjamin (1996: 34), who said that ‘the 
heroic poet becomes one with the world’. In this sense, the artwork is the 
result of ‘the innermost identity of the poet with the world’ (Benjamin, 
1996: 34). Once again, it is in the link between man and world that truth 
and art emerge: ‘here the idea of “art” and the idea of “the true” arise as 
expressions of the underlying unity’ (Benjamin, 1996: 34). Expressing 
this in a work of art means to express ‘the inner life’ (Benjamin, 1996: 
36).
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The Philosophy of Andy Warhol: The Commodity-Image

Whereas the paintings of Van 
Gogh, one of the canonical artists of 
high modernism, dealing with allegory 
are about depth, those by Warhol, one 
of the most important representative 
artists of postmodernism, are char-
acterised by the opposite: surface. 
For example, in Self-Portrait (Figure 
2) dated 1966 and housed in the 
Museum of Modern Art, New York 
City, Warhol worked on nine canvases 
with silkscreen, an innovative tech-
nique.3 In each canvas, he reproduced 
the image of himself looking confidently at the beholder, with two fingers 
on his mouth: the pose of a celebrity. Since the self-portraits are based on 
a photograph, the only variation among them is colour. 

Introducing serigraphy in fine arts, Warhol rejected the tradi-
tional technique of oil on canvas largely used in modernist painting. The 
consequences of this choice were enormous, namely (i) the possibility to 
reproduce the same image as many times as the artist wished; and (ii) the 
negation of style.

Regarding the first outcome, the reproducibility of the image has 
a specific meaning for Warhol: ‘I don’t want it to be essentially the same 
– I want it to be exactly the same. Because the more you look at the same 
exact thing, the more the meaning goes away, and the better and emptier 
you feel’ (Warhol & Hackett, 1980: 50). This confirms that, in Warhol’s 
artworks, surface (and superficiality) took the place of depth, inasmuch 
as he was not interested in allegory, but in the image itself deprived of 
any further references. He reiterated this concept in the following: ‘when 
you see a gruesome picture over and over again, it doesn’t really have any 
effect’ (Swenson, 2004: 19). Thus, Warhol’s aim was to avoid any emotive 
response in the beholder.

 

3   Silkscreen, also named screen printing or serigraphy, is a printing technique that consists of preparing silk 
screens based on a process of photoengraving (Gilmour, 1996).

Figure 2. Warhol, A. (1966). Self-Portrait 
[Silkscreen ink on synthetic polymer paint 
on nine canvases]. New York City: Museum 
of Modern Art.
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Regarding the second outcome, the end of style, in the sense of distinc-
tive and personal, has been recognised as a distinguishing feature of post-
modernism (Jameson, 1991: 15). In this regard, Warhol stated: ‘I want to 
be a machine, and I feel that whatever I do and do machine-like is what 
I want to do’ (Swenson, 2004: 18). This statement, as Hal Foster (1996: 
39) commented, points to ‘the blankness of artist and art alike’. In fact, a 
machine cannot have neither a style nor a particular meaning to express 
(Barthes, 1989; Baudrillard, 1989).

But what does style mean here? In his essay titled ‘Style’, Valéry 
(1964b: 184) recognised that it is not an easy task to define style: ‘the 
word [style] means something more than manner of being or doing, and 
this “something” is not easily defined’. However, he provided a definition 
of style in the following terms:

Style signifies the manner in which a man expresses himself, regardless of 
what he expresses, and it is held to reveal his nature quite apart from his 
actual thought – for thought has no style. It is in the act of expression 
that the man distinguishes himself. (Valéry, 1964b: 183)

Following these considerations, it can be advanced that style was 
proper in artworks created in the modernist period, such as those by Van 
Gogh, because they were handcrafted with the use of tools that left spe-
cific signs, that is, brushwork and drawing. In this regard, Artaud (1988: 
490) stated that Van Gogh was ‘the most painterly of all painters’. Artaud 
(1988: 504) added that in Van Gogh’s paintings, one can see ‘the impress 
of the separate hairs of the brush in the paint’, which contribute to crea-
ting a style. It is also the materiality proper to oil painting that allowed 
Van Gogh to express a range of (negative) emotions, as we read in the 
letter he wrote to his brother on circa 10 July 1890: ‘I have painted three 
more large canvases. They are vast stretches of wheat under troubled 
skies, and I didn’t have to put myself out very much in order to try and 
express sadness and extreme loneliness’ (Van Gogh, 1997: 500). Thus, 
the means offered by oil painting fitted his purpose, as Artaud (1988: 
503) recognised: ‘Painter, nothing but a painter, Van Gogh adopted the 
techniques of pure painting and never went beyond them. I mean that 
in order to paint he never went beyond the means that painting offered 
him’.

On the contrary, in postmodernism, and more generally with the 
introduction of technological and digital reproducibility in the artistic 
process, style disappears:
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Nothing is more devoid of style than a product of mechanical or imita-
ble fabrication. Consequently I deplore (though it is too late) the use of 
our word to designate an epoch or a school of architecture or of orna-
mental art, for styles of this kind are definable and imitable. (Valéry, 
1964b: 185)

Considering Warhol’s works, the result of the abandonment of 
style by means of mechanical manufacturing is a series of flat images, 
like advertising or fashion images. Not surprisingly, Warhol began his 
career in the advertising industry, as a commercial illustrator of shoes 
for Glamour magazine and a designer of display windows (Foster, 2011; 
Danto, 2009). This also explains his fascination for celebrity and mass 
culture. In a meaningful passage, Warhol states: ‘If you want to know all 
about Andy Warhol, just look at the surface of my paintings and films and 
me, and there I am. There’s nothing behind it’ (Berg, 2004: 90). 

In this regard, commenting on Warhol’s paintings, Jameson 
(1991: 9) talks about ‘the emergence of a new kind of flatness or depth-
lessness, a new kind of superficiality in the most literal sense, perhaps the 
supreme formal feature of all the postmodernisms’. In other words, in 
Warhol’s artworks ‘depth is replaced by surface, or by multiple surfaces’ 
(Jameson, 1991: 12). Therefore, photography (which is at the base of the 
serigraphy process) has transformed the entire character of art: ‘Then we 
must surely come to terms with the role of photography and the photo-
graphic negative in contemporary art of this kind; and it is this, indeed, 
which confers its deathly quality to the Warhol image’ (Jameson, 1991: 
9).

The technological reproducibility of the image does not only 
lead to the end of style, but also to ‘the destruction of the aura’, as argued 
by Benjamin (2003: 256). If we follow Benjamin’s (2003: 253) line of 
thought, what Warhol’s paintings lack is ‘The here and now of the orig-
inal’, which is what Benjamin called aura and Valéry (1964a) ubiquity 
(of visual and auditory images). This is because, according to Benjamin 
(2003: 253), ‘The whole sphere of authenticity eludes technological … 
reproducibility’. In other words, ‘By replicating the work many times 
over, it substitutes a mass existence for a unique existence’ (Benjamin, 
2003: 254). In fact, in postmodernism, we talk about mass art and mass 
culture (Adorno, 2020; Adorno and Horkheimer, 2002; Carroll, 1998).

At this point we are ready to address the following question: 
what does Warhol’s Self-Portrait tell us aside from the fact that it is a 
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self-portrait? Zygmut Bauman’s Postmodernity and its Discontents (1997) 
may provide an answer to this question. In talking about the role of pub-
licity and notoriety (instead of the power of the image)4 in measuring the 
greatness of the artwork in the postmodern world, Bauman (1997: 102) 
states that:

Andy Warhol made this situation an integral part of his own work – 
inventing techniques which put paid to the very idea of the ‘original’ 
and produced but copies from the beginning. What counts, after all, is 
the number of copies sold, not what is being copied.

Therefore, Warhol, in making image repetitions, transformed 
the artwork into a commodity (in other words, into a mass-produced 
artefact to sell) and the beholder into a potential consumer (see also 
Mitchell, 1986: 151–208). In this sense, Warhol’s reproducibility reflects 
the permanent dissatisfaction of the impulse for wider consumer choice. 
It is for these reasons that Jameson (1991: 47–48) linked postmodernism 
to late capitalism: ‘what we have been calling postmodernism is insepa-
rable from … some fundamental mutation of the sphere of culture in the 
world of late capitalism, which includes a momentous modification of its 
social function’.

In his Transformations of the Image in Postmodernity (1998), 
Jameson (1998: 134–135) compares and contrasts modernism and 
postmodernism, arguing that ‘In a previous era, art was a realm beyond 
commodification, in which a certain freedom was still available; in late 
modernism … there were still zones of art exempt from the commodi-
fications of commercial culture’. In this regard, Van Gogh (1997: 403) 
writes, in a letter dated 17 September 1888: ‘I firmly intend to be as 
unconcerned about ambition and fame as those urchins and layabouts 
along the Rhône and the rue du Bout d’Arles’. In another letter dated 3 
February 1889, Van Gogh (1997: 433) reiterates this concept in unequiv-
ocal terms: ‘money is one kind of currency and painting is another’. 

Different is the situation in postmodernism, as Jameson (1998: 
135) describes: 

 
 
 
 

4   For more on the concept of the power of images, see Freedberg (1989).
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Surely what characterizes postmodernity in the cultural area is the 
supersession of everything outside of commercial culture, its absorp-
tion of all forms of art high and low, along with image production itself. 
The image is the commodity today, and that is why it is vain to expect a 
negation of the logic of commodity production from it.

Bauman’s and Jameson’s analyses seem to find confirmation in 
The Philosophy of Andy Warhol (From A to B & Back Again), the book that 
Warhol published in 1975. Several topics recur in the book, including 
business, fame, money, and new media (i.e. television, tape, radio, and 
telephone):

The idea of America is so wonderful because the more equal some-
thing is, the more American it is. For instance, a lot of places give you 
special treatment when you’re famous, but that’s not really American. 
The other day something very American happened to me. I was going 
into an auction at Parke-Bernet and they wouldn’t let me in because I 
had my dog with me, so I had to wait in the lobby for the friend I was 
meeting there to tell him I’d been turned away. And while I was waiting 
in the lobby I signed autographs. It was a really American situation to 
be in. (Warhol, 2007: 101)

Fame in art comes as a consequence of business art, and this is 
what Warhol was mainly interested in: 

Business art is the step that comes after Art. I started as a commercial 
artist, and I want to finish as a business artist. After I did the thing 
called ‘art’ or whatever it’s called, I went into business art. I wanted to 
be an Art Businessman or a Business Artist. Being good in business is 
the most fascinating kind of art. (Warhol, 2007: 92)

Warhol (2007: 144) reiterates this concept in saying: ‘Business 
Art is a much better thing to be making than Art Art, because Art 
Art doesn’t support the space it takes up, whereas Business Art does’. 
Precisely here lies the crisis of modernism. And not by chance, Warhol 
appropriately named his studio The Factory.

It is worth comparing these excerpts with what Van Gogh (1997: 
446) said in the letter dated 22 May 1889: ‘If I were a man of means, 
perhaps my mind would be freer to produce art for art’s sake’. Therefore, 
if Warhol, who worked in the postmodern period, was interested in busi-
ness art, Van Gogh, who lived in the modernist era, believed in ‘art for 
art’s sake’. In fact, according to Van Gogh (1997: 465) art was an essen-
tial component of his life, as we read in another letter: ‘It is only when 
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I stand painting before my easel that I feel in any way alive’. The same 
concept is expressed in the following passage, from the letter dated 5 or 6 
September 1889: ‘I am working like one truly possessed, more than ever 
I am in the grip of a pent-up fury of work, and I’m sure it will help to cure 
me’ (Van Gogh, 1997: 452).

This debate introduces us to another topic: the distinction 
between the autonomy and heteronomy of art. In The Field of Cultural 
Production (1993), Pierre Bourdieu illustrates the concepts of auton-
omy and heteronomy in a diagram. As he stated, in this context auton-
omy means ‘art for art’s sake’, in other words, art for artists (Bourdieu, 
1993: 51). Therefore, autonomous art has no audience and the artist is 
unknown and does not have economic profit from his or her work. On 
the contrary, heteronomy in art means market, mass audience, and insti-
tutionalised consecration for the artist, who becomes rich (Bourdieu, 
1993: 49). It follows that, in the latter case, ‘producers and products will 
be distinguished according to their degree of success with the audience’ 
(Bourdieu, 1993: 46). In this sense, the increasing role of consumerism 
in 1970s society was very clear to Warhol (2007: 131):

Then I go and eat, just because I have money, not because I’m hungry. 
I have it and I have to spend it before I go to sleep. So if it’s one in the 
morning and I’m still awake, I take a cab to the all-night pharmacy and 
buy whatever I’ve been brainwashed with that night on TV.

It is in this context that also ‘culture’ becomes a product. In this 
regard, Jameson (1991: x) delineates the main features of postmodern 
culture in the following terms:

in postmodern culture, ‘culture’ has become a product in its own right; 
the market has become a substitute for itself and fully as much a com-
modity as any of the items it includes within itself: modernism was still 
minimally and tendentially the critique of the commodity and the effort 
to make it transcend itself. Postmodernism is the consumption of sheer 
commodification as a process.

In this milieu, Warhol’s paintings are centred around commodi-
fication, even when they represent people: ‘what we have said about com-
modification of objects holds as strongly for Warhol’s human subjects: 
stars – like Marilyn Monroe – who are themselves commodified and 
transformed into their own images’ (Jameson, 1991: 11). The same can 
be applied to Warhol’s Self-Portrait, whose pose is that of a star. 
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 The phenomenon of business art was also detected by Heidegger 
(2002: 19), when he stated that ‘the works themselves are located and 
hang in collections and exhibitions. But are they themselves, in this con-
text, are they the works they are, or are they, rather, objects of the art 
business?’. The consequences of business art may be described using 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel in his Aesthetics: Lectures on Fine Art. 
Hegel (1975: I, 103) argued that ‘art counts no longer as the highest 
mode in which truth fashions an existence for itself ’. With these words, 
we return to the question of truth in (modernist) art and its end in the 
postmodern era. In this sense, Hegel (1975: I, 103) continues: ‘We may 
well hope that art will always rise higher and come to perfection, but the 
form of art has ceased to be the supreme need of the spirit’. In fact, since 
Warhol, money took the place of spirit. For this reason, we can agree 
with Hegel (1975: I, 11) that ‘In all these respects art, considered in its 
highest vocation, is and remains for us a thing of the past’. This seems to 
be suggested also by Heidegger (2002: 51), who stated: 

is art still an essential and necessary way in which that truth 
happens which is decisive for our historical existence, or is this 
something that art no longer is? But if art is that no longer, the 
question remains as to why this is so.

In this regard, we may argue that what killed truth in art was 
business art.

The Selfie in the Age of Social Media

The end of art (art that contains truth) coincides with the emer-
gence of new types of images: images in series (Danto, 2014). Towards 
the end of the twentieth century, the digital revolution enabled new pro-
cesses of reproducibility and image circulation. One of these processes is 
social media such as Facebook and Instagram, which are mainly based 
on worldwide image sharing that redefined the economic, political, and 
social world system. In this sense, social networks brought to light a new 
culture of the (immaterial) image. This will be illustrated by analysing 
the Instagram profile of the ‘influencer’ Kim Kardashian.

The selfie that Kardashian posted on Instagram on 29 April 2021 
(Figure 3), one of a long series, synthesises the essence of the image in 
the epoch of digital reproducibility. She represented herself holding her 
iPhone, visible in the foreground, in the act of taking that specific selfie. 
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Van Gogh’s palette and brushes have been substituted by an iPhone, 
which is not to be considered as equipment in the Heideggerian sense 
but as a commodity. This led to significant consequences not only for the 
production, reproduction, circulation, and consumption of images, but 
also for the very notion of authorship and the content of the image itself.

The place where Kardashian decided to take her selfie is mea-
ningful: her wardrobe. She is surrounded by an impressive series of dres-
ses. There cannot be a better representation of current consumerism and 
liberalism than this image (De Benoist, 2019). In fact, to use Bauman’s 
(2000: 80) words, what we see in this picture is ‘the shopping obsession’. 
He continues:

The common interpretations of compulsive shopping as a manifesta-
tion of the post-modern value revolution, the tendency to represent the 
shopping addiction as an overt manifestation of dormant materialistic 
and hedonistic instincts, or as a product of “commercial conspiracy” 
that is an artificial (and artful) incitement to pursue pleasure as the 
foremost purpose of life, capture at best only part of the truth. Another 
part, and the necessary complement of all such explanations, is that the 
shopping compulsion-turned-into-addiction is an uphill struggle agains 
acute, nerve-breaking uncertainty and the annoying, stultifying feeling 
of insecurity. (Bauman, 2000: 81)

Kardashian’s selfie epitomises at best contemporary narcissism 
and consumption of futile, useless, quickly 
out-of-date, and in bad taste items of today’s 
society, and turns all of this into a status sym-
bol. This is confirmed by Byung-Chul Han 
(2017: 61), who stated that ‘Today, our soci-
ety is becoming more and more narcissistic. 
Social media such as Twitter and Facebook 
are aggravating this process for they are nar-
cissistic’. Moreover, with raster graphics edi-
tors, ‘The digital medium is bringing about 
an iconic reversal that is making images seem 
more alive, more beautiful, and better than 
reality itself ’ (Han, 2017: 27).

In the caption that accompanies the 
picture, Kardashian writes: ‘I was saving this 
dress for vacay [vacation] but whatevs [what-
ever] I guess it’s for the gram’. This image 

Figure 3. Kardashian, K. (2021). 
Selfie [Digital photograph]. 
https://www.instagram.com/
kimkardashian/
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received 3,450,574 likes and 24,634 comments (updated 3 June 2021). 
Kardashian’s Instagram profile counts more than 225 million followers: 
an audience unimaginable for both Van Gogh and Warhol when they 
were alive. This grants her a universal visibility.

How can we explain this phenomenon? That is, the phenome-
non of a personality, neither a painter nor a photographer, who disse-
minates pictures she makes and that are so appreciated and admired, 
despite their artistic insignificance. Significantly, Benjamin (2003: 262) 
explained a similar phenomenon in literature: 

For centuries it was in the nature of literature that a small number of 
writers confronted many thousands of readers. This began to change 
toward the end of the past century. With the growth and extension of 
the press … an increasing number of readers … turned into writers. It 
began with the space set aside for ‘letters to the editor’ in the daily press, 
and has now reached a point where there is hardly a European engaged 
in the work process who could not, in principle, find an opportunity to 
publish somewhere or other an account of a work experience, a com-
plaint, a report, or something of the kind. Thus, the distinction between 
author and public is about to lose its axiomatic character.

Similarly, with the advent of social media, the beholder can 
become an image-maker at any moment, without specific training, and 
can show his or her pictures soon after having taken them to anyone who 
has a device (i.e. an iPhone, iPad, or computer), without the classical 
intermediaries (i.e. the gallery, museum, or any other institutions). It 
is in this way that the beholder (both a celebrity and an ordinary per-
son) gains access to authorship. This has also been recognised by Han 
(2017: 3), who stated that ‘Today, participants in communication do not 
just consume information passively: they generate it actively’, adding, 
‘Everyone is sender and receiver … in one’ (Han, 2017: 3). 

As Benjamin (2003: 264) correctly pointed out, ‘The technolog-
ical reproducibility of the artwork changes the relation of the masses to 
art’. And with the spread of digital technologies this change is even more 
radical. For example, Instagram users scroll the screen with their fin-
ger, visualising dozens of (diverse) images one after the other. In viewing 
an image on Instagram, it is difficult to take the time for concentration 
and aesthetic response, as one can before a painting by Van Gogh, for 
instance. As a consequence, a new form of aesthetic response of masses 
to images is emerging. What Benjamin (2003) said about the role of dis-
traction in watching films, can also be applied to the way people engage 
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with still images on social media. Benjamin (2003: 267) states: ‘The 
painting invites the viewer to contemplation; before it, he can give him-
self up to his train of associations’. In front of an Instagram image, the 
observer is discouraged to do so. As soon as (s)he sees an image, his or 
her finger has already scrolled the screen to the following (unrelated) pic-
ture. Quantity has substituted quality and the greatly increased number 
of images has revolutionised the mode of participation.

Kardashian’s selfie is also the expression of another phe-
nomenon, which was typical in postmodernism and has become even 
more radical after the digital revolution: spectacle. In The Society of the 
Spectacle (1967), Guy Debord (1995: 12) described this phenomenon 
in the following terms: ‘The whole life of those societies in which mod-
ern conditions of production prevail presents itself as an immense accu-
mulation of spectacles. All that once was directly lived has become mere 
representation’. And images in particular play an important role in spec-
tacle, which is ‘a social relationship between people that is mediated by 
images’ (Debord, 1995: 12). The spectacularisation of oneself, both in 
public and private life (as the banal act of dressing and mirroring one-
self), is ‘both the outcome and the goal of the dominant mode of pro-
duction’ (Debord, 1995: 13). This is why Kardashian’s Instagram profile 
(and those of many other ‘influencers’) has so many followers: ‘In all its 
specific manifestations – news or propaganda, advertising or the actual 
consumption of entertainment – the spectacle epitomizes the prevailing 
model of social life’ (Debord, 1995: 13). What Kardashian represents for 
her followers is a model of life. And this model of life consists in mere 
appearance: ‘Understood on its own terms, the spectacle proclaims the 
predominance of appearances and asserts that all human life, which is 
to say all social life, is mere appearance’ (Debord, 1995: 14). Therefore, 
as Debord (1995: 16) asserts, ‘the spectacle is the chief product of pres-
ent-day society’.

Spectacle and commodities are now all that there is to see in 
images. Here re-emerges the concept of the postmodernist flatness, not 
only in images but also in everyday life (Lefebvre, 2014). In A Secular 
Age (2007), Charles Taylor (2007: 309) deals with this precise problem:

Some people sense a terrible flatness in the everyday, and this 
experience has been identified particularly with commercial, 
industrial, or consumer society. They feel emptiness of the 
repeated, accelerating cycle of desire and fulfillment in consu-
mer culture; the cardboard quality of bright supermarkets, or 
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neat row housing in a clean suburb; the ugliness of slag heaps, or 
an aging industrial townscape.

Bauman (2000) described this same phenomenon with the 
descriptor ‘liquid modernity’. With this metaphor, he referred to an 
epoch in which ‘change is the only permanence, and uncertainty the only 
certainty’ (Bauman, 2000: viii). The liquid modernity, as Bauman (2000: 
xii) called it, is worldwide spread: ‘The advent of “liquid modernity” … 
is anything but globally synchronized. In different parts of the planet, the 
passage to the “liquid stage”, like any other passage in history, occurs on 
different dates and proceeds at a different pace’. 

The essence of Kardashian’s image is becoming clearer: ‘the 
point is to make today’s luxuries into tomorrow’s necessities, and to 
reduce the distance between “today” and “tomorrow” to the minimum 
– to “take the waiting out of wanting”’ (Bauman, 2000: 76). Celebrities 
like Kardashian have specific purposes, that is, to influence people to 
organise their life around consumption, to drive their followers to buy 
specific products and plan a life ‘guided by seduction, ever rising desires 
and volatile wishes’ (Bauman, 2000: 76). Images like Kardashian’s selfie 
are a sort of manipulation at a subliminal level, reaching both a local and 
global audience.

From these considerations, it emerges that the phenomenon of 
the ‘influencer’ is the product of a novel wave of American domination 
over the world, the domination of a specific ideology: neoliberal cap-
italism. Secondly, despite the forms of contemporary life differing in 
some aspects, there is a tendency to make them all homologated and in a 
state of constant change, which increase their fragility and temporariness 
(Bauman, 2000: viii).

In The Politics of Virtue: Post-Liberalism and the Human Future 
(2016), John Milbank and Adrian Pabst (2016: 251–252) detect the 
social consequences of a life dedicated to virtual contacts: 

more and more human attention and brain-time is sucked into digital 
processes and spectacles, such that the time left over for the formation 
of symbolic community with its own specific idiom, and the shaping of 
one’s own truly singular character … is thereby severely restricted.

Instagram images tell us about an organisation of social 
lives based on observing the most banal aspect of the everyday life of 
others, particularly those of famous people. In fact, the private lives of 
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‘influencers’ are thoroughly viewed and scrutinized, itemised, and taken 
as a model:  

 
A world where everyone is watching everyone else is really a world where 
centralised and monopolising powers are surveying us all. Similarly, 
a world where machines associate with other machines is a world in 
which intelligence reduced to information and quantitative calculation 
can increasingly dispense with the social that was the original incubus 
for all human reasoning. (Milbank & Pabst, 2016: 252)

This practice boils down to a new form of conformism and the 
increasing impersonalisation of society, which both reflect the cultural 
triumph of liberalism and the abandonment of any authentic ‘cultiva-
tion’. Consequently, as Milbank and Pabst (2016: 270) pointed out, 
‘Liberalism does not just change the meaning of culture and education, 
it also redefines traditional social relations and the nature of life and its 
reproduction’. 

The representation of Kardashian surrounded by commodities 
indicates that, as Milbank and Pabst (2016: 250) state, ‘the supposed 
metaphysical neutrality of liberalism always collapses in the direction of a 
reductive materialism and a denial of the human spirit that is increasingly 
enacted in practice’. It follows that ‘the new post-modern norm and aes-
thetic value is reduced to market value’ (Milbank & Pabst, 2016: 259). 
In this sense, Kardashian’s selfie stands at the antipodes of Van Gogh’s 
Self-Portrait, in terms of Hegelian ‘spirit’ and Heideggerian ‘truth’. It is 
instead the logical consequence of the discourse of the commodity-image 
set by Warhol, inasmuch as Kardashian’s Instagram profile represents the 
(re)production of images as mass entertainment, whose only validation 
lies in the consumption of (superfluous) commodities.

The situation that emerges from social media like Instagram is 
the vast number of images that circulate in the cyberspace, and the quan-
tity of visual information we constantly receive. While Jameson (1998: 
111) states that ‘Social space is now completely saturated with the cul-
ture of the image’; Milbank and Pabst (2016: 294) point to a connection 
between variety and boredom: ‘variety and boredom stand in an ambig-
uous relationship. At first, variety reduces boredom, but in the long term, 
it can induce it, because it reduces the effort of response you have to 
make in the face of any experience’. Therefore, we pay less attention and 
concentration to what we behold, with severe consequences for aesthetic 
experience:  
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in a culture so overwhelmingly dominated by the visual and the image 
as ours has become, the very notion of aesthetic experience is either 
too little or too much: for in that sense, aesthetic experience is now 
everywhere and saturates social and daily life in general; but it is this 
very expansion of culture … which has rendered the very notion of an 
individual art work problematic and the premise of aesthetic judgment 
something of a misnomer. (Jameson, 1998: 100)

Milbank and Pabst (2016: 294) echo Jameson in stating:

we have to ask whether pre-Enlightenment, pre-liberal peoples might 
even have been less bored than us, because greater monotony and con-
finement to one place incited more active attention – for example, to the 
changing seasons and the annual variations upon their changes.

Therefore, the inflated presence of images contrasts with the 
natural physiological ‘slowness’ requested for concentration. It is in this 
respect that we could also discuss the end of aesthetic experience.

Conclusion

In considering the results of this investigation, we should now be 
able to answer a fundamental question that runs throughout this study: 
how did the essence of the image change in the age of modernism, post-
modernism, and digital reproducibility? This paper has shown that the 
essence of the image has changed under different levels, from one epoch 
to the next: (i) the materiality, (ii) the production, (iii) the reproducibi-
lity, (iv) the content, (v) the circulation, and (vi) the consumption and/
or perception.

In this sense, modernist images share the following features: the 
materiality of painting, which often results in the visible brushstroke, 
and the physicality of its support; the uniqueness of the work and style; 
the use of the metaphor to express deep meaning; the absence of a mass 
audience; and the demand of contemplation to appreciate the forms.

On the contrary, postmodern images are centred around com-
modification and are affected by the rise of new media and the advertising 
industry, which all reflect the system of capitalism. This led to manifold 
consequences: the end of style, which substitutes uniqueness with repro-
ducibility; the replacement of depth by surface; and the preference for 
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quantity over quality. Furthermore, postmodern images address a mass 
audience and give the artist the status of a celebrity.

Radicalising the logic of postmodernism, digital images – which 
mainly circulate in cyberspace – are the product of present-day multi-
national liberalism. Digital images are not necessarily created by artists. 
They are also made by graphic designers, photojournalists, or simply 
anyone who possesses a smartphone and posts photos on social networks 
such as Facebook and Instagram, be they celebrities or ordinary people. 
The result is the emergence of a new kind of flatness or depthlessness, a 
new kind of superficiality in the most literal sense. These are images that, 
most of the time, no longer make viewers reflect or move, and thus pose 
novel theoretical problems.

The question of the transformation of ‘the self-portrait into 
the omnipresent selfie’ is also discussed by Nicholas Mirzoeff (2015: 
14), who, in How to See the World, explores ‘how teenagers are making 
the world through social media’ (Mirzoeff, 2015: vii). In talking about 
an ‘image-dominated network society’, he states that ‘The selfie is the 
first visual product of the new networked, urban global youth culture’ 
(Mirzoeff, 2015: 14). In this respect, digital networks, where digital 
images mainly proliferate, have also had a serious impact on society, 
namely, contributing to the destruction of communitarian forms of 
socialisation. In this respect, as Han (2017: 13) argues, ‘The mounting 
egoization and atomization of society is making the space for collective 
action shrink. As such, it blocks the formation of a counterpower that 
might be able to put the capitalist order in question’. And this situation 
has worsened with the outbreak of the COVID-19 pandemic (Chomsky 
& Waterstone, 2021; Žižek, 2021; Žižek, 2020). Furthermore, social net-
works lack distance and deference, ‘intimate matters are put on display, 
and the private is made public’ (Han, 2017: 1). In other words, ‘Social 
networks wind up being exhibitions rooms for highly personal matters’ 
(Han, 2017: 2). In the digital era ‘no zone exists where I am not an image, 
where no camera is in operation’ (Han, 2017: 2).

In Civilization and its Discontents (1930), Sigmund Freud (2001: 
64) expresses the following concern: ‘It is impossible to escape the 
impression that people commonly use false standards of measurement – 
that they seek power, success and wealth for themselves and admire them 
in others, and that they underestimate what is of true value in life’. If this 
can be applied to the role that figures such as Warhol and Kardashian 
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play in shaping the desire of people, the same contrasts with what hap-
pened to modernist artists such as Van Gogh: 

There are a few men from whom their contemporaries do not withhold 
admiration, although their greatness rests on attributes and achieve-
ments which are completely foreign to the aims and ideals of the mul-
titude. One might easily be inclined to suppose that it is after all only 
a minority which appreciates these great men, while the large majority 
cares nothing for them. (Freud, 2001: 64)

Following the logic of consumer society and glamour (in which 
appearance is considered the only reality), digital images inform rather 
than nourish the spirit. In other words, there is not much to contem-
plate in them. In this sense, Han (2017: 40) stated that ‘Information is 
cumulative and additive, whereas truth is exclusive and selective’, add-
ing, ‘There is no such thing as a mass of truth’ (Han, 2017: 40). 

What emerges from this study is that the essence of the image 
changes according to epochal changes. And changes in the essence of the 
image causes transformations in perceptual habits. Thus, mass images 
are at the core of the transformation(s) of the nature of the image itself.
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Abstract 

This paper aims to shed new light on the various aspect of some 
Rembrandt’ self-portraits, among them the one of 1658. It exa-
mines the social and artistic significations of it, its relations to 

other self-portraits, and pay special attention to its material constituents. 
Thanks to it, it allows us to consider its “countenance,” a notion able to 
describe how the painter invented a new sort of portrait, both figured 
and unfigured. 

 Sur un autoportrait

 Profonde, l’ombre tombe sur les larges épaules du peintre, elle 
se répand sur sa pelisse, dans les plis de son habit et dessous ses mains. 
Elle recouvre ses tempes, une partie de son front et de ses yeux ; deux 
points blancs posés sur les pupilles noires les en dégagent, un troisième 
place le nez en avant de la figure ; une tache rouge poche l’œil gauche, 
une autre marque la pommette du même côté. Entre les deux, un embu 
blanchâtre en atténue la rougeur en formant une grisaille répétée depuis 
le pavillon de l’oreille jusqu’au menton, suivant un mouvement parallèle 

Sur les autoportraits de 
Rembrandt et sur leur 
contenance
Paul Bernard-Nouraud

Historien de l’art indépendant
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à celui du pan de col croisé de la chemise 
blanche, qui fronce ensuite, puis cascade 
lorsque la tunique jaune en continue la 
descente. Au niveau de la manche gauche, 
leurs tons se mêlent en lacis puis se 
confondent tout à fait sous l’écharpe rouge 
ceignant les hanches du peintre après 
laquelle ils abandonnent tout modelé. Par 
la droite, l’ocre et le brun remontent le 
long d’une canne parsemée d’éclats blancs  
jusqu’au rehaut final qui, plus nettement 
que ceux des yeux et du nez, fait saillir 
le pommeau de l’objet et reculer l’ombre 
qui, de loin, s’approche pour l’envelopper. 
 Rembrandt van Rijn a 52 ans lors-
qu’en 1658 il se dépeint de la sorte, gran-
deur nature, intrôné en monarque jetant 
autour de lui le regard d’un homme qui, 
ayant mis un terme au procès d’apurement 
de ses dettes, entend rappeler à tous ceux 
qui se tiennent sous ses yeux – devant sa 
peinture – ce qu’ils lui doivent. Peut-être ce 
portrait en « souverain dans son royaume 
de fantaisie picturale  » (Rosenberg, 47) 
était-il destiné, comme le suggère Paul 
Crenshaw, à en imposer aux visiteurs qui 
se rendaient dans son dernier atelier, plus modeste que la vaste demeure 
qu’il avait été contraint de quitter à l’issue d’une procédure commencée 
quelques années auparavant (Crenshaw, 154-155).

Selon Ernst van de Wetering (Van de Wetering : 2005, 466), les 
seuls portraits qui soient comparables à cet autoportrait conservé à la 
Frick Collection de New York sont d’ailleurs ceux de commanditaires 
âgés : Dirck van Os (circa 1658, Joslyn Art Museum, Omaha) et Jacob 
Trip (circa 1661, National Gallery, Londres), pourvus chacun d’une 
canne similaire à celle de l’autoportrait de 1658, conservé quant à lui 
à la Frick Collection de New York. Si l’on s’en tient à cet accessoire, il 
conviendrait cependant d’y adjoindre celui de l’homme âgé du portrait 
de Stockholm (1655), bien que le bâton en soit plus grossier. Si l’on 

Fig. 1. Rembrandt van Rijn, 
Autoportrait, 1658, huile sur toile, 
133,7×103,8 cm, Frick Collection, 
New York – Copyright The Frick 
Collection

Fig. 2 : Rembrandt van Rijn, 
Philémon et Baucis, 1658, huile sur 
bois transferée sur toile, 54,5×68,5 
cm, National Gallery, Washington 
– Courtesy National Gallery of Art, 
Washington
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se fonde cette fois sur la posture frontale 
du modèle, on observe qu’elle répète en 
partie celle de l’Homme âgé en rouge (circa 
1652-1654, musée de l’Ermitage) et pré-
pare celle des deux portraits d’hommes, 
eux aussi d’un âge avancé, qu’exécute 
Rembrandt en 1667 (Mauritshuis et 
National Gallery de Victoria), et qu’on 
la retrouve enfin dans la Femme à l’œil-
let (1656, National Gallery, Washington) 
ainsi que dans le Portrait d’Hendrickje 
Stoffels (1659, National Gallery, Londres). 
Quant au costume, ce n’est pas celui d’un 
«  négociant  » (Schwartz  : 2006, 211), 
mais bien d’une figure historique (Chapman, 91), tel Jupiter dans son 
Philémon et Baucis (également de 1658, National Gallery, Washington) 
ou le chef batave dans La Conspiration de Claudius Civilis (circa 1661-
1662, Nationalmuseum, Stockholm). À quoi il faudrait ajouter l’autre 
autoportrait de la National Gallery de Washington qui le date de 1650, 
étonnamment semblable à celui de la Frick Collection, mais disputé car 
probablement dû à son atelier. 

Dans ce contexte, même en admettant avec Svetlana Alpers que 
Rembrandt fut « un entrepreneur du moi » n’hésitant pas à recourir à ses 
assistants pour copier et diffuser ses autoportraits (Alpers, 275), ou en 
le suspectant avec Albert Blankert d’avoir, ce faisant, sciemment trompé 
ses contemporains et confondu par la suite les connoisseurs (Blankert, 
97-98), il faut bien reconnaître que l’Autoportrait de 1658 a fait l’objet 
d’un investissement particulier.

Sur ce qu’il contient

C’est le sens de l’interprétation qu’en donne Ernst van de 
Wetering dans le prolongement de celle de Perry Chapman. Selon lui, 
en effet, il est probable que Rembrandt s’y soit représenté à l’image d’un 
peintre ancien, tel Apelle, ou, plus près de lui puisqu’originaire de la 
même ville, Lucas de Leyde, que Karel van Mander, dans son Livre de 
peinture paru à Haarlem en 1604, décrit paré d’« un habit de fin camelot 
jaune, brillant au soleil comme de l’or. » (Van Mander, 79) Le tableau 

Fig. 3 : Rembrandt van Rijn, Une 
femme à l’œillet, 1656, huile sur 
toile, 103×86 cm, National Gallery, 
Washington – Courtesy National 
Gallery of Art, Washington
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appartient donc, soutient Van de Wetering, à la catégorie de l’« autopor-
trait historié » (Van de Wetering : 2005, 275). Il se situe par conséquent 
dans le sillage de l’illustre précédent créé par Albrecht Dürer (1500, 
Alte Pinakothek, Munich) qui, le premier, se figura de face à l’imitation 
du Christ (Panofsky, 78), et peut-être plus nettement encore dans celui 
des différents autoportraits du Titien avec lequel la dernière période de 
Rembrandt entretient de nombreux points communs (Van de Wetering : 
2009, 162). S’ils étaient iconographiquement moins allusifs, insiste Van 
de Wetering, nombre d’autres portraits du peintre pourraient certaine-
ment être rapportés à ce genre où n’entre explicitement que l’Autopor-
trait en Zeuxis de Cologne (circa 1662) ; le souci de la publicité n’excluant 
pas, chez Rembrandt, celui de la postérité. 

D’où l’entrelacs de temporalités qui, à différents niveaux, semble 
se nouer dans le tableau de 1658. Socialement, il se représente tel qu’il 
n’est plus, en faisant montre d’une opulence disparue depuis qu’il s’est 
déclaré en faillite deux ans plus tôt. Artistiquement, il se figure tel qu’il 
n’a jamais cessé d’être, n’abdiquant rien de son pouvoir – ni peintre 
maudit ni roi déchu ; de tout son vêtement ruisselle désormais l’or des 
chaînes qu’il s’était attribuées dans ses deux autoportraits de Paris (1633, 
musée du Louvre) et dans ceux de Londres (1642, collections royales) et 
de Madrid (circa 1642, musée Thyssen-Bornemisza) pour faire accroire 
aux marques d’estime dont témoignèrent à son égard des monarques 
qu’il ne rencontra jamais. Physiquement, cependant, Rembrandt paraît 
ne rien travestir. 

Sa complexion est singulièrement 
pareille à celle du petit Autoportrait de 
Vienne (circa 1655), à peine plus lourde 
que celle qu’il affiche dans les autopor-
traits suivants, parmi lesquels celui de 
Paris (1660, musée du Louvre) où, pour 
la première fois depuis son autoportrait 
dans l’atelier de Leyde (circa 1626, musée 
des beaux-arts, Boston), il se montre muni 
d’une palette, de pinceaux et d’un bâton 
d’appui (Bal, 253). À l’exception de l’Au-
toportrait à l’âge de 63 ans (1669, National 
Gallery, Londres), dont l’analyse aux 
rayons X a révélé la présence d’une palette 

Fig. 4 : Atelier de Rembrandt van 
Rijn, Portrait de Rembrandt, 1650, 
huile sur toile, 92×75,5 cm, National 
Gallery, Washington – Courtesy 
National Gallery of Art, Washington
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et de pinceaux surpeints ultérieurement (Chapman, 130), Rembrandt ne 
reprend ce motif qu’une seule fois, lorsque sa main se confond avec ses 
instruments dans l’Autoportrait aux deux cercles de Kenwood House (circa 
1665-1669, Londres). Son accoutrement, identique à celui de l’Auto-
portrait âgé devant son chevalet du musée du Louvre, y évoque également 
celle du tableau de la Frick Collection, sensation que sa position qua-
si-frontale ne fait que renforcer en dotant cette autre figure du peintre 
d’une éminence comparable.

Là encore, toutefois, quelque chose dans son visage résiste 
autant qu’elle participe à l’affirmation de sa souveraineté. De fait, sauf à 
maintenir cette résistance dans son état inanalysé de « chose », justement, 
il convient d’examiner en quoi elle consiste picturalement afin de voir 
comment cette consistance matérielle du portrait de peinture en déter-
mine la contenance aspectuelle. On développera plus loin les différentes 
dimensions théoriques attachées à cette dernière notion qui a longtemps 
désigné en français un visage représenté, ou un visage de représentation, 
car ces développements ne prendront leur sens qu’une fois considérées 
les formes que le peintre a données à sa propre contenance dans ses 
autoportraits successifs.

Sur sa consistance

Les minutieuses observations techniques qu’Ernst van de 
Wetering a formulées au sujet de l’Autoportrait de 1658 offrent à nou-
veau d’utiles points d’appui, notamment lorsqu’il le compare à celui 
qui lui succède l’année suivante (National Gallery, Washington). Sans 
aller jusqu’à insinuer que son authenticité est contestable, comme le fait 
Christopher Wright qui juge en outre que celui de New York « manque 
de rigueur  » (Wright, 329-330), Van de Wetering observe que, d’ordi-
naire, « le coup de pinceau le plus empâté » des peintures de Rembrandt 
« repose sous la surface et est couvert par des touches plus fines » (Van 
de Wetering : 2005, 111). Le dénudement marqué de l’Autoportrait de 
Washington le conduit à émettre l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une 
œuvre interrompue en cours d’élaboration, c’est-à-dire avant la pose des 
vélatures habituelles (Idem, 116). En dépit de cette supposition, lorsque 
l’historien de l’art revient au tableau précédent, il paraît décrire une fac-
ture analogue et moins isolée qu’il ne le laissait d’abord entendre, nuan-
çant par la suite les différences entre les deux peintures comme étant « de 
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nature graduelle plus que fondamentale » (Van de Wetering : 2009, 221). 
En connoisseur, il estime que « ce qui est fascinant dans cette 

peinture, et typique de Rembrandt, c’est la variation dans les textures de 
surface des différentes matières montrées, y compris la peau humaine. » 
(Van de Wetering : 2005, 275) Le peintre y « démontre une diversifica-
tion emphatique de la substance picturale et des coups de pinceaux », 
poursuit Van de Wetering, au point que « l’on pourrait presque dire que 
chacune des parties constituant la peinture manifeste son propre style », 
et cela alors même que la peinture dans son ensemble « conserve magni-
fiquement sa cohérence » (Idem, 279). Ce petit miracle correspondrait à 
ce que le néerlandais désigne du nom de houding, que l’historien de l’art 
rend par « relation » (relationship) d’après l’article que lui a consacré Paul 
Taylor (Van de Wetering  : 2009, 150). Ce dernier note en effet qu’en 
passant du langage d’atelier à celui des traités de peinture à la fin du xviie  
siècle, le sens pratique de houding comme effet d’« harmonie » obtenue 
par les moyens conjoints de la couleur, du dessin et de la composition, 
a pris un tour plus théorique que seule l’équivalence des mots italien et 
français d’« unione » et d’« union » permit à l’époque de contrebalancer 
(Taylor, 223-224).

Reste que ce processus d’unification demeure, chez Rembrandt, 
irrésolu, et qu’à suivre les commentaires que son style suscite, on com-
prend qu’ils pointent moins, en définitive, leurs propres contradictions 
que celles qu’un observateur scrupuleux se doit de relever en se pen-
chant de près sur la contexture des tableaux en question. L’auteur de 
l’étude la plus exhaustive à ce jour consacrée à ses autoportraits qu’est 
Van de Wetering rejoint par une autre voie celui du premier catalogue 
raisonné de l’œuvre graphique de Rembrandt, Otto Benesch, qui note 
que la dernière période du peintre se caractérise par « l’antithèse crois-
sante de deux principes artistiques qui ne s’excluent pas mutuellement, 
mais qui se développent parallèlement et contribuent tous les deux à 
la richesse incomparable de l’expression  : synthèse et désagrégation.  » 
(Benesch, 26) 

L’un et l’autre sont cependant loin d’être les premiers à se 
confronter en ces termes aux difficultés d’appréciation que pose l’œuvre 
du maître amstellodamois à ses exégètes. Ils s’inscrivent même à ce titre 
dans la continuité d’une certaine critique, qui commence avec Filippo 
Baldinucci en 1686 (in Ford), se poursuit au début du siècle suivant 
avec Gerard de Lairesse (in Stoïchita : 2014, 108) et Arnold Houbraken 
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(in Ford), et produit quelquefois de sur-
prenantes redondances en se concentrant, 
d’un siècle à l’autre, sur les mêmes détails. 
Par exemple, la disjonction entre le rendu 
précis du visage de Jan Six dans le por-
trait éponyme de 1654 (Collection Six, 
Amsterdam) et la main et le gant « peints 
d’une manière qui, de près, paraît négligée, 
mais de loin évoque le sujet de manière 
convaincante  », constate Gary Schwartz, 
constitue d’après lui moins un tour de 
force que « de passe-passe  » dans lequel, 
pour conserver « la cohérence d’ensemble 
du portrait », « l’artiste joue sur la bonne 
volonté de l’œil, toujours prompt à être trompé. » (Schwartz : 2006, 90) 
En 1876, Eugène Fromentin, regardant la même main et le même gant, 
comprenait pour sa part que « ni l’une ni l’autre ne sont terminées et 
ne pouvaient plus l’être, tant l’ébauche est définitive en son négligé.  » 
(Fromentin, 370) 

Ce topos de la négligence imputée à la manière de Rembrandt, 
qui poussa par exemple un restaurateur de la National Gallery de 
Londres à «  finir  » la main de Femme au bain dans un courant (1654) 
avant que ce repeint ne soit supprimé en 1946 (Suthor, 118), passe alors 
aisément, sous la plume d’Aloïs Riegl, du morceau de peinture à la com-
position dans son ensemble. Radical, l’auteur de la Ronde de nuit (1642, 
Rijksmuseum, Amsterdam) va, selon Riegl, « jusqu’à atteindre et même 
dépasser l’extrême limite de ce qui était acceptable pour un portrait. » 
(Riegl, 332) Décider si le fait d’« atteindre » pareille limite a pu être tenu 
de son temps pour un accomplissement demeure sujet à conjecture. Il 
est clair, en revanche, que Rembrandt avait concrètement dépassé cette 
limite au goût de la plupart de ses contemporains si l’on en juge par 
l’absence de portraits de groupes réalisés par lui pendant vingt ans, entre 
la Ronde de nuit (Schwartz : 2002) et Le Syndic de la guilde des drapiers 
(1662, Rijksmuseum, Amsterdam), et, plus généralement, par la baisse 
tendancielle de ses commandes de portraits individuels dès la seconde 
moitié des années 1630 au profit de tableaux d’histoires ou de portraits 
historiés prenant ses proches pour modèles, au premier rang desquels 
Saskia van Uylenburgh son épouse (Tümpel, 209).

Fig. 5 : Autoportrait, 1659, huile sur 
toile, 84,4×66 cm, National Gallery, 
Washington – Courtesy National 
Gallery of Art, Washington
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De fait, ce franchissement d’une limite culturelle, voire sociale, 
n’aurait certainement pas été perçue comme une transgression s’il n’avait 
mis d’emblée sous tension l’intégrité picturale du portrait, et par consé-
quent l’identité socio-culturelle du portraituré, qu’il s’agisse d’un client 
ou du peintre lui-même. C’est à ce niveau que la consistance de l’œuvre 
affecte la contenance de ce qu’elle représente et en modifie la teneur, 
c’est-à-dire le sens à la fois historique et transhistorique, relatif et absolu, 
qu’offre à l’interprétation une œuvre donnée. L’examen de la consis-
tance des autoportraits de Rembrandt en général et de celui de 1658 en 
particulier permet ainsi, depuis les données élémentaires de la peinture, 
de mettre en évidence la volonté du peintre d’affirmer hautement son 
identité et, simultanément, d’en altérer l’aspect  ; ce que l’on nomme, 
donc, la contenance. Autrement dit, chez Rembrandt, la consistance du 
portrait garantit au visage représenté une contenance – la sienne –, et, du 
même coup, le décontenance en l’ouvrant à autre chose que lui-même.

Sur sa contenance

Le choix du mot de « contenance » pour rendre compte de ce 
double phénomène d’auto-attestation et d’hétéronomisation du visage 
figuré tel que le pratique Rembrandt n’est évidemment pas anodin ici, et 
doit se comprendre sous les deux rapports, social et pictural, que l’on a 
tenté jusqu’à présent d’examiner conjointement. 

À partir du xvie siècle, le terme désigne d’abord, en français 
comme en anglais qui a conservé ce sens à «  countenance  », un visage 
socialisé, présentable publiquement, lequel, par voie de conséquence, 
se prête tout spécialement à l’épreuve du portrait. Comme son modèle 
(puisque l’homme civil doit conformer son apparence à celle que lui 
renvoie son portrait autant que celui-ci se doit de lui être conforme), la 
contenance est une composition, c’est-à-dire une union entre des par-
ties supposément désaccordées à l’état naturel  ; autrement dit, un art. 
Dans son Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les 
honnestes gens, paru en 1671, Antoine de Courtin définit en ce sens la 
contenance comme « l’accord entre le dedans et le dehors d’un homme » 
(in Courtine et Haroche, 265), et c’est précisément à rebours de ce type 
d’appariement qu’il juge pour sa part forcé que Jean-Jacques Rousseau 
imagine, dans son Discours sur les sciences et les arts de 1750, combien 
«  il seroit douc de vivre parmi nous, si la contenance extérieure étoit 
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toujours l’image des dispositions du cœur » (Rousseau, 31). En creux, 
sa critique assimile la contenance à un masque typique des sociétés de 
cour, que le portraitiste imite plus souvent qu’il ne l’arrache du visage 
des courtisans venus solliciter ses services. 

Or c’est précisément contre ce masque que Rembrandt s’est 
révolté, pour paraphraser le titre de l’étude que lui a consacré Hans 
Belting, qui signale qu’un texte contemporain du peintre « opère d’ail-
leurs un distinguo entre le portrait (conterfeytsel) et le visage réel (van 
de tronie) qui se tient face au masque » (Belting, 216) ; distinction que 
recoupe celle, plus savante, opérée depuis l’Antiquité entre le vultus, 
correspondant au visage animé, pourvu d’une mimique, et celui, donné 
par la nature, de facies (Idem, 83). Le «  tronie  », dérivé néerlandais de 
la «  trogne » française, peut ainsi être tenu pour ce faciès dépouillé de 
l’envoûtement, dérivé du vultus latin (Guédron, 352), que cherche à 
provoquer la contenance, genre auquel Rembrandt s’est naturellement 
adonné en poussant l’exercice jusqu’à établir certains parallélismes entre 
sa propre tête telle qu’il la restitue, par exemple, dans son Autoportrait 
riant (circa 1628, Getty Museum, Los Angeles) et celle d’un autre, pro-
bablement d’un milicien, dans l’Homme riant du Mauritshuis (circa 
1629-1630). 

Dans ce contexte, on se ferait donc probablement une idée assez 
juste quoiqu’encore approximative d’un autoportrait de Rembrandt tel 
que celui de 1658 en le qualifiant de mélange de trogne et de conte-
nance. Cette idée resterait toutefois inaboutie si l’on n’apercevait que le 
portrait décontenancé compromet la résolution entre «  le dedans et le 
dehors » qu’appelait de ses vœux Courtin dans son traité de civilité, mais 
qu’il excède au contraire le cadre du portrait qu’il contribue pourtant à 
définir. En ce sens, on peut suivre à bon droit Belting lorsqu’il rapproche 
la démarche de Rembrandt de celle de Michel de Montaigne dont « Les 
Essais sapent les autoportraits en mettant en avant la mutation au cours 
de la vie et la mutabilité du moi. » (Belting, 206)

Si Montaigne précède Rousseau dans le registre de la plainte 
contre ses semblables qui «  ne voyent pas mon cœur, [qui] ne voyent 
que mes contenances  » (Montaigne, 625), seuls les Essais constituent 
bel et bien une entreprise d’« exercitation » de l’autoportrait intime et 
social comparable à celle de Rembrandt. Significativement, la première 
occurrence de « contenance » y apparaît à l’occasion d’une citation de 
Pline l’Ancien rapportant comment le peintre Timanthe, représentant 
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le sacrifice d’Iphigénie, ne put figurer le père de cette dernière dans le 
même état d’affliction que les autres témoins, mais « le peignit le visage 
couvert, comme si nulle contenance ne pouvoit representer ce degré de 
deuil  » (Idem, 12), là où le texte original indique qu’«  il voila le visage 
du père, parce qu’il ne pouvait lui donner une expression digne de sa 
douleur [patris ipsius voltum velavit, quem digne non poterat ostendere]. » (in 
Reinach, 246-247) 

À ce propos, il pourrait d’ailleurs être assez tentant de chercher 
à déterminer dans quelle mesure la mention «  ipsium  » inscrite sur le 
fond noir de l’Autoportrait du Tintoret (circa 1588, musée du Louvre), 
le deuxième à montrer l’artiste de face après celui déjà mentionné de 
Dürer, se réfère éventuellement à ce passage de l’Histoire naturelle de 
Pline. Quoi qu’il en soit, par sa disposition, le tableau du Tintoret établit 
un précédent notable à l’Autoportrait de 1658, et l’une et l’autre effigies 
concordent avec le projet de Montaigne tel qu’il le résume au chapitre 
intitulé « De la vanité » : « Quand je me suis commis et assigné entière-
ment à ma mémoire, je pends si fort sur elle que je l’accable : elle s’ef-
fraye de sa charge. Autant que je m’en rapporte à elle, je me mets gros de 
moy, jusques à essaier ma contenance. » (Montaigne, 963) 

« Essaier » sa contenance, la mettre à l’épreuve et possiblement 
en péril, cela implique de désirer de soi, par exemple, « un pourtraict 
chauve et grisonnant, où le peintre auroit mis, non un visage parfaict, 
mais le mien. » (Idem, 158) En sorte que celui-ci, pour être vrai, peut bien 
apparaître décontenancé tant il est inconstant. « La constance mesme 
n’est autre chose qu’un branle plus languissant », écrit Montaigne dans 
la section restée sans doute la plus célèbre des Essais, celle intitulée « Du 
repentir » : « je ne puis asseurer mon object. Il va trouble et chancelant, 
d’une yvresse naturelle. Je le prens en ce point, comme il est, en l’instant 
que je m’amuse à luy. Je ne peints pas l’estre. Je peints le passage : non un 
passage d’aage en autre, ou, comme dict le peuple, de sept en sept ans, 
mais de jour en jour, de minute en minute. » (Idem, 805)

C’est en suggérant avec Belting de comparer l’auteur des Essais 
et celui des autoportraits, que Victor Stoïchita écrit de ce dernier qu’« il 
a été le premier artiste à avoir conçu d’une façon cohérente, voire pro-
grammatique, l’autoportrait en tant qu’élément d’un discours autobio-
graphique. » (Stoïchita : 2013, 153) L’historien de l’art a ensuite prolongé 
son analyse en l’amenant sur le terrain de l’anthropologie où Alfred Gell 
avait déjà conduit le peintre en affirmant sensiblement dans les mêmes 
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termes que « ‟l’invariant en transformationˮ est ce qui relie une œuvre de 
Rembrandt à toutes les autres » (Gell, 203). « D’une façon paradoxale, 
mais caractéristique, avance de son côté Stoïchita, Rembrandt n’est pas 
en quête de son ‟individualité, mais de ce que les anthropologues ont 
désigné, dans un tout autre contexte, du nom de ‟dividualitéˮ, c’est-à-
dire d’une personne faite de ses relations aux autres. Ce que Rembrandt 
cherche, c’est la multiplicité des autres en lui. » (Stoïchita : 2014, 113)

Et cependant quelque chose du peintre tel qu’en lui-même per-
siste, insiste, par-delà la consistance altérée de la peinture elle-même et 
le décontenancement qui en découle. Certes, cette insistance n’est plus 
de l’ordre de la mêmeté mais bien de l’ipséité, au sens que Paul Ricœur 
(Ricœur, 13) et Jean-Luc Nancy à sa suite (Nancy, 66) ont donné à cette 
notion à partir des autoportraits de Rembrandt, cependant elle fournit 
à la reconnaissance une structure sur laquelle chacun des changements 
se greffe et donne à voir les altérations qu’ils provoquent en elle. Aussi 
peut-on y lire «  l’accumulation  » des moments biographiques qui com-
posent, selon Georg Simmel, « l’universalité de l’individu humain » chez 
Rembrandt, et « qui conservent dans une certaine mesure leur ordre his-
torique. » (Simmel, 19) Pourtant, ajoute-t-il lui aussi, « cela n’est jamais, 
c’est toujours un devenir » (Idem, 20). Un devenir dont la forme, dans 
laquelle consistance et contenance s’allient, est l’indice en tant, écrit 
Simmel, que « la forme n’est qu’un moment particulier de la vie » et la 
manière qu’a « son devenir » de se tourner « vers l’extérieur » (Idem, 90).

En d’autres termes, la sédimentation des formes picturales 
indique le passage du temps dans la consistance même de la peinture, 
et c’est à travers elles que sa contenance s’ouvre, qu’elle s’extériorise et, 
du même coup, s’altère. Bien que l’interprétation de Simmel fournisse 
une explication presque logique à l’indéfinition croissante de la dernière 
manière de Rembrandt, le poids des ans augmentant celui des formes qui 
en tiennent le compte, elle verserait dans le schématisme si l’équivalence 
qu’elle suggère permettait d’en fixer la signification. Simmel prémunit 
cependant son analyse de tout causalisme en démontrant que la force 
du regard, chez Rembrandt, « ne se perd pas dans la direction détermi-
née par l’objet, ni même dans une ‟directionˮ quelconque, mais qu’elle 
exprime seulement son intensité, qui est tout simplement non spatiale », 
de même que «  les gestes désignent quelque chose qui n’est défini ni 
conceptuellement ni localement, un être sans localisation, ou plus exac-
tement ils ne désignent rien du tout : ils sont tout simplement là, d’après 
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les catégories extérieures, ils ont quelque chose de vague, qui n’est pas 
pour autant polysémique – mais pas ‟sémiqueˮ du tout. » (Idem, 156)

Dans ces conditions, le paradoxe avec lequel Rembrandt met 
aux prises ceux devant lesquels il expose sa figure peut être énoncé de 
la façon suivante  : le décontenancement matériel de l’œuvre, dont la 
consistance est l’agent, signale une altération, alors même qu’il débouche 
sur une forme d’offuscation de la signification en exposant finalement 
une image asémique. Or c’est précisément parce que, dans la peinture 
de Rembrandt, « l’accès immédiat aux signifiés est bloqué au profit de 
l’opacité des signes » (Bal, 167), que Mieke Bal peut à son tour, d’après 
l’expérience de Rembrandt, soutenir qu’un signe «  n’est pas une chose 
mais un événement  » (Idem, 15). Et il n’est pas à ses yeux d’événement 
comparable au « projet même de l’acte de peindre » que celui consistant 
à « ouvrir les corps » (Idem, 361), car « le corps ouvert est l’ouverture elle-
même » (Idem, 397).

Qu’ainsi dénué au point de comparaître sans signification, se 
soustrayant à toute tentative d’assignation à un rôle et à une histoire, et 
que, malgré cela ou par ce moyen, ce corps fasse signe au-delà de lui-
même, explique peut-être que, dans les autoportraits de Rembrandt, le 
décontenancement s’étende à l’ensemble du tableau qui le représente 
au point qu’il faudrait sans doute parler désormais de la « contenance » 
d’une œuvre afin d’en désigner le « visage », et de son décontenancement 
afin de pointer le rôle qu’y joue la consistance en le découvrant. La pein-
ture de Rembrandt ouvre en effet successivement – mais simultanément 
dans l’image – sa propre consistance, laquelle découvre une autre conte-
nance que celle que le portrait véhicule habituellement, une contenance 
semblant d’autant plus altérée que sa découverture s’adresse d’abord 
au propre corps du peintre, réputé identique à la figure qu’il en livre. 
L’autoportrait rembrandtien a ceci de moderne, voire de contemporain, 
qu’en perdant contenance, il expose tout uniment la vulnérabilité d’une 
personne et celle de la peinture en faisant voir la blessure (vulnus) à 
l’endroit même où son corps se montre le plus désemparé et l’art le plus 
attentionné : face au visage (vultus).
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The only extant oil portrait of the renowned statesman and col-
lector Gaspar de Haro y Guzmán (1629–1687), 7th Marquess del 
Carpio, remains unattributed. His role as plenipotentiary agent 
in Lisbon (1668) provides a key to unlocking its authorship. A 
highly unusual mezzotint portrait commissioned around 1682  

 to mark his departure from Rome deserves a closer look. 

Keywords 
Self-Representation; Diplomacy; Gaspar de Haro, Marquess del 

Carpio; Feliciano de Almeida; Alessandro Rondoni.

When Gaspar de Haro y Guzmán (b. Madrid, 1 June 1629 – d. 
Naples, 16 November 1687) was growing up his paternal great-uncle 
the Count-Duke of Olivares reigned supreme at the Spanish court as 
Philip IV’s favourite or valido. Olivares’s precipitous fall from power in 
early 1643 did not leave the teenage Gaspar in a compromised posi-
tion as it soon became evident that the king’s bid to rule by himself 
was to be short-lived and Gaspar’s father, Luis de Haro, would be the 
new first minister of state (on Olivares and Haro see, respectively, Elliott 
1986 and Malcolm 2017). As principal heir to the Haro-Carpio and 
Guzmán-Olivares primogenitures, which consisted of two marquisates, 
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two earldoms, two dukedoms, and three grandeeships of Spain, Gaspar 
was also potentially subject to the influence of two clashing attitudes to 
portraiture. Painted on canvas or printed on paper, the count-duke’s por-
trait enjoyed international visibility, with spectacular examples such as 
an ambitious symbolic engraving commissioned from Rubens. Velázquez 
who, as is well known, was also responsible for full-length standing 
and equestrian portraits of the count-duke, provided the engraver Paul 
Pontius with the bust likeness (Judson & Van de Velde 1977, I, pp. 322–
324, cat. no. 79; II, figs. 268–270). 

Yet Luis de Haro, well aware of the pitfalls of his maternal 
uncle’s high-profile style, chose a far more cautious path which also 
entailed a conspicuous disinterest in state portraiture. Engravings com-
memorating Haro’s skilful diplomacy when negotiating the Peace of the 
Pyrenees (1659) circulated in Europe during his lifetime (and specially 
posthumously). Yet the glaring heraldic inaccuracies prove Haro was 
not directly involved. This, moreover, casts doubt on the reliability of a 
series of stereotyped likenesses sharing a pronounced handlebar mous-
tache as a staple feature. An exception to the rule, an engraved title-page 
dating from 1634, shows the presumably accurate bust likeness of the 
thirty-year-old don Luis sporting armour. He is correctly identified as 
a gentleman of the King’s chamber and knight of the Order of Santiago 
(Bassegoda i Hugas 2002–2003, 312). The author Martín de Saavedra 
y Guzmán naturally made sure that the coat of arms and banners were 
those of his chosen dedicatee, then a promising courtier in his mid-thir-
ties. However no officially sponsored engraved or painted portrait of Luis 
de Haro as first minister in charge seems to have survived.

Gaspar de Haro would appear to have opted for a well- 
calibrated compromise between his father’s disinclination and his 
great-uncle’s willingness to sit for portraitists. It is true that the young 
Gaspar was chastised for his ugliness, noted down as a foil to the repu-
tation his first wife enjoyed as Madrid’s greatest beauty (Bertaut 1682, 
pp. 31-32, 288). But on top of his lack of physical attractiveness, the 
nobleman must have carefully weighed up the wisdom of broadcasting 
an image of grandeur in a court where political ambitions such as those 
he was suspected of harbouring could backfire. After Luis de Haro’s 
death in 1661 the headship of the most salient political bloodline of sev-
enteenth-century Spain was left to rest on the shoulders of the thirty-
two-year-old Gaspar, who was as bright and ambitious as he was unruly 



560

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

and unprepared. His well-deserved reputation for dissoluteness would 
prove hard to dispel in later life (Fernández-Santos Ortiz-Iribas 2020b). 

Gaspar’s hopes of political advancement were dashed by his 
alleged involvement in a plot uncovered in 1662 to blow up part of the 
Buen Retiro theatre. Thanks to his powerful connections he was spared 
the full consequences of a laesa maiestas crime and was eventually allowed 
to exchange his prison sentence and banishment for military service at 
the Portuguese front where he was captured in 1663. Imprisoned in 
Lisbon, he awaited release until around 1667, returning the following 
year to sign a peace treaty with Portugal on behalf of the Spanish Crown 
(Martín Monge 2017). 

The Treaty of Lisbon put an end to the twenty-eight-year-long 
Portuguese Restoration War. It was concluded and signed in Lisbon 
in early February 1668 with Carpio representing the Spanish Crown. 
Edward Montagu, 1st Earl of Sandwich, acted as mediator on behalf 
of Charles II of England, prompting Spain to recognise the House of 
Braganza as Portugal’s ruling dynasty. As a farewell gift to be remembered 
by, Sandwich thought to present his portrait to the convent of Santo Elói 
where the peace agreement had been signed. Commissioned in situ from 
a certain “Feliçiano”, it was described in Sandwich’s diary as “A picture 
to the knees in a vest (the then habit of England), and the hatt in the 
right hand hanging straight downe. It was an extraordinary like picture.” 
Although it was presumably destroyed during the 1755 earthquake, it 
is known thanks to the duplicate Sandwich 
took with him when he departed from Lisbon 
on 5 March. Kept at Hinchingbrooke House, 
Huntingdon, it was photographed in black 
and white for a 1912 publication with the 
correct attribution to Feliciano de Almeida 
(Harris 1912, II, pp. 131-143). Later moved 
to a warehouse in Bridport, Dorset, it per-
ished in a 1997 arson fire. Fortunately, 
Alistair Malcolm, who remembers seeing the 
painting in 1995 (personal communication, 
17 July 2015), published a colour photograph 
(fig. 1) that attests to its state shortly before 
its destruction (Malcolm 2003, p. 160). 

Fig 1. F. de Almeida: Portrait of 
the 1st Earl of Sandwich (1668). 
Formerly at Hinchingbrooke 
House, Huntingdon.
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Gaspar de Haro must have followed Montagu’s lead in commis-
sioning a valedictory portrait for the library of the convent of Santo Elói. 
Perhaps both diplomats agreed beforehand to honour the hospitality of 
the Secular Canons of St. John the Evangelist with their respective like-
nesses. The fact that both portraits face each other would imply they are 
pendants and a shared commission. What appears to be a duplicate of 
Carpio’s (fig. 2) was identified in Madrid in 2012 and later published as 
an anonymous painting (Fernández-Santos Ortiz-Iribas 2015, p. 205). It 
had been reproduced once before on account of the merits of its historic 
frame without mention or identification of the sitter (Timón Tiemblo 
2002, p. 219). The execution of four canvases in early 1668 must have 
kept Feliciano de Almeida (and his workshop?) busy. While the loss of 
the Hinchingbrooke duplicate renders expert comparison impossible, 
the resemblances between the two canvases are 
striking enough to propose an attribution of the 
Madrid painting to Almeida and a date of 1668. 
Its yellowed varnish notwithstanding, the por-
trait of Luís de Meneses (1632–1690), 3rd count 
of Ericeira (fig. 3, c. 1673–1675, reproduced in 
Varela Flor 2016, fig. 8), may be proposed as a 
close analogue to Carpio’s likeness in Madrid.

The historic provenance of the painting 
now at the Museo del Traje, Madrid (inventory 
CE017846), can be ascertained only in part. Its 
first owner must have been the beautiful Antonia 
María de la Cerda, Gaspar de Haro’s first wife, to 
whom in all likelihood it was gifted. Appraising 
it at 250 reales, entry 234 in her 1670 inventory 
reads: “Un retratto del dicho Excelentísimo 
Señor Don Gaspar de Aro marqués del Carpio 
de bara y media de cayda y poco más de bara de 
ancho” (Frutos Sastre 2009, Appendices, p. 44). 
This would imply a height of about 125 cm and 
a width of slightly above 83.59 cm, which is the 
measure of the Castilian vara. The measurements 
of 135 x 95 are therefore within a 10 cm margin of 
those quoted in the inventory, which is in keeping 
with the fact that, as stated below, the canvas was 

Fig 2. F. de Almeida 
(attrib.): Portrait of the 
7th Marquess del Carpio 
(1668). © Museo del Traje, 
Madrid.

Fig 3. F. de Almeida: 
Portrait of the 3rd Count 
of Ericeira (c. 1673–1675). 
Galleria degli Uffizi, 
Florence. © Wikimedia.
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lined twice. Although the painting recorded in 1670 must have stayed 
in Madrid, it is apparently absent from Carpio’s post-mortem inventory 
(cf. Burke & Cherry 1997, pp. 830–877). 

The portrait entered the Museo del Pueblo Español on 20 
December 1965 where it was inventoried (no. 662). María Victoria 
Pérez Camarero conducted an examination on 14 July 1966 noticing 
the existence of several retouches on the hand, figure and background 
(IPCE,  Bienes Muebles, 153/8). She concluded that, although relining 
was recommended for the extensive craquelure on the picture surface, 
in her opinion the portrait was not worth restoring owing to its poor 
quality (poca calidad). Yet, as specified on the extant tag belonging to the 
Instituto Central de Conservación y Restauración (ICCR) glued to the 
canvas’s back, Pérez Camarero completed its restoration on 18 February 
1967. After the Museo del Pueblo Español closed down, the portrait 
must have entered the collection of the Museo del Prado before being 
deposited at the Museo del Traje around the time it was created in 2004.

Almeida’s portrait of Carpio (fig. 2) was first brought to atten-
tion with a date of about 1670 as evidence of the Spaniard’s penchant 
for French clothing (Fernández-Santos Ortiz-Iribas 2015, p. 204). The 
sitter’s long and ungainly face resembles his engraved portrait by Marcos 
Orozco, which was included in a book published in Madrid in 1672 (link 
1 below). Yet Orozco showed Carpio in Spanish attire wearing the req-
uisite starched collar (golilla). The diplomatic portrait by Almeida pre-
sented Gaspar de Haro’s more cosmopolitan side with the Tagus estuary 
and the Tower of Belém in the distance. The above-quoted Frenchman 
François Bertaut de Fréauville, who met him in Madrid some ten years 
before, in 1659, had noted that the thirty-year-old nobleman, then styled 
Marquess of Eliche, “vit plus à la Françoise qu’aucun Seigneur d’Es-
pagne” (Bertaut 1682, p. 322). The prominent embossed baldric from 
which the sword hangs, the plumed hat, the cravat, the infantry dou-
blet, the military sash knotted dashingly at the side, the leather jacket, 
and —significantly— the rhinegraves showcase Gaspar’s fashion sense as 
well as Almeida’s artistry in setting off the red, white and yellow of the 
fabrics against the deep green velvet of the curtain. Recalling Sandwich’s 
portrait, the fringe trim, the hanging tassel and folded drapery are ren-
dered rather clumsily. In both paintings the (diurnal or nocturnal) land-
scape lacks depth. Atmospheric effects are direly missing exemplifying 
what Félix da Costa Meesen described in his 1696 Antiguidade da arte da 
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pintura as Almeida’s “Gothic” manner. The conventions of courtly por-
traiture notwithstanding, resemblance appears to have been Almeida’s 
strongest suit —also in Da Costa’s assessment— justifying his ranking as 
one of Lisbon’s most sought-after artists (Gonçalves 2012, pp. 149-161).

The absence of painted portraits of Carpio is remarkable when 
the size of his art collection is taken into account. Apart from Almeida’s, 
owned by his first wife, there appears to be only a portrait by Andrés 
Smidt amongst Gaspar de Haro’s inventoried possessions before he 
moved to Rome. The wording is curious: “Un quadro del s[eño]r 
Marqués del Carpio con retrato de la s[eño]ra D[oñ]a Ant[oni]a de la 
Zerda con un letrero que dice Mardoqueo […]” measuring about 104 
x 125 cm and valued at 200 reales (Burke & Cherry 1997, p. 856, no. 
463). The fact that it was labelled “Mardoqueo” (Mordechai) and that a 
large unfinished  drawing with Antonia María’s likeness appears next in 
the inventory (ibid., no. 465) might help explain the allegorical nature 
of this by all accounts unusual double portrait. Smidt, knowledgeable 
of Carpio’s prosecution back in 1662 on charges of treasonable arson 
at the Buen Retiro, which the nobleman considered a plot to disgrace 
him, chose to cast him as a modern Mordechai holding the portrait of 
his good-looking wife who, like a reincarnation of Esther, had indeed 
pleaded Gaspar’s innocence before Philip IV, a new Ahasuerus.  

Carpio’s diplomatic stint in Lisbon did not alter the status quo. 
Disliked and distrusted by Philip IV’s widow, the regent Mariana of 
Austria, he stood no real chances of political advancement in Madrid. 
On 21 September 1671 the Queen Regent appointed him ambassador to 
Rome in what was rightly perceived as a setback by a man who aspired 
to a high-profile political career at court. Only reluctantly and after pro-
crastinating for many years did Carpio leave Madrid behind on 16 April 
1674 (Archivo General de Simancas, henceforth AGS, Estado, lib. 112, 
fols. 3–7v, 10). Unable to return to the capital but uncertain about his 
prospects as appointed ambassador in Rome, he whiled away his time in 
Murcia. Departing from Murcia, Gaspar de Haro finally set out for Italy 
by both land and sea, spurred by news arriving in late June 1676 of an 
outbreak of plague in nearby Cartagena. From late October 1676 until 
mid-March 1677, the marquess embarked on a protracted and eventful 
journey that was in fact the first time he had ventured outside the Iberian 
Peninsula. Rome, to which Carpio had referred as the ‘Theatre of the 
World’ (AGS, Estado, lib. 115, fol 362v), awaited a by now mature man, 
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aged forty-seven, whose wealth and exalted birth had not secured him 
high office and who was more than willing to even the score and leave 
his mark.

With the exception of Almeida’s canvas of 1668, all extant 
portraits of Carpio are in the form of engravings, none of which were 
apparently based on the paintings recorded in the inventories of the 
nobleman’s belongings drawn up in Rome (1682–1683) and Naples 
(1687–1688). The best known engraving, which exists in two versions, 
shows him in an oval portrait held up by a putto and a winged Fame 
(Fusconi 2008, pp. 183-184, fig. 10; Fusconi 2010, pp. 209–210, 218, 
note 2; link 2). The painted likeness the engraver Jacques Blondeau used 
was credited to Giuseppe Pinacci (Ioseph Pinaccius Pinxit). It was not 
listed in Carpio’s inventories (Burke & Cherry 1997, p. 815) unlike a 
hereto unidentified allegorical portrait by Giacinto Brandi (ibid., p. 783, 
no. 985). An enthroned Nobility holding Gaspar de Haro’s likeness aloft 
presided over Brandi’s drawing. Fame, Hercules treading on Vice, and a 
putto emptying a cornucopia complete the scene (López-Fanjul Díez del 
Corral 2013, pp. 296–297, 306–307). We also know that Carpio com-
missioned four paintings about 208 cm wide as mementos of one of the 
six cortèges he headed on the eve of Saint Peter’s as Spanish ambassador 
(1677–1682, Burke & Cherry 1997, p. 859, no. 570) for the ceremo-
nial handing over of the chinea or white hackney to the reigning pope, a 
largely symbolic act of vassalage in exchange for the Neapolitan Crown 
performed yearly on behalf of the king of Spain. A purported portrait by 
Giovanni Maria Morandi and a projected posthumous one by Vincenzo 
Noletti (López-Fanjul Díez del Corral 2013, p. 294) have not been found 
and are absent from the inventories. By all accounts a voracious collector 
in his Italian years, the dearth of painted portraits of Gaspar de Haro in 
his possession is worth stressing. 

López-Fanjul Díez del Corral (2013, p. 300) stated that a most 
exceptional engraving of Carpio wearing armour (fig. 4), kept at the 
Biblioteca Nacional in Madrid (Cacciotti 1994, 134) and measuring 417 
x 312 mm, is clearly copied from an unknown painting not described in 
the inventories. The use of mezzotint, by then a mostly northern European 
medium known for its aptness for tonal nuance, would indeed suggest 
a black-and-white print reproducing a painting. The Latin inscription 
at the foot of the mezzotint refers to Carpio as ambassador in ordinary 
to Innocent XI, adding that “now” (nunc) he is viceroy. This would help 
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date the sheet to late 1682 or early 1683, 
that is, the time of the marquess’s trans-
ferral from Rome to Naples. It is signed 
by Arnold van Westerhout using “fecit”, 
which would imply he did not rely on 
someone else’s drawing. 

Carpio commissioned the 
above-mentioned Westerhout and Teresa 
Del Po to execute etchings of two of the 
paintings he prized the most amongst 
those he acquired in Italy. These were, 
presumably, original pieces by Correggio 
and Titian. On the basis of a drawing 
by her brother Giacomo, in 1684 Teresa 
etched the former, a Madonna and Child 
Carpio acquired from Muzio Orfini (Mutius Orphinus) in Rome in 1682 
(link 3). Frutos (2004) neglected to collate the Latin and Italian versions 
of the extant purchase contract and, like most readers of Teresa Del Po’s 
print, assumed the seller was Muzio Orsini, with an “s” instead of an 
“f”. In point of fact the same document pinpoints very specific damage 
on the panel that could definitively establish whether or not Correggio’s  
original Madonna del Latte in Budapest was or not the panel Carpio 
purchased (Fernández-Santos Ortiz-Iribas 2008, 518). Muzio Orfini 
should be identified as the man to whom Godofredo Gariberti donated 
ten paintings, including three by Titian. Pietro da Cortona temporar-
ily stored these before handing them over to Orfini on 21 April 1660 
(Geisenheimer 1909, p. 36, no. 83; Metelli 2014, p. 670). 

Westerhout etched a study in oil on paper of the head of the 
Penitent Magdalene Carpio had acquired from Giovanni Battista Roeta, 
now at Welbeck Abbey (Burke & Cherry 1991, pp. 756, no. 511; 786, 
note 22). This etching (link 4) shared with Teresa Del Po’s a large format 
captioned with a horizontal strip bedecked with Carpio’s coat of arms. 
To either side of the escutcheon, running text identified the painting 
and specified that the print had been made on the marquess’s orders. 
Was Westerhout’s mezzotint also crafted after a painting the marquess 
owned albeit one not mentioned in the inventories? And, if so, why did 
Westerhout omit the painter’s name? To be sure, the mezzotint shares 
with the two etchings the same type of layout, which the Flemish engraver 

Fig 4. A. van Westerhout: Portrait of 
the 7th Marquess del Carpio (c. 1682) 
after a sculpture by A. Rondoni (?). 
© Biblioteca Nacional de España, 
Madrid.
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must have known quite well as he had been responsible for one of them. 
Westerhout depicted Carpio wearing a suit of armour and hold-

ing the baton of command to a backdrop of drapery with a plumed 
helmet as standalone accoutrement. The background is handled softly, 
with blurred contours; the armoured figure, including the fluttering 
sash knotted around the left arm, stands out for its noticeably sharper 
volumetric definition. This is particularly apparent in the steely edged 
breastplate and plackart, complete with a forking-out lance rest and the 
embossed cross of Alcántara proudly displaying Gaspar de Haro’s rank 
of grand commander of this chivalric order. Pauldrons, rerebraces, vam-
braces, couters, lamed tassels, sword strap, rapier hilt and baton appear 
distinctly defined in their three-dimensionality. Interestingly, the hands 
are rendered with almost sculptural roughness. The drooping necktie 
appears to be sculpted in marble. A pronounced contrast between the 
wavy, shoulder-length hair and the high, bulging forehead unflatteringly 
highlights the sitter’s encroaching baldness. Turned to the left, Carpio’s 
elongated features combine alertness and command with magnanimity 
and benevolence, a message echoed by the contrast between the open, 
welcoming hand and the lowered one imperiously clutching the baton. 
Another mezzotint by Westerhout, dated 1692, represents Ferdinando 
de’ Medici (1673-1713) in armour (link 5). Although here too the 
engraver from Antwerp has made good use of the medium to play up the 
sculptural rotundity of the armour, the result is, compositionally and in 
terms of surface treatment, slightly more conventional and would appear 
to be inspired by Niccolò Cassana’s portraiture of the Grand Prince of 
Tuscany. 

It strikes us as somewhat improbable that Carpio should have 
chosen to pose wearing armour for an engraver instead of a painter. It 
is also difficult to envisage what purpose Westerhout’s large mezzotint 
would have served. For one thing, Blondeau’s engraving, as mentioned 
above, was conceived and distributed in two versions. The first was 
addressed to Carpio’s niece Lorenza de la Cerda who had wed Filippo 
Colonna in 1681 and taken up residence at the family palace at Santi 
Apostoli. The ambassador intended this state of the print to function, 
much like the painting donated to Santo Elói back in 1668, as a val- 
edictory gift to the Romans. The second state (link 6), now with a ded- 
ication to the Eletto del Popolo, was intended as an inaugural portrait to 
impress upon the Neapolitans the worth of their newly elected viceroy. 
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Yet perhaps Westerhout’s mezzotint needs to be interpreted in the light 
of another of Carpio’s many Roman commissions. 

Carpio’s 1682 inventory, which was written in Italian and 
drawn up in Rome, included a statue of Carpio by Alessandro Rondoni 
described rather ambiguously as both a bust and half length: “Una 
statua di Sua Eccellenza in busto o mezza figura di marmo bianco, con 
armatura, su piedestallo di pietra egitia e di diversi colori, con suoi tro-
fei di marmo bianco” (Cacciotti 1994, pp. 138, 193). The post-mortem 
inventory compiled five years later in Spanish confirms the presence of 
the unequivocally half-length marble statue in Naples at the time of the 
viceroy’s death: “El retrato de su excelencia en medio cuerpo de már-
mol blanco con armadura. El pedestal de piedra egipcia, porta Santa y 
alabastro de Sicilia de este retrato”  (Frutos 2014, p. 641). Its multi-co-
loured pedestal in Egyptian stone, portasanta marble (from Chios) and 
Sicilian alabaster against which trophies in white marble stood out brings 
to mind Carpio’s contemporaneous commission of a scaled-down, poly-
chrome version of Bernini’s celebrated Fountain of the Four Rivers with 
figural elements in white (cf. Fernández-Santos Ortiz-Iribas 2020a). 

What could have prompted Carpio to commission from Rondoni 
a marble portrait of himself clad in armour? We know now Rondoni 
was entrusted with producing at least two and possibly all four allegor-
ical busts commissioned to accompany the half-length statue: Truth, 
Prudence, Envy, and Untruth (cf. Frutos 2014; Giometti 2017). The 
choice of contrasting virtues and vices underscores the struggle inherent 
in the steep and narrow path leading to eponymous Virtue, the mark 
of true heroism —incidentally a trait Westerhout highlighted when he 
addressed his mezzotint (as a personal farewell gift?) in Latin to “the 
Most Illustrious Hero and Most Excellent Lord” Don Gaspar de Haro 
y Guzmán. Rondoni’s sculptural programme must have struck a chord 
with Gaspar de Haro, a man who believed lies and jaundice had, back 
in 1662, unduly interfered with his prospects of courtly advancement 
bringing upon him banishment and disrepute. 

Where did Carpio get the idea of what, according to Spanish 
taste and conventions, was a rather unusual marble half-length statue? 
The inventory descriptions, succinct though they are, raise the possibility 
that Rondoni may have come up with a lower than waist-length statue of 
Carpio decked out in full armour (in line with what see in Westerhout’s 
mezzotint). Admittedly, the format was far from being standard in Spain 
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—nor was it common in Italy where busts 
or full lengths were preferred. There was, 
however, an important precedent Carpio 
must have known about: the statue of his 
brother Juan Domingo de Haro, Count 
of Monterrey, sculpted by Lodewijk 
Willemsens in 1675 (fig. 5). Although it was 
a public commission financed by the guild 
of Saint Luke at Antwerp and was intended 
to remain in the guild’s gallery alongside 
the half-length statue of the Marquess of 
Caracena (Lock 2016, p. 101), Monterrey 
must have secured an image or reproduc-
tion which he would have not failed to bring 
to the attention of his elder brother, a trusted confidant and political ally, 
especially considering their shared penchant for the arts. Westerhout’s 
mezzotint may well help grasp the analogies between Willemsens’s and 
Rondoni’s armoured portraits in marble.

We know that, for the benefit of scholars (studiosi) and artists (vir-
tuosi), Carpio envisioned having print reproductions made of the impres-
sive collection of artworks he had assembled in Italy and, as witnessed 
by the “Carpio Album” at the Society of Antiquaries of London (SAL), 
the drawing of many of the antique, pseudo-antique and modern statues 
was well underway when the marquess left Rome at the end of 1682 
(Fusconi et al. 2021, pp. 12–14). Brigitte Kuhn-Forte recently detected 
a vivifying “Pygmalion effect”, that is, in Elizabeth Cropper’s definition, 
an “attempt to bring Antiquity to life”, in numerous sheets of the SAL 
album (ibid., pp. 21–21, fig. 14–15; 32). Given that draughtsmen work-
ing for Carpio were asked to instil life into certain of his antique sculp-
tures when reproducing them, it should not strike us as unusual that 
the poet and librettist Sebastiano Baldini, known for his close contacts 
with Rome’s artists (Calenne 2012) and the Spanish ambassador, should 
have penned a poem imagining how to bring to life Rondoni’s sculpted 
portrait of the marquess: “Pur miro in essa [statua] un animata forma” 
(Pegazzano 2016, pp. 14, 31–32, with reference to Giometti 2010, pp. 
355–356, note 31; Frutos 2009, Appendices, p. 336). While Westerhout’s 
mezzotint functioned for most viewers as a good likeness of the new vice-
roy in armour, it may have served an ulterior purpose. If the hypothesis 

Fig 5. L. Willemsens: Portrait of the 
8th Count of Monterrey (1675). 
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten, Antwerp. © KIK-IRPA, 
Brussels.
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defended here is correct, select cognoscenti would also have recognised 
in the armoured portrait a pictorial instantiation of the “animata forma” 
trapped in Rondoni’s statue of Gaspar de Haro. 

Links

(1)http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?search-
data1=3667268%7BCKEY%7D&searchfield1=GENERAL%5ESUB-
JECT%5EGENERAL%5E%5E&user_id=WEBSERVER
( 2 ) h t t p s : / / c a t a l o g o . b e n i c u l t u r a l i . i t / d e t a i l /
HistoricOrArtisticProperty/1100152822
( 3 ) h t t p s : / / w w w . b r i t i s h m u s e u m . o r g / c o l l e c t i o n /
object/P_1837-0408-214
( 4 ) h t t p s : / / w w w . b r i t i s h m u s e u m . o r g / c o l l e c t i o n /
object/P_1950-0211-174
(5) https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1910-1571
(6) http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000034007&page=1
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Resumo

O padre Antônio Vieira, no “Sermão de Santo Inácio”, impresso 
em 1679, compõe o retrato encomiástico de Santo Inácio de 
Loyola. Conforme a Naturalis historia, de Plínio o Velho (sec. I 

d.C.), este retrato estriba-se na compreensão de que a imitação, para 
a figuração de um ser sem semelhança, seja procedimento artístico que 
requer a eleição de excelências. 

Abstract

The Jesuit Antônio Vieira, on the “Sermão de Santo Inácio”, 
published in 1679, presents a panegyrical portrait of Saint Ignatius of 
Loyola. According to the Naturalis historia of Pliny the Elder (1st cent. 
AD), this portrait is based on the understanding that imitation, for the 
figuration of a non-resemblance being, is an artistic procedure that 
requires the choosing of excellencies.
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O padre Antônio Vieira (1608-1697) é conhecedor de Aristóteles 
(séc. IV a.C.), da anônima Retórica a Herênio (séc. I a.C.), de Cícero 
(séc. II-I a.C.), de Quintiliano (séc. I d.C.) e de um repertório vasto de 
tratadistas gregos e latinos de retórica e de poética. Por outras palavras, 
muitíssimo familiarizado com autores de um corpo doutrinário antigo 
sobre as artes, que se sabe autorizado pelo costume e atualizado por 
letrados, eruditos, poetas, oradores etc., nos séculos XIV, XV, XVI e 
XVII, Antônio Vieira compreende que as práticas artísticas consistem 
no imitar. A imitação, para o inaciano, conforme o que se lê no “Sermão 
de Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus”, é atividade conside-
rada de dois modos: ou pode ser estribada na primazia da semelhança e 
assim é devotada à composição da similitude a um só exemplo ou pode 
ser estribada na primazia da excelência e assim é devotada, como abstra-
ção compositiva, à eleição e à elaboração da similitude optima a inúmeros 
exemplos. Tal como a leitura desse sermão deixa evidente, de acordo com 
Vieira, esses dois modos de entendimento da imitação não se equivalem; 
no texto do sermão, prevalece o segundo, o da imitação eletiva, prescrito 
artisticamente como princípio compositivo da excelência e empregado 
como lugar-comum para o encômio.

Por obediência ao Prepósito Geral da Companhia de Jesus, 
o padre João Paulo Oliva (1600-1681), os sermões de Antônio Vieira 
foram preparados para circulação em formato de livro impresso. Veio à 
luz, em 1679, estampado, em Lisboa, na oficina do impressor João da 
Costa, o tomo primeiro da editio princeps dos Sermões, dedicado à Sua 
Alteza, o Príncipe Regente de Portugal, D. Pedro II. No prólogo ao leitor 
que integra esse primeiro tomo, em que se reúnem quinze sermões da 
obra parenética de Vieira, o autor adverte em primeira pessoa: “começo 
a tirar da sepultura estes meos borrões, que sem a voz que os animaua, 
ainda resuscitados saõ cadaueres” (VIEIRA, 1679: s.p.). Entre os bor-
rões e cadáveres de Vieira, está o “Sermão de Santo Inácio”. Trata-se de 
um sermão hagiográfico, isto é, de uma peça oratória do gênero epidí-
tico dedicada à composição do retrato encomiástico de Inácio de Loyola 
(1491-1556), como já se sabe, o santo fundador da ordem dos jesuítas. 
O “Sermão de Santo Inácio”, como informa a rubrica que o introduz na 
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página impressa, foi pregado em 1669, no Real Colégio de Santo Antão, 
em Lisboa (VIEIRA,1679: p. 365). Conforme o calendário litúrgico do 
catolicismo romano, que prescreve as matérias de invenção da oratória 
sacra, é o dia 31 de julho a ocasião oportuna para a devoção inaciana. 
Entre o tempo presente da estampa da palavra escrita de Vieira e o tempo 
presente da palavra desempenhada no púlpito em voz alta, aquele 31 de 
julho de 1669, há algo em torno de uma década. À maneira da imago ou 
do vulto pintado que, mediante o artifício, deve parecer natural, como 
lemos em Plínio o Velho (séc. I d.C.) ou em Leon Battista Alberti (1404-
1472), este “Sermão de Santo Inácio”, já impresso na página do livro e 
já destinado ao leitor seiscentista dos Sermões, quando não mais ende-
reçado ao ouvinte em lugar e em tempo determinados, tem o intuito 
de fazer presente o ausente e de, conferindo por meio da memória vida 
longa às coisas passadas, perpetuar o morto, a fim de agradar, de como-
ver e de ensinar os remédios da alma.

Uma vez que seja composto como peça oratória do gênero epi-
dítico, o “Sermão de Santo Inácio” propõe a excepcionalidade do fun-
dador da Companhia de Jesus e o retrata, de modo superlativado, como 
“compendio de todos os Santos” (VIEIRA, 1679: p. 444). O sermão 
trata de evidenciar, com o fundamento teológico do Evangelho de São 
Lucas (Lc. 12, 36), que Santo Inácio é semelhante aos santos católicos 
todos e que, em razão disso, é santo sem semelhante. Nas palavras do 
pregador, trata-se de dar evidências, ao fim e ao cabo, de que Santo 
Inácio é “o Semelhãte sem semelhante” (VIEIRA,1679: p. 373). Para 
Vieira, a natureza dessa excepcionalidade é causal: escreve o jesuíta que 
Deus fez os santos à semelhança de Cristo, visto que é Cristo “causa 
exemplar, & prototypo de todos os Santos” (VIEIRA,1679: p. 376); 
Deus fez Santo Inácio, porém, de modo singular, pois o fez à semelhança 
de todos os santos, de maneira que sejam os santos “hum espelho, & 
retratto” de Cristo (VIEIRA,1679: p. 376-377), ao passo que seja Santo 
Inácio o retrato de todos. O retrato faz-se, assim, como síntese das vidas, 
das ações, das virtudes e dos exemplos dos santos todos, reunindo atri-
butos que fazem de Santo Inácio figura que a todos se assemelha e que 
a todos suplanta em santidade. Ademais, como se lê nos apontamentos 
que Alcir Pécora faz deste sermão, a afirmação da excepcionalidade do 
fundador da Companhia de Jesus é também a afirmação da superiori-
dade da Companhia entre as ordens religiosas como “resposta salvífica 
a todos os homens” e como “resposta política a todas as ‘ordens’ ou 
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‘estados’ sociais dos reinos” (VIEIRA, 2001: p. 120).

O retrato das excelências de Santo Inácio

Ora, como síntese e compêndio superlativo, Santo Inácio é, para 
Vieira, o efeito do entendimento de Deus, concebido, no corpo retórico 
do sermão, como artifex, como pictor, cujo ato de invenção é, por compa-
ração, apresentado por intermédio da Naturalis historia, de Plínio o Velho 
(séc. I d.C.). Assim propõe Vieira:

Houuese Deos na formaçaõ de S. Ignacio como Zeuxis na pintura de 
Iuno, Deosa das Deosas. Fez vir diãte de si aquelle famoso pintor todas 
as fermosuras, que entaõ hauia mays celebradas em Agrigentina, & imi-
tãdo de cada hũa a parte mays excellente, de que as dotàra a natureza, 
venceo a mesma natureza cõ a arte; porque ajuntando o melhor de cada 
hũa, sahio com hũa imagẽ mays perfeyta, que todas. Se assi succedeo, 
foy caso, & fortuna, mas naõ ciência: porque como fermosura consiste 
na proporçaõ, ainda que cada hũa das partes em si fosse de extremada 
belleza, todas juntas podiaõ compor hum todo que não fosse fermoso. 
Na fermosura das virtudes he o contrario. Como todas as virtudes entre 
si saõ concordes, & naõ podem deyxar de fazer harmonia; de qualquer 
parte que sejaõ imitadas, sempre ha de resultar dellas um composto 
excellente, & admirauel, qual foy o que Deos quiz formar em S. Ignacio. 
(VIEIRA, 1679: p. 379-80)

Em Plínio o Velho, numa história dedicada a inventariar os lumes 
da arte da pintura e também os contributos dos auctores aos fazeres artís-
ticos (KOSSOVITCH, 2006: p. 16), o caso da imagem consagrada ao 
templo de Juno Lacínia é relatado de modo a explicitar a diligentia do 
pintor Zêuxis de Heracleia (séc. V a.C.). A pintura de Zêuxis, conforme 
a Naturalis historia, pende da de Apolodoro (séc. V a.C.) e com ela riva-
liza, assim como rivaliza com a de Parrásio de Éfeso (séc. V a.C.) na 
imitação das coisas da natureza e nos efeitos de similitude que enganam 
o sentido da visão, efeitos alcançados pela habilidade do artífice. Plínio 
atribui a Apolodoro a primazia em exprimir o aspecto das coisas e em 
pintar tábuas capazes de cativar os olhos (NH XXXV, 9, 36, § 60), à 
medida que afirma ser Zêuxis o pintor que se tornou célebre pela des-
proporção na composição de corpos e de cabeças, pela diligência, como 
o caso de Agrigento espera servir de exemplo, e pelas figuras monocro-
máticas em branco (NH XXXV, 9, 36, § 64). Distintamente, Parrásio, 
conforme Plínio, é o primeiro pintor a dar simetria à pintura e, louvado 
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pelo delineamento preciso dos contornos dos corpos, o primeiro a dar 
sutileza às feições, elegância aos cabelos e beleza às bocas (NH XXXV, 
9, 36, § 67). Ora, conforme a referidíssima anedota relatada por Plínio, 
no certame que põe em disputa esses dois rivais em habilidade, Zêuxis 
é o pintor de uvas que confundiram aves por parecerem verdadeiras, 
enquanto Parrásio é o pintor de cortina que confundiu o próprio artífice 
de Heracleia (NH XXXV, 9, 36, § 65). 

Para Vieira, sempre em conformidade com a autoridade da 
Naturalis historia, o nome de Zêuxis é, sobretudo, a designação que 
define e que também chancela a imitação como procedimento eletivo 
dedicado à conformação da excelência e da perfeição. Dessa maneira, 
uma vez que se compreenda que não há, entre as coisas naturais, um 
corpo que seja dotado de perfeição e que por isso seja considerado admi-
rável, cabe ao pintor, para a efetuação da beleza, observar a natureza em 
busca das excelências e dos belos atributos dispersos entre os corpos 
para imitá-los. Zêuxis assim o faz, retirando da multiplicidade das partes 
belas dos corpos observados das jovens agrigentinas um corpo sem par, 
o da deusa Juno, conforme Vieira, que se compõe, na tábua em que se 
pinta, como um todo belo, proporcional e perfeito. Como procedimento 
eletivo, a imitação, personificada por Zêuxis, supõe a semelhança sem 
nunca ater-se a ela e também supõe a observação sem nunca ater-se a 
ela. Conformando pela abstração o que o sentido da visão desconhecia, o 
pintor torna-se capaz de corrigir a natureza e de aperfeiçoá-la por meios 
artísticos.

Esse procedimento de imitação como partilhado por Zêuxis e 
por este Deus artifex enunciado por Vieira guarda as lições socráticas 
sobre a pintura. Entre os Memorabilia de Xenofonte (séc. V-IV a.C.), 
relata-se que, certo dia, Sócrates (séc. V-IV a.C.) foi à casa de Parrásio, 
pintor afamado pela rivalidade com Zêuxis. Em diálogo, assumindo, 
com a anuência do interlocutor, que a pintura seja produtora de seme-
lhança (εἰκασία/eikasía) das coisas vistas por meio do emprego de cores, 
Sócrates afirma que o pintor dedicado a compor belas formas — uma 
vez que não seja fácil encontrar um homem em tudo repreensível — 
deve buscar reunir de muitos o mais belo de cada um, de modo a fazer 
parecer inteiramente belos os corpos (XEN. Mem. 3, 10, 1-2). Ora, per-
filados na composição de belos corpos conforme as lições de Sócrates, 
e êmulos nas práticas da arte, Zêuxis e Parrásio são pintores de homens 
impossíveis, como se lê em Aristóteles: assim fazem, aprende-se com 
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a Poética, porque ambos pintam homens melhores do que aqueles que 
lhes serviram de paradigma, e, ao pintá-los, fazem como Sófocles (séc. 
V a.C.) poeta que compôs, na tragédia, não os homens como são, mas 
como devem ser (ARIST. Poet. 25, 1461 b 12-13; 1460 b 33; SANTOS, 
2002: p. 232). Nesses termos, o corpo pictórico de Juno guarda a beleza 
que os corpos das jovens de Agrigento individualmente não têm, assim 
como o corpo oratório de Santo Inácio guarda a santidade que os demais 
santos todos não têm. De acordo com Vieira, é por meio da distinção 
lógica entre o todo e as partes que se prova como Santo Inácio pode ser 
santo sem semelhante, embora seja semelhante a tantos santos do cato-
licismo. Escreve o jesuíta: “Tomado Santo Ignacio por partes, era seme-
lhante: todo S. Ignacio, não tinha semelhante” (VIEIRA, 1679: p. 409). 
Por meio de outras palavras do mesmo sermão, trata-se de compreender 
que o santo se tenha formado como “dessemelhança composta, & fun-
dada em muytas semelhanças” (VIEIRA, 1679: p. 412). 

A comparação que superlativa Santo Inácio, quando enunciada 
do púlpito lisboeta do Real Colégio de Santo Antão, em 31 de julho de 
1669, causou alguma controvérsia, como dá noticia uma carta do jesuíta 
a D. Teodósio de Melo. Essa controvérsia, se assim é possível dizer, 
decorre, naquilo que interessa a este texto, da leitura da Naturalis histo-
ria. Convém recordar que Plínio não afirma explicitamente que Zêuxis 
tenha pintado Juno, afirma, sim, que Zêuxis pintou “para os Agrigentinos 
uma tábua que dedicariam ao templo de Juno” (NH XXXV, 9, 36, § 64: 
“Agrigentinis facturus tabulam, quam in templo Iunonis dicarent”). A maté-
ria figurada nessa tábua permanece elíptica no relato de Plínio. Porém, 
não se deve esquecer de que o caso da abstração compositiva operada 
por Zêuxis conta-se também, com variantes, no tratado De inventione 
de Cícero e no fragmentário De imitatione de Dionísio de Halicarnasso 
(séc. I d.C.). Nesses dois autores, não se fala da população de Agrigento, 
mas da de Crotona; fala-se, ademais, da observação dos corpos de belas 
jovens para a composição da imagem de Helena. Ora, ciente da lição de 
Plínio o Velho e do nome de Helena pendente da lição ciceroniana, Vieira 
escreve a D. Teodósio

Plinius (lib. XXXV, cap. IX): Deprehenditur tamen Zeuxis grandior in capi-
tibus; articulisque; alioqui tantus diligentia, ut Agrigentinis facturus tabulam, 
quam in templo Junonis Laciniae publice dicarent, inspexerit virgines earum 
nudas, et quinque elegerit, ut quod in quoque laudabilissimum esset, pictura 
redderet. 
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Estas, senhor, são as palavras com que Plínio refere a história, de que 
coligem os que assim interpretam que a imagem dedicada do templo 
era da mesma deidade, que nele se honrava. Nem parece que se hou-
vesse de dedicar a Juno a memória da sua maior injúria na formosura 
de Helena, prêmio da sentença de Páris; e assim como Cícero diz que 
sucedeu o caso entre os crotômatas, e Plínio entre os agrigentinos, 
assim podiam variar na aplicação do retrato; mas, de qualquer modo 
que haja sido ou não sido, a semelhança é a mesma, cuja decência está 
qualificada com modéstia do grande Padre Barrada, que no livro vii, 
capítulo x não duvidou de comparar as virtudes da Virgem Senhora 
Nossa com os dotes naturais das donzelas de Zêuxis, para que os cris-
tãos o imitem. (VIEIRA, 2014: p. 568)1

Vieira dedica-se a citar Plínio, a fim de que possa fundamentar 
na letra latina do texto da Naturalis historia a interpretação, corrente no 
“Sermão de Santo Inácio”, de que a tábua pintada por Zêuxis figure a 
deusa Juno. Mais: Vieira sugere, afastando-se do relato de Cícero, que 
Helena seja personagem cujo retrato é indigno de ser consagrado no 
templo de Juno, o que se pretende argumento de defesa da pintura que 
retrata a deusa, e não Helena. Por fim, admitindo as variantes da anedota 
e sequer considerando abdicar da versão de Plínio, assenta nos comen-
tários teológicos aos Evangelhos, escritos pelo padre jesuíta Sebastião 
Barradas (1543-1615), a asserção da decência — do decoro, talvez fosse 
possível propor — da comparação entre Santo Inácio e Juno, visto que 
Barradas concebe, à luz da pintura dedicada ao templo Lacínio, a ima-
gem da Virgem Maria, como síntese virtuosíssima das imagens de todas 
as divindades2. Plínio fornece, assim, a ambos os jesuítas, um modo de 

1   É dificultosa a identificação da estampa de Plínio o Velho de que pende este passo, mas deve-se notar que a lição textual da Naturalis 

historia nele referido dista da lição estabelecida pela crítica filológica que baliza as edições comumente acessíveis hoje ao leitor interessado 

na obra. Na publicação da Bibliotheca Teubneriana, o texto editado por Ludwig von Jan e por Karl Friedrich Mayhoff propõe (1897, vol. 

v: p. 253): “reprehenditur tamen ceu grandior in capitibus articulisque, alioqui tantus diligentia, ut Agragantinis facturus tabulam, quam in templo 

Iunonis Laciniae publice dicarent, inspexerit virgines eorum nudas et quinque elegerit, ut quod in quaque laudatissimum esset pictura redderet” 

(PLIN. NH XXXV, 9, 36, § 64). Essa versão do texto latino, assim fixado, foi vertida ao inglês por Harris Rackham para a Loeb Classical 

Library e, com o uso de maiúscula em “Reprehenditur”, ao francês por Jean-Michel Croisille para a edição Les Belles Lettres. As variantes 

lexicais que se podem ler na carta de Antônio Vieira endereçada a D. Teodósio de Melo — “deprehenditur” em vez de “reprehenditur”, 

“Zeuxis” em vez de “ceu”, “alioquin” em vez de “alioqui” e “Agrigentinis” em vez de “Agragantinis” — estão elencadas em nota de rodapé na 

edição teubneriana e foram preteridas por seus editores.

2   Em Barradas, lê-se o seguinte: “Celeberrimus pictor Zeuxis (vt Plinius scribit libro 35. capit. 9.) facturus tabulam Agrigentinis, quam in templo 

Iunonis dicarent: virgines quinque elegisse, sibique ad exemplar proposuisse dicitur: vt quod in quaque esset laudatissimum, id penicillo imitaretur. 

Id ipsum Christiano, qui pulcherrimam virtutis imaginem, non in Iunonis, sed in Christi cœlesti templo dicandam, pingere conatur, faciendum reor. 

Non tamen Agrigentinas virgines, sed cœlorum incolas diuos, ante oculos, vt exemplaria proponere debet: quodque in singulis laudatissimum est, id in 

animum, moresque transfere. Quemadmodum vero inter omnes Diuos Virgo Deipara virtutum decore excellit: ita illius imitativo in nobis debet exce-

llere” [O muitíssimo célebre pintor Zêuxis (conforme Plínio escreve no livro 35, cap. 9), “aprestando-se a pintar para os Agrigentinos uma 

tábua que dedicariam ao templo de Juno”, diz-se que escolheu cinco virgens e que se propôs a tomá-las como exemplares, “para que o que 
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abstração compositiva que inventa imagens naturalmente inexistentes, 
impossíveis, superlativadas, que carregam atributos de excelência, dedu-
zidas de imagens de seres naturalmente existentes e possíveis (HANSEN, 
2019: p. 161). Na carta a D. Teodósio, Plínio é a auctoritas que chancela 
esses usos. No corpo argumentativo e expositivo do “Sermão de Santo 
Inácio”, tal como estampado no primeiro volume da primeira edição 
dos Sermões, uma década após a correspondência, não há menção ao 
nome de Plínio. Todavia, esse nome é indicado em nota à margem do 
texto impresso: “Plin. l. / 35. c. 9.” (VIEIRA, 1679: p. 379-80). A nota 
prescreve a significação do retrato encomiástico de Inácio de Loyola e 
constitui protocolos de recepção do sermão impresso, de maneira a indi-
ciar o ato empírico de leitura. Quiçá essa nota à margem seja um modo 
de evitar controvérsias, das quais o sermão desempenhado no púlpito 
do Real Colégio de Santo Antão parece não ter escapado, duas semanas 
antes de Vieira embarcar em viagem com destino à Itália, aonde chegaria 
em novembro de 1669 e onde permaneceria até maio de 1675. 

 
A primazia da semelhança e a dessemelhança composta

No “Sermão de Santo Inácio”, o antípoda de Zêuxis é um 
desenganado pintor interessado na composição do retrato de Inácio de 
Loyola, como se lê:

Poẽse encuberto o pintor; olha para S. Ignacio; forma ideia; aplica os 
pinceis ao quadro, & começa a delinearlhe as feyçoens do rosto. Torna a 
olhar (cousa marauilhosa!) o que agora vio, já não era o mesmo homem; 
já não era o mesmo rosto; já não era a mesma figura, senão outra muyto 
differente da primeyra. Admirado o pintor, deyxa o desenho, que 
tinha começado, lança segundas linhas, começa segundo retratto, & 
segundo rosto; olha terceyra vez: (noua marauilha!) o segundo original 
já tinha desapparecido, e Ignacio estaua outra vez transtornado cõ nouo 
aspecto, com nouas feyçoens, com noua cor, com noua proporçaõ, cõ 
noua figura. Iá o pintor se pudera desenganar, & cansar: mas a mesma 
marauilha o instigaua a insistir. Insta repetidamẽte; olha, & torna 
a olhar; desenha, & torna a desenhar; mas sendo o objeto o mesmo, 
nunca pòde tornar a ver o mesmo, que tinha visto; porque quantas vezes 

em cada uma delas fosse o mais louvado” imitasse com o pincel. Julgo que o mesmo deve ser feito pelo cristão que se prepara para pintar 

belíssima imagem da virtude, que há de ser dedicada não ao de Juno, mas ao templo celeste de Cristo. Todavia, não deve propor diante dos 

olhos como exemplares as virgens Agrigentinas, mas as divindades habitantes dos céus; transferir para a alma e para os costumes o que 

em cada uma é o mais louvado. Mas assim como a Virgem Deípara de virtudes sobressai decorosamente entre todas as divindades, assim 

também a imitação delas deve sobressair em nós] (Tradução nossa).
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applicaua, e diuertia os olhos, tantos eraõ os rostos diversos, & tantas as 
figuras nouas, em que o Santo se lhe representaua. Pasmou o pintor, & 
desistiu do retratto: pasmàraõ todos, vendo a variedade dos desenhos, 
que tinha começado [...]. (VIEIRA, 1679: p. 390-91) 

A ficção das ações deste anônimo pintor faz ecoar o relato do 
jesuíta Pedro de Ribadeneira (1526-1611) — reiterado na Arte de la pin-
tura (1649: p. 589), de Francisco Pacheco (1564-1644) — acerca da vida 
de Inácio de Loyola. Afirma Ribadeneira que nenhum retrato conhecido 
de Inácio foi “sacado tan al propio” em vida, pois, embora muitos desejas-
sem retratá-lo, ninguém ousou dizer-lhe isso, visto que, por humildade, 
lhe incomodava a possibilidade de se ver pintado (RIBADENEIRA, 
1605: p. 171). É verossímil, portanto, a figura deste pintor encoberto e 
enunciá-lo em ação, como faz Vieira, é senão que iterar as virtudes do 
encomiado: tanto digno de ser pintado para a memória dos pósteros 
como humilde ao rejeitar esta honra. Neste passo, como que por maravi-
lha, Inácio de Loyola escapa repetidamente aos olhos acurados e às mãos 
ágeis do insistente retratista, não porque seja o pintor artífice inábil no 
debuxo dos traços, pode-se aventar pelo relato, mas porque abdica de 
fazer os homens como deveriam ser, em conformidade com os preceitos 
conhecidos de Aristóteles, e porque esteja fundamentada a composição 
pictórica em pressupostos imitativos descompassados com o encômio 
do retratado. Como salienta Vieira, não poderia o retrato do Santo dos 
Santos, do Santo que é sempre outro e nunca o mesmo, formado como 
“dessemelhança composta, & fundada em muytas semelhanças”, dedu-
zir-se de um só paradigma. Nesses termos, reduzir o entendimento da 
imitação de Inácio de Loyola às convenções compositivas firmadas na 
primazia da semelhança seria não fazer como Zêuxis, seria não fazer 
como o Deus artifex que fez Santo Inácio, seria, enfim, não eleger as exce-
lentes partes para compor o todo harmônico e virtuosíssimo. 

Por intermédio do retrato do Santo efetuado pelo entendimento 
divino, o “Sermão de Santo Inácio” parece interceptar o discurso L’idea 
del pittore, dello scultore e dell’architetto, que se sabe proferido por Giovanni 
Pietro Bellori (1613-1696), em meados de 1664, na Accademia Romana 
di San Luca, e que se conhece, à guisa de prefácio, pela estampa de Le 
vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, publicada em Roma, em 1672, 
quando lá se encontrava Vieira. Ensina Bellori que Deus, “Aquele sumo 
eterno intelecto, autor da natureza”, como o Deus artifex enunciado por 
Vieira, “ao fabricar suas obras maravilhosas, atentando altamente a si 
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mesmo, constituiu as primeiras formas chamadas ideias, de modo que 
toda espécie foi expressa daquela primeira ideia, formando-se o admirá-
vel contexto das coisas criadas”. Ora, firmado sobretudo, mas não apenas, 
na leitura ciceroniana da doutrina platônica, conforme o Orator, Bellori 
concebe que essa ideia, desvelada aos engenhos elevados e encarnada 
nos mármores e nas telas, como causa exemplar das obras de arte resi-
dente nas almas, seja a medida da mão dos artífices. Disso decorre, nos 
corpo de preceitos apresentado no discurso, que, para imitar o primeiro 
artífice, “quel primo fabbro”, devem os “nobres Pintores e Escultores” — 
cientes de que os corpos celestes são imutáveis, “sempre belos e ordena-
dos”, e de que os corpos sublunares estão sujeitos às alterações de forma 
e à bruteza, às deformidades e às desproporções — formar “na mente 
um exemplo de beleza superior” e, atentando a esse ideado exemplo, 
emendar “a natureza sem falta nas cores e nos lineamentos” (BELLORI, 
1672: p. 3-4). Ora, isso não dista do que lê em Vieira.

Compreende-se, assim, que a formação de Santo Inácio guarda 
equivalência com os simulacri de Jove ou de Minerva talhados pelo escul-
tor Fídias. Esses simulacri são referidos por Cícero e recordados por 
Bellori (1672: p. 4). No Orator, Cícero afirma que retratará o mais exce-
lente dos oradores, “como talvez ninguém o tenha sido”. Isto seja: afirma 
que não procurará investigar quem foi esse orador, mas, sim, inquirir “o 
que é aquilo que não pode ser ultrapassado por nada, que no contínuo 
do discursar quase nunca — e talvez nunca — transluz, embora em algu-
mas de suas partes às vezes; isso em alguns com maior frequência, em 
outros talvez com mais rareza” (VICCINI, 2018: p. 64; CIC., Or., II, 7)3. 

Estes ou aqueles trechos de um discurso, deste ou daquele ora-
dor, são pensados, por Cícero, porque luzentes, tal com as formosas par-
tes dos corpos das jovens de Agrigento, que foram escolhidas no que 
tinham de mais excelente e, por isso, imitadas. O sumo orador nunca 
houve, porque a todos excede, ele é o que “nem pelos olhos, nem pelos 
ouvidos, nem por nenhum sentido se pode perceber, que abarcamos tão 
só com a cogitação e a mente” (VICCINI, 2018: p. 64; CIC., Or., II, 8)4.  
 
 

3    Cic., Or., II, 7: “Non enim quaero quis fuerit, sed quid sit illud, quo nihil esse possit praestantius, quod in perpetuitate dicendi non saepe atque 

haud scio an numquam, in aliqua autem parte eluceat aliquando, idem apud alios densius, apud alios fortasse rarius”.

4    Cic., Or., II, 8: “[...] quod neque oculis neque auribus neque ullo sensu percipi potest, cogitatione tantum et mente complectimur”. 
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O orador, ensina Cícero, deve conceber que a imitação seja a eleição das 
excelências, e que as partes excelentes se espargem por oradores vários, 
por discursos vários, que são conhecidos apenas mediante o estudo. Para 
que isso se torne evidente, o texto prossegue:

o célebre artífice [Fídias], ao fazer a forma de Jove ou de Minerva, não 
contemplava alguém de quem tirava a semelhança, mas em sua própria 
mente estava assentada certa espécie exímia da beleza, que observava 
e na qual se fixava, dirigindo para a sua semelhança a arte e a mão. 
(VICCINI, 2018: p. 64; CIC., Or., II, 9)5

Em conformidade com as leituras de Vieira, houve-se o Deus arti-
fex como Fídias ou como Zêuxis. Entende Cícero, e o reafirma Bellori, 
que se artífices da estirpe de Fídias compõem “formas” e “figuras” de 
excelência, fazem-no imitando o que não se vê, as ideias, ao modo do 
orador que inquire, com os ouvidos, senão que a “efígie” da eloquência 
perfeita, mentada apenas (VICCINI, 2018: p. 64-5; CIC., Or., II, 9-10). 
É, pois, o sumo orador, superlativado em suas qualidades, um análogo 
textual de Santo Inácio, produto de uma mesma comparação que os 
torna proporcionalmente semelhantes. Como o orador, devem proce-
der pintores e escultores. Por contraposição, os debuxos que o ávido 
antípoda de Zêuxis tenta delinear são, no “Sermão de Santo Inácio”, a 
ficção do desengano da primazia da similitude, ambicionada por mãos 
que não se medem pela ideia (BELLORI, 1672: p. 4). Em Bellori, lei-
tor de Plínio e de Leon Battista Alberti, esse antípoda de Zêuxis, entre 
os pintores antigos, é Demétrio e, entre os modernos, é Michelangelo 
da Caravaggio (1571-1610). Demétrio e Caravaggio são pintores que 
personificam a imitação que privilegia a semelhança, e, por abdicarem 
do atributo de aperfeiçoamento das artes, sendo muito naturais, ambos 
devem ser repreendidos (BELLORI, 1672: p. 5). Assim o faz  Vieira. 

Ao fim e ao cabo, talvez não seja preciso reiterar que não há 
olhos desarmados de esquemas conceituais que signifiquem a percepção. 
Para Vieira, a observação nunca prescinde da formação das ideias, em 
sentido pendente de Platão. Fica, assim, evidente, consoante o “Sermão 
de Santo Inácio”, que se deve, no retrato encomiástico, ressaltar a for-
mosura e fundar a exemplaridade do encomiado. Como “quel primo 
fabbro”, o orador sacro, sabedor das homologias entre as artes, compõe 

5    CIC., Or., II, 9:  “Nec vero ille artifex cum faceret Iovis formam aut Minervae, contemplabatur aliquem e quo similitudinem duceret, sed ipsius in 

mente insidebat species pulchritudinis eximia quaedam, quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum dirigebat.
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um retrato de excelências, conveniente à oratória epidítica, à retórica de 
aparato, a fim de que, como se sabe, seja firmada a excepcionalidade do 
fundador da Companhia de Jesus e a superioridade da Companhia entre 
as ordens religiosas.
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Resumo

Inspirado no realismo óptico e mimético flamengo, Nicolau de 
Cusa consagra em 1454 a doutrina da Viva Imago. Em 1474, 
Piero della Francesca desenvolve no tratado De Prospectiva 

Pingendi o conceito antropográfico e geométrico-matemático da repre-
sentação humana. Da sobreposição destas duas doutrinas nascerá 
o retrato moderno que Francisco de Holanda irá teorizar em 1549, 
sabendo, porém, que a concepção de um retrato exige mais que propor-
ção e semelhança… 

Palavras-chave
Retratística; Óptica; Perspectiva; Nicolau de Cusa;   

Verismo

Abstract

Inspired by Flemish optical and mimetic realism, Nicholas of 
Cusa established in 1454 the Viva Imago doctrine. In 1474, Piero della 
Francesca developed the anthropographic and geometric-mathematical 
concept of human representation in the De Prospectiva Pingendi treatise. 

The portrait and the viva 
imago doctrine: between 
realism and anthropography
Vasco Medeiros

Artis- Flul 
medeiros@campus.ul.pt
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From the superimposition of these two doctrines, the modern portrait 
was thus born, later theorised by Francisco de Holanda in 1549, well 
aware however of the fact that making a portrait requires more than pro-
portion and similarity…

Keywords: 
Portrait; Optics; Perspective; Nicholas de Cusa;    

Verism

1439: A Room with a View…

 Portrait refers to identity. And identity does require similarity. 
Similarity and mimesis do away with convention and in painting, realism 
does presume technical mastery. This similarity translates into memory 
- and the capacity to generate memory grants both notoriety and power 
to the portrait: political power; social power; religious power; military 
power; economic power and timeless power. Memory, truth and power 
lend prestige and status, both to the portrayed and to the artist. Realism 
in portraiture also translates into life. The real image of the portrayed 
thus becomes a living archetype of the subject being represented - it 
becomes his living image - a Viva Imago. This whole aesthetic and the 
technical and ideological side of it made inroads in the remote year of 
1439 and were crucial for the success or failure of the painters, and defi-
nitely for the quality of the portraits they produced. Why pointing out the 
seemingly anodyne year 1439? Precisely because that’s the year when a 
delegation sent by Pope Eugene IV to the Council of Basel arrived in 
Florence. The Council had been transferred to Ferrara and later to 
Florence due to a plague outbreak in the Emilia-Romagna region. That 
papal delegation was headed by none other than the young German 
theologian born in Kues [now Bernkastel-Kues] in 1401 - Nicholas of 
Cusa. Cusa’s presence in Italy was not new, as he had studied at the 
University of Padua between 1417 and 1423, but his arrival in Florence 
in 1439 - when this was a vibrant city full of energy, full of novelties and 
unequivocally the Italian artistic centre par excellence - is of particular 
relevance. In fact, Nicholas of Cusa is a key figure to understand the 
transition from medieval thought to the modern age of philosophical and 
artistic thinking. His relevance to the study of history and philosophy of 
art went unnoticed, but three examples invite us to take a closer look at 
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his life and work, such as: 1) he established direct and indirect relations 
with some key figures for the development of the Quattrocento art, in 
particular, Jan van Eyck, Roger van der Weyden and Leon Battista 
Alberti; 2) he wrote several theoretical considerations on optics, pictorial 
optics, symbolic geometry and the Viva Imago doctrine; 3) he developed 
several mathematical proposals on the notion of infinity with clear links 
to the Albertian Quantum Continuum. These findings, however, do not 
address the fundamental issue: it is virtually impossible to understand 
the specific nature of their relationship, that is, whether Cusa exerted an 
active influence on the dynamics of image that emerged in Quattrocento, 
or whether, on the contrary, he was merely an informed interpreter of the 
art of his time. Influencer or interpreter, we know for a fact that Nicholas 
of Cusa arrived in Florence in that remote year of 1439 armed with two 
artistic conceptions which, albeit conflicting, were being implemented at 
the time: the Flemish optical realism, which he would definitively estab-
lish in 1454 through the Viva Imago doctrine1; and a mathematical 
notion of space and objects, certainly the result of his close relationships 
with the mathematician Paolo Toscanelli, with the inescapable Leon 
Battista Alberti and his future secretary, Andrea de Bussi. Let us start by 
trying to understand his addiction to the Flemish pictorial doctrine of 
the optical conception of space. The plot seems somewhat complex, but 
it is relatively easy to understand. In fact, in 1439, Cusa arrived in 
Florence in the company of the powerful Cardinal Niccolò Albergati. 
Four years earlier, Albergati had been involved in the negotiations of the 
famous treaty of Arras between King Charles VII of France and the Duke 
of Burgundy, Philip the Good. In 1435, the famous painter Jan Van Eyck 
was also in Arras, part of the Duke of Burgundy’s entourage. The result 
of this unexpected encounter was the famous portrait of Cardinal 
Albergati, painted by Jan Van Eyck that very same year [Fig. 1]. This 
painting provides vital information to help us understand the art of the 
Flemish portrait and the relevance of that school which would later be 

1   Note that the doctrine of Viva Imago is directly associated with the Cardinal’s philosophical-theological vision: art, image and likeness 

are the faces of a unified symbolic model. Cusa, not being an art theorist, builds a theological model that uses painting as a playful and 

demonstrative model in order to bring theology closer to everyday life. In his view, only painting has the ability to represent a face cuncta 

videns, i.e., in such a way “that he seems to look around him at all things”. As an example, he presents a painting by the maximus pictor 

Rogerius, alias Rogier van der Weyden, a direct disciple of Jan van Eyck. This choice is not at all innocent, because at the time when Cusa 

wrote De Visione Dei, 1454, Flemish painting was clearly the technical exponent in pictorial verisimilitude, leading the Cardinal to even 

speak of living painting. Vide (Cuozzo, 2018, pp. 10, 11, 126). 
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wrongly dubbed Italian portrait. In fact, in 
addition to painting, there is also a prepara-
tory sketch with several annotations by this 
painter, showing the level of optical reliability 
which would later feed some theories [Fig. 2]. 
The sketch, probably made as a future mem-
ory, shows that the work may have been 
painted without the Cardinal’s presence, that 
is, based on instructions given in a previous 
posing session. The drawing, meticulously 
traced with a silver point, contains on the left 
margin a huge set of notes. The content of 
these notes, discovered in 1970 by A. Lieven 
Dierick, shows a hitherto unknown facet of 
Jan van Eyck’s modus operandi. In fact, they 
contain quite unexpected details, reflecting 
on the wide chromatic spectrum used in 
Flemish pictorial optics to reproduce reality. 
Translating what Belting calls a “fanaticism” 
for detail, Van Eyck describes in detail the 
clear nuances of the colour of the beard, eye-
balls and hair, using an innovative lexicon cre-
ated entirely for this purpose (Belting, 2014, 
p. 45). The many designations of the hues and 
tints used include generic chromatic exam-
ples, such as “dried blood”, “dead leaf” or 
through detailed information gathered and with startling detail: “the eye-
ball is dark yellow around the pupil and bluish where it is bordered by 
white” (Belting, 2014, pp. 45, 50). Pamela Smith draws attention pre-
cisely to the mention of this bluish halo as an indication of the portrayed 
advanced age, a detail that clearly attests to the degree of detail of Jan van 
Eyck observations (Smith, 2004, p. 39). The high detail of this painting, 
isolating each component of the face according to its intrinsic visual and 
chromatic nature, clearly points to the use of a lens or magnifying glass 
as a tool to facilitate a supra-reality which was impossible to obtain 
through the simple observation with the naked eye. For Belting, these 
examples are clear proof of how the status or category of the individual 
supersedes his physical reality, something we decided to call the triumph 

Fig. 1 - Eyck, Jan Van. (1431). 
Portrait of Cardinal Niccolò 
Albergati [Image online]. Oil 
on wood. 34x27,5 cm. Vienna, 
Kunsthistorisches Museum.

Fig. 2 - Eyck, Jan Van. (1431). 
Preparatory Drawing. (c. 1431). 
Antwerp, Royal Museum of  
Fine Arts.  
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of optical humanism. Having said that, we 
can clearly infer that Niccolò Albergati’s 
close friend, Nicholas of Cusa, knew this 
portrait in detail. We might even assume 
that the Cardinal had it with him during 
his stay in Florence in that remote year of 
1439. We may also infer that Nicholas of 
Cusa had every opportunity to compare 
the cardinal’s portrait with the works that 
had recently been created in Florence.   
Indeed, what could Cusa have observed in 
Florence that would rival the detail and 
realistic sharpness of Albergati’s portrait? 
In fact, in 1439 there were great pictorial 
novelties in Florence, but none rivalled the 
pictorial mimicry that the oil technique, 
perfected by the Van Eyck brothers since 
the beginning of the 15th century, seemed 
to display. On the right riverbank of the 
Arno, Cusa and Albergati found the church 
of Santa Maria Novella, and inside it one 
of the most iconic pictorial works of 
Quattrocento. Completed between 1426 
and 1428, Masaccio’s Holy Trinity repre-
sented at the time a true mathematical 
prodigy [Fig. 3]. This work, it seems, had a 
double combination of efforts in its formu-
lation: the magnificent composition being 
effectively Masaccio’s, but the theoretical 
and mathematical means were the exclu-
sive competence of Filippo Brunelleschi 
(Field J. , 1997, p. 51). On the left river-
bank, called Oltrarno, Cusa admired the 
extraordinary Brancacci Chapel in the Church of Santa Maria del Carmine 
and the remarkable set of frescoes painted by Masaccio and Filippino 
Lippi between 1425 and 1427 [Fig. 4]. Once again, the wondrous side of 
this work stands out whereby realism is indeed relegated to the side-lines. 
Cusa is thus confronted with two different theoretical conceptions: on 

Fig. 3 - Simone, Tommaso di Ser 
Giovanni (Masaccio). (c. 1426). The 
Holy Trinity. [Image online]. Fresco. 
667x317 cm (total). Santa Maria 
Novella, Florence.  

Fig. 4 - Simone, Tommaso di Ser 
Giovanni (Masaccio). (c. 1426-1427). 
Ascension of the Son of Theophilus 
and Saint Peter enthroned. (Detail). 
[Image online]. Fresco. 230x598 
cm (total). Brancacci Chapel, Santa 
Maria del Carmine, Florence.  
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the one hand, the Florentine novelty of Alberti’s Quantum Continuum; on 
the other, the Flemish optical realism of Albergati’s portrait. Cusa’s affil-
iation with mathematics as a theological complement and a means to 
reach the truth is quite clear, something which clearly there in his Opera: 
«No one is ignorant that in mathematical arts truth is attained more securely 
than in the other liberal arts. So those who taste the discipline of geometry hold 
on to it with wonderful love, as if some kind of food for intellectual life and 
thought was contained in it in a pure and simple form» (Field J. V., 2005, p. 
270). Oddly enough he chose the optical theoretical model over the 
mathematical when writing his famous The Vision of God.

 The Quattrocento portrait and the syndrome FOMS – 
Fear of Missing Salvation

 The choice of Nicholas of Cusa 
seems all too evident - when confronted 
with the technological innovation capital of 
Flemish optics as opposed to the Florentine 
scientific perspective - technology does stand 
out as the clear winner. Similarity precedes 
spatial coherence. Cusa chooses the the-
oretical model which had been launched 
around seven years earlier in Ghent, capital 
of the province of Eastern Flanders. Between 
physical similarity and spatial verism, Cusa 
seemed to prefer that which better translated 
one of the structuring factors of the pictorial 
portrait, that is, the pleasure of self-contem-
plation. Indeed, there are many similarities between the coetaneous 
obsession with the selfie and the processes of social interaction which 
were in vogue in the 15th and 16th centuries, particularly those related 
to the mechanisms of social approval/validation. Today, approval/valida-
tion by peers is processed by accumulating ‘likes’, resulting in a complex 
process of self-indulgence and dubious accumulation of social merit. In 
the Quattrocento, however, the same approval process sought both divine 
indulgence and social validation. Let us go back to the mid-16th century, 
to the time when the poet and painter Lucas de Heere (1534 - 1584) 
admired the visual ‘miracle’ that Hubert and Jan van Eyck had painted 

Fig. 5 - Eyck, Jan Van. (1432). 
Adam. (Right - Detail of the left 
side panel of the upper register 
of the Gent altarpiece). [Image 
online]. Oil on wood. Sint 
Baafskathedraal, Gent.
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around 1432 - the unmistakable Ghent Altarpiece [Fig. 5]. His words 
convey even to this day the dazzle the contemplation this work did moti-
vate, resulting in a secular and affirmative like:

(...) Look how Adam is there, terrible, and alive: has anyone ever seen 
the flesh of the human body painted like that? (...) Everything comes to 
life and seems to come out of the frame. They are mirrors, yes mirrors, 
and not paintings! (...) Observe in what dignity is represented kings, 
princes, counts, followed by their lords. Rightly, among them, we see 
the painter going, the youngest, and yet the best, who has finished all 
the work; a red rosary adorns his black habit (Mander, 2002, pp. 17, 18, 
the author’s translation).

Several pieces of evidence allow us to understand how, more 
than a century after the work was finished, its fascination was still intact. 
In Lucas de Heere’s praise of this work, three aspects do stand out as 
regards portraiture: an exacerbated realism capable of equating painting 
to a mirror for the first time; the representation of the human body in 
an entirely new way; the statutory introduction of its author into the 
restricted circle of the high nobility. The standard was set. Henceforth, 
the operative model would follow a similar course. In fact, the innova-
tion capital contained here and which this work proposed in 1432 would 
become an exclusive factor for the discovery of flemish art that quickly 
made inroads in Europe. Proof of this is the fact that there are count-
less testimonies similar to that of Lucas de Heere, but contemporary 
to its implementation in Italy, the obvious case being the antiquarian 
Ciríaco of Ancona who, in 1449, after watching in Ferrara, at the court of 
Leonello d’Este, Descent from the Cross by Rogier van der Weyden, clearly 
succumbed to the hypnotic effect of an art piece which was unparalleled 
in all previous images representations. His words are of utmost impor-
tance and peremptory given the way he described the visual and mysti-
cal impact that Flemish painting was capable of provoking in the most 
incautious of observers:

(…) All this is admirably depicted with what I would call divine rather 
than human art. There you could see those faces come alive and breathe 
which [the painter] wanted to show as living, and likewise the decea-
sed as dead, and in particular many garments, multi-coloured soldier’s 
cloaks (…) gold really resembling gold, pearls, precious stones, and 
everything else you think to have been produced, not by the artifice of 
human hands but by all-bearing nature herself (Panofsky, 1971a, p. 2; 
Nash, 2008, p. 29; Smith, 2004, p. 54).
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The result of this innovation was the creation of a brand new 
type of portrait, seen from an entirely avant-garde and unprecedented 
perspective: the bourgeois portrait as a faithful mirror of the common 
subject as opposed to the traditional courtly portrait of the nobility. This 
revolution was started by two dominant sectors of Netherlandish society: 
on the one hand, a powerful merchant group; on the other, a new class of 
artists aware of the central role they played as reliable witnesses of their 
time. These new social actors can be identified through the faithful and 
truthful representation of physiognomy to the detriment of the tradi-
tional symbolism of noble titles or coats of arms of clear medieval nature 
(Belting, 2014, p. 29; Smith, 2004, p. 47). Realism would thus impose 
itself on aulic convention, superseding it in prestige and functionality. 
This phenomenon was advocated more than a century later by Lucas 
de Heere when he confirmed the Ghent Altarpiece as the theoretical 
model that became widespread and imposed itself from the north to the 
south of Europe. The altarpiece not only presents divine portraits with 
an innovative realism but, above all, offers a vast gallery of real charac-
ters and contemporaries of the painter, clearly identifiable as members 
of Netherlandish society. Inside, de Heere describes an impressive social 
worldview: an entourage of kings, princes and other noblemen; active 
members of the social revolution in vogue; the visual presence of the 
underprivileged classes through the representation of Adam with the 
obvious marks of the harsh labour conditions. However, the most rele-
vant information about the new power that the portrait represented for 
Netherlandish society at the time is rather there in the side panels, e.g. 
the faithful and mimetic representation of the patrons of the work, Joost 
Vijdt and his wife, Lysbette Borluut. Thanks to Karel van Mander, we 
know today that the work was locked inside for much of the year and was 
only granted access on holidays or if one would bribe its guardian. This 
fact proves the relevance of the portrait of the patrons, today is completely 
unnoticed, but which at the time was central. In fact, the tribute nature of 
this work was sustained by the two representation of the donors, making 
them the most important of the whole altarpiece [Fig. 6]. Thanks to this 
faithful representation, it was thus possible to carry out the visual, social, 
and spiritual validation of the couple that rendered this work financially 
viable - the likes were thus eternally guaranteed. The contact between 
the observer and the divinity was mediated by the patrons, establishing 
themselves somehow as guardians of the sacred space from within the 
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closed panels of the work. Alongside these 
portraits, the presence of a filactera at the 
top in the back of the altarpiece reinforced 
the summoning function of this new inter-
mediate social class, the van Eyck brothers, 
and the patron of the work: “The painter 
Hubert, a greater man than whom cannot be 
found, began this work. Jan his brother, second 
in art, fulfilled the weighty task at the request 
of Jodocus Vijd. He invites you with this verse, 
on the sixth of May [1432] to look at what has 
been done” (Porras, 2018, p. 53). This double 
nominal and visual statement reinforced the 
idea that this is a variant of the contempo-
rary syndrome F.O.M.O., or Fear of missing 
out. What Joost Vijdt and Lysbette convey is rather an F.O.M.S., or Fear 
of missing salvation. Like the contemporary subject, Joost does not feel 
exclusively bound to the semantic representation of his name. The social 
intention of the image materialises in the portrait, and only through the 
portrait. Realism in the portrait thus plays a clear mediating role between 
the subject and his actions, a sort of positive discrimination: whether in 
a religious context or a social context. It is known that between 1428 
and 1432, Nicholas de Cusa made several trips between Paris, Leuven 
and Basel - a triangle that places him precisely in the core of the Flemish 
philosophical-aesthetic universe. In these journeys, he stopped in Ghent 
to contemplate the innovative altar and the theoretical model that it 
inaugurated was retained, even if indirectly, in his memory. In his De 
visione Dei, written in 1454, Nicholas of Cusa briefly mentions a painting 
that he sent to the Benedictine monks of Tegernsee, in Bavaria. When 
describing it he compared it with the work by Jan Van Eyck’s direct dis-
ciple - Rogier van der Weyden, a work that Cusa had contemplated in 
Brussels some years before: 

(…) If I strive in human fashion to transport you to things divine, I 
must needs use a comparison of some kind. Now among men’s works I 
have found no image better suited to our purpose than that of an image 
which is omnivoyant – its face, by the painter’s cunning art, being made 
to appear as though looking on all around it. There are many exce-
llent pictures of such faces – for example, that of the archeress in the 
market-place of Nuremberg; that by the eminent painter, Roger, in his 

Fig. 6 - Eyck, Jan Van. (1432). 
Altarpiece of Ghent. (external 
face). [Image online]. Oil on wood. 
3.4x4.6 m. Sint Baafskathedraal, 
Ghent.
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priceless picture in the governor’s house at Brussels; the Veronica in my 
chapel at Coblenz, and, in the castle of Brixen, the angel holding the 
arms of the church, and many others elsewhere (Cusa N. o., 2007, p. 3).

The specific object of this experience is 
a work that Cusa had sent to the Benedictine 
monks of Tegernsee, an all-seeing image of the 
Holy Face, which constitutes, in his view, a dia-
lectical and mystical experience between the 
human gaze and the divine gaze. It does repre-
sent the predominantly northern affiliation that 
Cusa specifically mentions a work by Roger van 
der Weyden, as well as the explicit omission of any 
Italian example. As we have seen, by the time De 
visione Dei was written in 1454, Cusa had toured 
the major Italian republics and seen numerous 
works of extraordinary value2, yet he focused his 
attention rather on a huge altarpiece painted by 
van der Weyden in the thirties for a courtroom 
located in Brussels City Hall, depicting The 
Justice of Trajan and Herkinbald3[Fig. 7]. This 
work contained an extremely important detail: 
the inclusion of a self-portrait of the painter fol-
lowing, the lesson of the master Jan Van Eyck 
and his famous self-portrait in the National 
Gallery [Fig. 8]. Apparently, this portrait by 
Roger van der Weyden shared the same gift of 
omnivision that greatly fascinated Nicholas de 
Cusa and contained both in Van Eyck’s portrait 
and in the Déesis of the altar in Ghent [Fig. 9]. 
The intellectual vision of Nicholas de Cusa and 
his appetite for the philosophical, aesthetics and 
artistic dynamics of the time, allow us to denote 

2   In addition to the examples mentioned of the Florentine school, Cusa also had the opportunity to see Fra Angelico and Pietro della 

Francesca painting in the Vatican during his many trips to Rome in the mid-15th century (André, 1997, pp. 678-680).

3   The original work by van der Weyden was destroyed during the bombardment of Brussels by Louis XIV’s French troops in 1695. 

Panofsky proposed in 1955 the hypothesis that the altarpiece is the source of the tapestry of the same name, The Justice of Trajan and 

Herkinbald, located in the Historic Museum of Bern. (Moore, 2013, p. 31).

Fig. 7 - Weyden, Rogier van 
der. (c. 1450). Justice of 
Trajan and Herkinbald 
(Detail) [Image online]. 
Tapestry. Historical Museum 
of Bern.  

Fig. 8 - Eyck, Jan Van. (c. 
1435). Portrait of Man with 
Red Turban (Self-Portrait). 
[Image online]. Oil on wood. 
25.9 x 33.1 cm. The National 
Gallery, London.
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a progressive harmonisation between the Viva 
Imago doctrine, clearly a tribute to the Flemish 
pictorial universe, and the Albertian Quantum 
Continuum. The intellectual vision with which 
Cusa characterises the absolute is substantiated 
in the sum of two particular concepts - optical 
realism and spatial awareness - a harmonisation 
that unequivocally determined all subsequent 
art theory.

Francisco de Holanda and the triumph of Viva Imago

Spatial coherence or realism? This is the big dilemma of the artis-
tic theory of the Quattrocento. Once again, we are faced again with the 
same conflictive topic that Cusa encountered in Florence in the distant 
year of 1439: space and measure vs. mimesis and resemblance. It is a 
fact that, stylistically, Flemish painting had been rapidly supplanted in 
Italy after the seventies of the 15th century, but the technical impact 
of its innovations in the science of painting, and above all, the novelty 
trait it had been granted to the portrait, would become perennial. There 
was, however, an obvious problem in the combination of the two schools. 
Conceptually, the integration of singular pictorial elements in a perspec-
tive space implied an obvious dissolution of reality and this dissolution 
was particularly notorious in the case of the human figure. The con-
ceptual system developed in Alberti’s De Pictura in 1435, configured a 
common sharing of the compositional structure for both organic and 
inorganic forms. In opposition to the Flemish optic and nominalist doc-
trine - which singularly considered each pictorial element - Albertian 
conceptual representation was entirely subordinated to spatial geome-
try. Alberti created a complex mathematical rule capable of designing a 
credible three-dimensional space, converting the perspectiva communis or 
naturalis into the perspectiva artificialis. The question lies, however, in the 
amphibological nature of the process, since there is an obvious disagree-
ment between the two sets of notions: is vision continuous or discon-
tinuous? In fact, the perspectiva naturalis, which Flemish painting owed 
a lot to was indeed an autonomous discipline that widely spread in the 
West and dealing with the phenomena of light, colour and vision, follow-
ing a discontinuous model. The diagrams of Roger Bacon’s Opus Majus 

Fig. 9 - Eyck, Jan Van. (1432). 
Déesis. (Detail of the central 
panel of the upper register of 
the Gent altarpiece). [Image 
online]. Oil on wood. Sint 
Baafskathedraal, Ghent.
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(1219-1292) on the refraction of light in glass and water seem to theorise 
avant la lettre the prodigious capacity for optical emulation of Flemish 
painting (Kemp, 1990, p. 269). The Albertian geometrical perspective, 
in turn, posed another type of question, whose resolution was much 
more in the field of mathematics than in the artistic field. One of those 
questions pertained to the integration of elements in the plan - a task of 
greater complexity when dealing with the human figure - a subject as to 
which Alberti would not stipulate any rules. These were only elaborated 
in 1474, in the complex mathematical system of the “perspective degra-
dations” created by Piero della Francesca in his treatise De Prospectiva 
Pingendi. About four decades after the advent of scientific perspective, 
Piero still insisted on the imperative need for painters to study “science” 
and “geometry”: “Many painters rebuked perspective because they do 
not understand the strength of the lines and angles that are produced 
from it (...). But it seems to me that I must show how necessary this 
science is to painting” (Rossi, 1989, p. 33). However, his “degradations” 
did not succeed, and by the middle of the 16th century scientific painting 
would become clearly obsolete. In fact, a century later, we find that the 
concept had already moved from art treatises to pure and hard mathe-
matics. The Preface to Euclid’s Elements, published in 1570 by the math-
ematician John Dee (1527-1608), is a clear example of this. Dee places 
special emphasis on the intellectual status of drawing the human figure, 
creating for this purpose the concept of “Anthropography”. In his view, 
the representation of human proportions in perspective was part of the 
hermetic nature of Cornelius Agrippa’s De Occulta Philosophia (1486-
1535), which saw the human body as a model of the Pythagorean cosmic 
order (Szulakowska, 2000, pp. 6, 7).

Anthropography is the description of the Number, Measure, Weight, 
Figure, Location and Colour of the many varied things contained in 
the perfect body of a MAN. It incorporates the certain knowledge of 
the symmetry, figure, weight, Character, and due local motion of any 
part of the given body and of the Numbers that pertain to these parts. 
The final phrase in this Definition helps explain why it is considered a 
Mathematical Art (Egan, 2010, p. 181). 

 The triumph of Viva Imago over Anthropography, that is, the 
optical sublimation of realism to the detriment of number and propor-
tion, had been clearly achieved, and its hegemony spread throughout the 
whole of Europe, including the more peripheral kingdoms. In Santarém, 
in the distant 3rd January of the year 1549, we find Francisco de Holanda 
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(1517-1585) finishing his Do Tirar Polo Natural. Oddly enough, one hun-
dred and ten years after the famous Council of Florence, the echo of the 
Viva Imago doctrine was still clearly there in its pages. More than a cen-
tury later, and despite the anti-naturalist and anti-scientific vortex that 
Mannerism instituted, this theoretical conception emerged unequivo-
cally through the pen of this Portuguese master. It is not surprising, then, 
that around the same time that Lucas de Heere, in the north, uttered the 
aforementioned encomiastic oration, Francisco de Holanda, in the south, 
performed a similar theoretical exercise. It is worth mentioning that 
Holanda was prevented from praising Flemish art, as it was subjugated 
by the stigma of artistic underdevelopment imposed by Michelangelo in 
his famous Rome Dialogues: “The Painting of Flanders (…) will appeal to 
women, especially the very old or the very young, and likewise to monks and 
nuns, and to some noblemen who are tone-deaf to true harmony” (Holanda 
apud Rizzi, 2018, p. 122). It is also clear that Holanda was a fervent sup-
porter of this doctrine, a fact that clearly emerges in his parable of the 
Eagles of Painting. Indeed, despite the technical centrality that Flemish 
painters had played in the first half of the fifteenth century, Holanda 
does not mention them, except for Quentin Metsys. This singularity is 
certainly there because Metsys prefigured a Flemish master whose style 
had been “Italianised”, as his Virgin with Child and Lamb of 1513 attests 
[Fig. 10]. It is worth mentioning, how-
ever, and despite his hostility towards 
flemish painting, that what Holanda 
highlights in his Do Tirar Polo Natural 
as something fundamental to the art of 
portraiture is precisely the conceptual 
principle of Viva Imago, or the living 
image. In effect, when Holanda refers 
to the face copied from the natural, 
which despite manifesting ‘its compass 
and features very much to itself ’, does 
not ‘move’, that is, does not pulse or 
appear to have life, he recommends the 
‘enhancement’, that is, a touch of light, 
an effect which in his view ‘makes alive 
what is dead, and make seem what does 

Fig. 10 - Massys, Quentin. (c. 1513). 
Virgin with Child and Lamb. [Image 
online]. Oil on wood. 110 x 87 cm. 
National Museum, Poznań.
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not seem’4. It becomes clear that Holanda contrasts compass - that is, 
the measure, the proportion - with realism, i.e., the capacity to emulate 
the visible reality of light and colour. Furthermore, he reinforces his clear 
antagonism to Anthropography. When questioned by Braz Pereira about 
the correct proportion for the face, the reply of his Alter Ego does not 
betray this perception: - I would rather do this than say it for the moment, 
because even if you know the measurements very well, if you do not fly over it, 
you will easily lose it, and even if you do not know it, what is measured very 
well will be lost (Holanda, 1984, p. 24). This statement reconstitutes, even 
if unintentionally, Cusa’s philosophical thought. The Viva Imago trans-
lates a universe where “visible things are truly images of the invisible” 
translated “as if in a mirror and by enigmas”. The only human way capa-
ble of leading to the divine, therefore far from mathematical signs, will 
be the portrait “of someone who sees everything, in such a way that his 
face, by the subtle art of painting, behaves as if he looked at everything 
around him” (Cusa N. d., 2012, pp. 105, 106).
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Conceived as a pictorial assembly that combines the ingenuity 
of playing cards with the severity of coats of arms, the series  
Os Reis (1964-1966) by Costa Pinheiro (1932-2015) proposes 
a poetic game that ironically confuses legend, memory and his-
tory in the same horizon of representation. In a procession of 

characters from the first two dynasties of the Portuguese royalty, there 
are three legendary queens: Inês de Castro, Leonor Teles and Phillipa of 
Lancaster, who represent three very distinct examples of the exercise of 
medieval queenship. Not looking to justify depictions such as the Beloved 
queen, the Treacherous or the perfect and true queen mother, we have 
focus on the mental images created around these women, that have been 
separated from their historical personas and became part of the pub-
lic domain. With Fernão Lopes, Garcia de Resende, Luís de Camões 
and Fernando Pessoa on the horizon, we propose an intertextual and 
reinterpretative reading that, given the creation of a new iconography 
of a personal, poetic and experimental nature, deliberately subverts the 
codes of queenly heraldry and commemorative statues. In the name of 
the libertarian use of the signs, we have emphasised both the conceptual 
originality and the eminently political dimension of this psychomitogra-
phy in the form of imagined portraits, convening a series of legends and 
memories with all the emotional weight they carry. Under the notion of 

Costa Pinheiro’s Queens:
Portrait and fiction around 
three feminine archetypes
Bruno Marques (IHA FCSH)
Maria Barreto Dávila (CHAM – NOVA FCSH)
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“fictional portrait”, we have been reflect-
ing on how a set of feminine archetypes 
have been shaping the collective memory 
around some of the most famous figures in 
Portuguese history.

After being arrested at the 
Portuguese border by the political police 
while attempting to enter the country, 
Costa Pinheiro returned to Munich in 1963 
and decided to remain exiled in Germany. 
In the following year, at the end of KWY’s 
joint activities, he edits two engraving 
albums – The Painter and the Myths and 
Lusitanian Legend –where he explores the possibility of plastic image 
functioning as a mediation between imagination and the myth of origins. 
He then held his first solo exhibition at the Leonhart Gallery in 1965, 
where he exhibited, among others, canvases such as the axial The Boy 
King Did Not Return (1964). A year later, in the same space, he presented 
the series Os Reis. Composed of oil paintings, etchings and serigraphs, 
this set is the result of a long research that invokes the deepening of a 
mythology of History in strict articulation with a critical thought about 
painting, short-circuiting the traditional assumptions of representation. 

Fig. 01. D. Inês de Castro, 1966, 
óleo s/tela, 170 × 135 cm. Colecção 
Galeria 111

Fig. 02. D. Leonor Teles (1.º versão), 1966, óleo s/
tela, 150 × 110 cm. Colecção particular 

Fig. 03. D. Filipa de Lencastre, 1966, óleo s/ tela, 150 
× 109 cm. Colecção São Roque. Créditos fotográfi-
cos: JKrull
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O conhecimento e o reconhecimento da técnica tradicional, a 
par da área de conservação e restauro, permitem o encontro 
do passado com o futuro através do presente. (FRADE, 2016)

Com este artigo pretendemos mostrar como a circulação de 
réplicas por todas as academias de belas-artes, nos podem aju-

dar na perceção de quantos tacelos se constrói um retrato. 
Desta forma, só será possível responder através dos moldes de 

tacelos ou nas cabeças existentes, em que as permanências das cicatrizes 
não foram anuladas, nas obras pertencentes à Reserva de Escultura da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

Palavras-chave 
Retrato, Escultura, Tacelos, moldes, Ensino

Introdução

O ser humano teve sempre necessidade de reproduzir e mul-
tiplicar o belo, e para tal o aperfeiçoamento da técnica para o fazer foi 
sempre uma constante. (Benjamin, 2010) E a aura, não é a do origi-
nal, mas sim a aura do saber-fazer da técnica. Este exercício não é na 
ótica do artista, mas sim do formador. A técnica dos tacelos, de uma 
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complexidade exclusiva, exige um conhecimento único, e se esta arte tal 
como funcionou na modernidade e continua a funcionar hoje, não desaparece 
uma vez cumprida a sua função. (Groys&Tavares, 2018)

Neste caso não é o fazer sair as linhas do papel, mas sim dese-
nhá-las na própria escultura e perceber a complexidade na decisão de 
quantos tacelos o formador divide o rosto para poder multiplicá-lo. 

Para isto, esta equipa propõe trazer à memória as linhas do rosto 
através de três modelos diferentes e posterior análise digital das cicatrizes.

A quem pertencem estes retratos

Os três casos de estudo aqui presentes, pertencem à Coleção de 
Gessos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Vários 
estudos e teses de doutoramento já contribuíram para o estudo desta 
coleção (Frade, 2018; Bernardo, 
2014; Mendonça, 2014) não 
sendo esse o nosso objetivo, mas 
sim particularizar a relação entre 
as proporções do rosto escultó-
rico e a divisão dos tacelos e, a 
própria técnica dos tacelos para a 
criação destes retratos.

O primeiro caso, cor-
responde ao rosto de um dos 
filhos do Laocoonte, obra que 
entrou na coleção em 1862, 
resultante do trabalho do for-
mador italiano Ponciano Pieri 
(Mendonça, 2014:114). Como 
afirma Mendonça (2014:114), a 
escultura era tão complexa que 
necessitava da contratação de um 
ajudante para auxiliar o formador 
a fundir a réplica.

No segundo caso, o 
retrato de Nióbide, possivelmente 
resultante do atelier de mol-
des do Louvre (Rionnet, 1996; 

Fig.  1 – Do lado esquerdo, fotografia do 
Laocoonte, fotografia de José Viriato (2004),  
n.º Inv. FBAUL/ESC/517. Do lado direito, réplica 
do retrato do filho do Laocoonte.

Fig.  2 – Do lado esquerdo, Nióbide, filha de Níobe, 
como Psique (personificação da alma), século 
II a.C., mármore, coleção Borghese, Museu 
do Louvre (Paris). Do lado direito, cabeça de 
Nióbide, cópia em gesso, 34,5x19,5x14,5 cm, n.º 
Inv. FBAUL/ESC/849.
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Mendonça, 2014:2), 
visto ter sido adquirido 
em 1807. Não existem 
indicações de como esta 
cabeça de Nióbide che-
gou até à coleção da facul-
dade, mas poderá ter sido 
no conjunto de modelos 
de estátuas e de moldes 
adquiridos ao Museu do 
Louvre, em 1899 (Lisboa, 
2007:282-283). 

Apesar da perspetiva não ser a mais favorável para comparação, 
conseguimos comparar a divisão dos tacelos da Nióbide da FBAUL com 
a que se encontra no Kunst National Gallery of Denmark, realizado pelo 
formador italiano Oronzio Lelli (Florença, molde n.º 1461).

   Por último, para este estudo, a cabeça de Antínoo, representado 
enquanto Dionísio ou Baco, sendo que esta última identificação varia 
de acordo com a mitologia grega ou romana. O museu Ny Carlsberg 
Copenhagen identifica enquanto Dionísio, mas faria mais sentido ser 
Baco, de acordo com a mitologia romana, pois Adriano foi um impera-
dor romano e a mitologia em voga na época transitou do grego Dionísio 
para Baco. Por outro lado, a denominação de “Antinous Casali”, por ter 
sido encontrado na Villa 
Casali, por volta de 1700.

Ainda assim, é 
curioso perceber que Baco 
continha uma conota-
ção negativa aos olhos de 
Cícero (106 a.C.-43 a.C.)  
(Manuwald, 2019:173) e, 
ainda assim, Públio Élio 
Adriano (76 d.C.-138 
d.C.) retratava o efebo 
grego Antínoo (111 a.C.
-130d.C.) enquanto Baco. 

Alguns defendem 
que tendo em conta a 

Fig.  3 – Comparação das cicatrizes criadas pelos tacelos 
entre a Nióbide da FBAUL e Nióbide do Kunst Museum 
Gallery (Dinamarca). Fonte da Nióbide do Kunst Museum 
Gallery: https://www.jstor.org/stable/community.28340053 
[Consultado em 22-04-2021]

Fig.  4 – Do lado esquerdo, Antínoo como Dionísio/Baco, 
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen. Do lado direito, 
Cabeça de Antínoo como Dionísio/Baco, cópia em gesso, 
44x29x22 cm, n.º Inv. FBAUL/ESC/517.

https://www.jstor.org/stable/community.28340053
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iconografia e o corpo completo da figura representada ser indicativa de 
Dionísio ou Baco, não sendo possível identificar objetivamente Antínoo, 
mas sim considerar o Antínoo como subtítulo ou subconjunto das escul-
turas de representação mitológica (Vout, 2005:90).

Adriano chegou mesmo a pedir e exibir na sua villa uma repre-
sentação escultórica de Antínoo enquanto faraó Osíris (Sgalambro, 
2007). Isto, a propósito da descoberta de uma cidade egípcia pelo próprio 
Imperador Adriano, em 130 d.C., o qual assim designou de Antinoópolis 
a partir do nome de Antínoo e como memória ao seu falecimento nas 
águas do rio Nilo nesse mesmo ano (Mari, & Sgalambro, 2007: 83). Sem 
desejarmos estender pelo tema de Antínoo, conseguimos identificar o 
rosto de Antínoo da nossa coleção a partir da escultura da coleção de 
Ny Carlsberg. 

A divisão do rosto não-poético

A questão da representação do retrato já foi amplamente estu-
dada, deixando uma merecida referência ao Professor Artur Ramos, 
com a sua obra escrita do retrato (Ramos:2011), entre outras publica-
ções deste autor. Sendo que o congresso em causa tem como temática 
o retrato e inicia-se com Francisco de Holanda, também vale a pena 
distinguir Do tirar pelo natural (finalizado em 1549) – não deixando de ser 
irónico que todas as esculturas aqui escolhidas, como casos de estudo, 
pertencem ao campo do idealizado. 

A questão das sombras 
do retrato, também abordadas por 
Holanda (Deswarte-Rosa, 2018:29), 
estudadas por Artur Ramos a propó-
sito de Jean Gaspard Lavater (1741-
1801) (Ramos, 2019:197), podendo 
os nossos tacelos serem considera-
dos uma espécie de sombra proje-
tada na sua plenitude pelo rosto nos 
tacelos, escondidas por uma madre. 
É a partir desses mesmos tacelos que 
iremos retirar o rosto, assim como 
da sombra Lavater retirava das 
silhuetas o rigor da construção do 

Fig.  5 – Molde de gesso da cabeça de Nióbide, 
o que consideramos a nossa sombra – o nega-
tivo do positivo.
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rosto da figura. Consideramos assim 
o negativo do positivo, assim como 
no campo da fotografia – o mesmo 
conceito de negativo/positivo – som-
bras definindo a volumetria ou tridi-
mensionalidade dos nossos retratos 
escultóricos. 

Contudo, o nosso objetivo 
primordial neste estudo é relacionar 
as proporções do rosto com as cica-
trizes dos nossos tacelos. Estudos da 
escultura egípcia apontam algumas 
linhas mais importantes na divisão 
entre o limite inferior da mandíbula, 
o lábio superior e o nariz, bem como 
deste último à parte inferior do olho 
(pálpebra) (Iversen, 1976:135-148). 

Os formadores e os estu-
cadores utilizavam o polegar 
como medida na sua obra (Frade, 
2018:172). É interessante se nos 
colocarmos na pele de um formador e pensarmos no método do pole-
gar de Leonardo da Vinci (1452-1519) e dividirmos o rosto em terços 
(Oguz, 1996:111-114), método baseado em Vitrúvio (Vitrúvio, 2006).

Este tipo de divisão em terços aproxima-se do nosso segundo 
caso de estudo, em que o tacelo, da parte inferior do rosto, é dividido 
entre o lábio superior e o nariz. Por outro lado, os olhos pertencem sem-
pre ao mesmo tacelo dessa divisão mediana, sendo divididos vertical-
mente por força da necessidade de desmoldar. 

Ainda assim, não se aproxima do que o formador realizou na 
divisão dos tacelos, mas é possível perceber que este se baseou neste tipo 
de divisão em terços para agrupar a boca e cada um dos olhos.

Como o escultor parte sempre do desenho, iniciou-se um levan-
tamento da divisão do rosto no desenho. A divisão do rosto na área do 
desenho é realizada pela proporção, que auxilia a sua representação. O 
exemplo mais simplificado que existe, consiste na divisão a ½ do rosto 
ao nível dos olhos. 

 

Fig.  6 – Aplicação do método do polegar – 
divisão em terços – de Leonardo da Vinci no 
segundo caso de estudo (rosto da Niobe).

Fig.  7 – Divisão das proporções da cabeça, 
vista de frente. Fonte: shorturl.at/gMV09 
[Consultado em 13-02-2021].
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 A cabeça pode ser dividida 
em parte do crânio e parte do rosto 
(Hogarth, 1989:21). Sendo que, no 
nosso caso, poderá ser considerada essa 
divisão, tendo em conta que este estudo 
se centra na divisão do rosto, conside-
rando os olhos, nariz e boca. 

Não deixa de ser interessante no 
nosso caso mais simples, um dos filhos 
de Laocoonte, a divisão mais simples que 
é realizada somente na vertical, divide a 
massa do rosto de acordo com a divisão 
da massa crânio de Hogarth.

O molde de tacelos

Tal como Benjamin Walter refere “A obra de arte, por princípio, 
foi sempre suscetível de reprodução. O que alguns homens fizeram podia 
ser refeito por outros”. (Benjamin: 2010:12)

Este era e continua a ser o trabalho do formador partir de uma 
pré-existência, uma réplica sem o hic et nunc, sem a autenticidade dos 
originais. (Benjamin: 2010:13) Para explicar todo o processo da meto-
dologia destes moldes temos que partir da definição de tacelos, que são 
várias partes constituintes de um molde, que por sua vez são sustentados, 
no seu devido lugar, por uma peça denominada por Madre.

Foi um molde muito utilizado para as reproduções no século 
XIX, para a divulgação de modelos clássicos pelas academias da Europa. 
Hoje em dia, este tipo de moldes, são verdadeiros arquivos.

É um processo moroso, fazendo peça a peça, tacelo a tacelo, 
unidos entre si por pequenos encaixes, macho-fêmea, de modo a não 
se soltarem facilmente. Da união destas peças ficam as costuras ou as 
cicatrizes, denunciando com quantos tacelos se constrói um retrato. 
Quanto mais trabalhado é o rosto, quanto mais expressivo, mais exige ao 
formador a divisão do rosto, quantos forem necessários para se conseguir 
desmoldar e não ficarem presos.

É um trabalho que hoje em dia poucos sabem fazer e “a maioria 
dos escultores ignora, totalmente, ou quase, esta técnica. Contudo ela 
faz falta.” (Teixeira, 2006: 50)

Fig.  8 – Divisão da massa do crânio 
de acordo com Hogarth (1989) no 
primeiro caso de estudo,  o filho de 
Laocoonte.
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O molde de tacelos, no processo clássico da escultura, é aquele 
que é feito diretamente no barro, na arte onde fica impressa a ideia do 
artista. Mas ao congelar a forma, neste caso o retrato, o formador ao 
realizar este molde “mata” o barro. 

Citando Pedro Anjos Teixeira sobre o que Miguel Ângelo dizia:
(...) o barro era vida, o gesso a morte e o bronze ou o mármore, a res-
surreição. (Teixeira, 2006: 51)

Contudo, este molde, esta matéria - o gesso, permite perpetuar o 
retrato. Este molde face às atuais técnicas de reprodução pode ser consi-
derado uma técnica ultrapassada, contudo o seu conceito, a metodologia, 
têm um enorme valor na atualidade, chegando a ser já um património 
imaterial, um verdadeiro Know-how.

O retrato é então formado peça a peça, construindo a frente de 
um rosto, demarcando os olhos, o nariz, as orelhas, a boca e o queixo 
evitando as prisões.

Damos aqui o exemplo de um rosto num medalhão e outro em 
vulto redondo:

Como refere Josef Füller no Manual do formador e estucador 
[s/d.: 32]:

Começa-se por cercar com tiras de barro o primeiro pedaço para for-
mar, que será o plano formado pela frente da testa; seguem-se, depois, 
os dois pedaços que formam os lados da cabeça e que se encostam ao 
primeiro; em seguida às duas peças, que se juntam na altura do nariz; a 
parte da boca pode ser formada por uma peça, por outras duas os lados 
das faces, etc. 

Se compararmos a escolha dos eixos para esculpir um rosto não 
é igual à escolha do formador, um segue as orientações para a criação 
artística enquanto o outro parte do trabalho do escultor, mas optando 

Fig.  9 – Fôrma de tacelos num medalhão e, à direita, de um busto.
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pela divisão que lhe permite, de futuro, uma 
melhor desmoldagem.

Começa-se então por demarcar as 
divisões que se pretende fazer, e começa-se 
por fazer o 1º tacelo que, por ser o primeiro, 
irá ser o último a ser tirado. E, por conse-
guinte, à volta desse tacelo começam a ser 
criados os restantes. Tendo sempre o cui-
dado de isolar cada peça, de modo que todas 
as peças se desmoldem umas das outras. 
Neste processo também se deve ter em conta 
a direção do movimento de cada tacelo no momento da desmoldagem. 
Entre cada tacelo há a necessidade de criar encaixes de machos/fêmea 
como é demonstrado da figura 10.

O Ensaio

Para percebermos a quantidade de tacelos necessários para se 
construir um retrato foi necessário colocar em prática esta técnica tradi-
cional do processo clássico da escultura.

Tendo como ponto de partida os moldes existentes na reserva 
escultórica da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
escolheu-se, como já referido anteriormente, um molde do retrato de 
um dos filhos de Laocoonte e outro retrato feminino de Nióbide.

Primeiro foi necessário limpar o molde de impurezas, para de 
seguida isolar o molde, neste caso utilizando sabão mole; depois teve de 
se voltar a fechar o molde encaixando peça a peça e unindo-os através da 
madre. Com uma corda ou com cintas de borracha o molde é fechado.

Começa-se então por verter uma pequena quantidade de gesso, 
como uma calda, para dentro do 
molde oco, para formar a primeira 
camada do retrato, aproximada-
mente 1 cm de espessura.

Para que o gesso percorra 
todo o desenho do molde, de modo 
a chegar às partes mais recôndi-
tas, tem de se rodar o molde, com 
movimentos circulares constantes, 

Fig.  10 – Exemplo de encaixes 
macho/fêmea

Fig.  11 – Exemplo de dois moldes de tacelos 
fechados com corda e/ou com borracha
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antes que o gesso ganhe a sua presa. Devido ao peso que o molde tem, 
mais o que ganha devido à adição de gesso, este processo é difícil, exi-
gindo um esforço maior.

Fig.  12 – Momento de verter o gesso em calda dentro dos dois moldes

Fig.  13 – Passos visuais do movimento que se realiza para que o gesso percorra todo 
o interior do molde
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Quando a primeira 
camada estiver seca, coloca-
-se a segunda camada que 
deverá ter cerca de 3 a 4 
centímetros. As mãos podem 
ser uma verdadeira ajuda no 
encaminhamento do gesso 
a toda a parte do interior 
do molde. Muitas réplicas 
guardam este gesto no seu 
interior.

Após a presa do 
gesso começa-se por remo-
ver o primeiro tacelo, con-
tinuando de seguida os 
restantes. Se não se seguir a 
ordem correta dos tacelos, 
eles não se desmoldam. 

Ao remover-se os 
tacelos estes podem ser reco-
locados na madre.

Conclusão

Através do reviver da prática de reprodução de réplicas por meio 
de molde de tacelos, esta equipa pretendeu compreender os volumes de 
um retrato, a divisão das partes mais volumosas e com maiores reen-
trâncias (prisões) de um retrato. Foi possível compreender que os for-
madores não usam a mesma matriz para a reconstrução de um retrato, 
mas sim a divisão que mais possibilita a remoção de uma réplica sem 
qualquer obstáculo.

Este trabalho, de cariz mais prático, deu-nos também a entender 
que a mesma escultura pode ter divisões diferentes, como é o exemplo 
da Nióbide.

De oficina a oficina, de formador a formador, a escolha é muito 
pessoal, tendo a ver com a experiência de cada mestre. Com esta singula-
ridade, o hic et nunc que não temos nestas esculturas, vamos o recuperar 
na técnica original de cada formador.

Fig.  14 – Divisão da massa do crânio de acordo 
com Hogarth (1989) no primeiro caso de estudo,  
o filho de Laocoonte.

Fig.  15 – Divisão da massa do crânio de acordo com 
Hogarth (1989) no primeiro caso de estudo, o filho de 
Laocoonte.
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Resumo

O retrato é um dos géneros tradicionais da arte bidimensional, 
a par da paisagem e da natureza-morta. Mas o retrato retém o 
“real” – na dimensão imagética, claro – de um modo poten-

cialmente intenso, único, até afectivo. De facto, opera-se um jogo de 
presença-ausência, de permanente tensão entre o dado plástico, mate-
rial, e do lado emotivo, expressivo, conectado a quem é representado. A 
fotografia apareceu, gerou polémica – a própria “crise da representação” 
na pintura –, mudou o mundo e a sua percepção. Esta comunicação 
debruça-se sobre o momento em que, sobretudo através do retrato e 
dos trabalhos de fotógrafos do século XIX – alguns deles mulheres – a 
fotografia ascende, social e esteticamente, a um estatuto efectivo de arte, 
que jamais abandonaria.

Palavras-chave
Retrato; Fotografia; Arte; Aura; século XIX

A imagem fotográfica, e sobretudo o retrato, marca uma pre-
sença e assinala uma ausência. Como afirma e exemplifica Susan 
Sontag, referindo-se a este binónio presença-ausência: «A fotografia do 

O papel do retrato na 
aceitação da fotografia  
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amante escondida na carteira da mulher casada»  (Sontag, 2008: 33). 
Efectivamente, o retrato pode assumir uma dimensão de inequívoca 
afectividade, o que torna a sua compreensão mais complexa do ponto de 
vista do pensamento artístico e estético. Contudo, acreditamos que essa 
complexidade, na sua evocativa ligação emocional, esteve na origem da 
sua inicial e assinalável proliferação e sofisticação formal, conducente a 
um novo pensamento sobre a própria fotografia, concretamente, no que 
se refere à sua ascenção no domínio artístico.

A imagem, sobretudo no sentido da representação de alguém, 
desenvolveu-se com a tomada de consciência da individualidade e da 
História, particularmente a partir do início do Renascimento, no século 
XV. O ano de 1453, é comummente assumido como a data a partir da 
qual se admite a emergência de uma nova Idade – a Época Moderna –, 
caracterizada, na sua essência, pela consciência do indivíduo — o uomo 
singolare — e da própria modernidade, em sentido lato e orientador. A 
modernidade define-se pela ideia linear e irreversível do tempo, assim 
como pela crença generalizada no progresso e na superação. A história 
da arte apresenta-se pontuada por notáveis retratos de indivíduos, em 
conjunto ou sós, que francamente constituem uma matéria duplamente 
reveladora: por um lado, o estilo e a estética do artista; por outro, o perfil 
dos retratados, o modo como (nos) olham, como se vestem, como se 
posicionam no enquadramento. 

No advento do modernismo, Édouard Manet retratou várias 
vezes a modelo e também pintora Victorine Louise Meurent, por exem-
plo, no célebre quadro histórico Olympia (1863), no qual a personagem 
principal posa com outra mulher, mais discreta, que representa a sua 
criada. E, como se sabe, por estes anos, a par do retrato pintado surgia 
o retrato fotográfico. A fotografia apareceu e esteva na origem da desig-
nada “crise da representação” na pintura, obrigando-a à descoberta de 
novos códigos visuais e artísticos, que genericamente podemos agluti-
nar no novo entendimento da pintura como independente do objecto 
representado, que dizer, na abstracção. Mas, nestas vicissitudes, o retrato 
continuaria a constituir uma matriz da representação. Sobretudo, claro, 
a representação de alguém só. Podemos afirmar que o retrato, por exce-
lência, ou seja, em toda a sua potencialidade expressiva e afectiva é a de 
um indivíduo sozinho, único, condensador de toda a visualidade em si.

O retrato fotográfico prolifera na Europa – principalmente em 
França – e nos Estados Unidos da América, nos anos 50 e 60 do século 
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XIX. Em Paris, os fotógrafos mais concorridos eram, entre outros, 
Gaspar Félix Tournachon (conhecido por Nadar), Étienne Carjat, Pierre-
Ambroise Richebourg e Adolphe Eugène Disdéri. A fotografia, precisa-
mente na época do seu florescimento, estivera na origem de algumas 
importantes considerações de Charles Baudelaire, que, no Salon de 1859 
– justamente no ano em que a fotografia consegue o direito inédito de 
ser aí exposta – escrevia: «A partir deste momento, a sociedade imunda 
apressa-se, como um Narciso, para contemplar a sua imagem trivial 
sobre o metal. Uma loucura, um fanatismo extraordinário apodera-se 
de todos estes novos adoradores do Sol» (Baudelaire, 1999: 363). A foto-
grafia, na perspectiva de Baudelaire – e não partilhando do entusiasmo, 
por exemplo, do seu contemporâneo e também poeta, Edgar Allan Poe 
–, seria servidora da arte e da ciência, embora o próprio Baudelaire se 
tenha deixado fotografar por Étienne Carjat, num maravilhoso retrato 
intimista de 1863. O estranho – potencial-
mente patético – laço de Baudelaire sobre 
uma veste larga. O olhar entre o triste e o 
indignado. Como se fosse Pierrot, a quem 
roubaram Colombina ao som de Au clair 
de la Lune. Baudelaire está infinitamente só 
nesta imagem.

Mas o que se verificou, indepen-
dentemente das relações entre a fotogra-
fia e pintura ou da alegada incapacidade 
de a fotografia poder ser considerada 
arte, foi uma ascensão deste novo modo 
de enquadrar e de fixar o mundo. A bur-
guesia parisiense dirigia-se aos estúdios dos fotógrafos mais afamados. 
Mas também governantes, artistas do mundo do espectáculo, escritores, 
pintores, todos se queriam fazer fotografar sós, na sua individualidade. 
Todos desejavam transgredir o tempo, fixando-o. O fotógrafo torna-se 
numa espécie de intermediário social e o retrato (individual) num ver-
dadeiro fenómeno (colectivo). Deparamo-nos com imagens sofisticadas 
no tratamento da luz, assim como no modo como o indivíduo posa e se 
coloca, tal como se de um complexo e requintado retrato pictórico se 
tratasse. É no retrato que esta sofisticação se torna mais complexa e visí-
vel. O retrato vai buscar a solenidade à pintura, mas sendo e desejando o 
automatismo fotográfico.

Fig. 01. Baudelaire, por Étienne 
Carjat, c. 1863.
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Segundo Walter Benjamin, no seu 
conhecido ensaio de 1936 (A obra de arte 
na era da sua reprodutibilidade técnica, Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit), haveria efectivamente 
uma perda aurática com a invenção da 
fotografia mecanicamente reproduzida/ins-
tantânea – originária no “calótipo” e no sis-
tema negativo-positivo do britânico William 
Fox Talbot, nos anos 40 do século XIX, e 
desenvolvida com o colódio e com a pró-
pria comercialização das chapas e máqui-
nas fotográficas portáteis, nos anos 80, bem 
como com a reprodução de fotografias na imprensa, dos cartões-de-vi-
sita, ou do postal ilustrado, no início do século XX –, isto é, a imagem 
pós-industrial, potencialmente pós-aurática, alegadamente pós-artística 
– chamemos-lhe assim – e o consequente desaparecimento do seu valor 
de culto. 

A aura torna-se, como se sabe, num dos conceitos determinan-
tes da estética de Benjamin. A definição de “aura” aparece, segundo 
cremos, pela primeira vez, no texto Rua de sentido único (Einbahnstrasse, 
1928), quando o autor observa que, com o hábito e a repetição, a supre-
macia da imagem de uma vila na paisagem ou de uma fachada de um 
edifício desaparece (Benjamin, 1988: 189). Benjamin admite, contudo, 
a possibilidade de a tradição histórica de uma obra de arte se modificar 
ao longo dos tempos, não obstante a sua unidade aurática permanecer 
inviolável (Benjamin, 2000: III, 76).  A obra de arte comportaria então 
duas componentes: o valor cultural e o seu valor de exposição. A foto-
grafia começaria a tentar sobrepor o seu valor expositivo ao seu valor 
de culto. Este resistiria, contudo, a desaparecer, nomeadamente e pre-
cisamente através do retrato: «(…) onde a aura acena uma última vez» 
(Benjamin, 2000: III, 82).

Esta afirmação é francamente densa. Como se, de algum modo, 
o retrato fotográfico se assumisse, afinal, como a excepção à “banali-
dade” da ocorrência em série da fotografia, ou seja, o retrato estaria a 
salvo da perda da aura. Aliás, esta ideia surgira já no texto Pequena histó-
ria da fotografia (Kleine Geschichte der Photographie, publicado em 1931, 
na revista Die Literarische Welt), no qual Benjamin considerava os clichés 

Fig. 02. George Sand [Aurore 
Dupin], por Félix Nadar, c. 1864.
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de Louis Daguerre como exemplares únicos, 
guardados muitas vezes como relíquias, que 
obrigavam a um tempo de exposição do retra-
tado quase semelhante ao do retrato pictórico 
tradicional (Benjamin, 2000: II, 295-303). Por 
outras palavras, seria apenas e só no retrato 
que, no entender de Benjamin, haveria a possi-
bilidade de a fotografia ser elevada ao estatuto 
de Belas-Artes, como a pintura.

São espantosos, a título de exemplo, 
os retratos fotográficos oitocentistas de Julia 
Margaret Cameron, uma das primeiras mulhe-
res fotógrafas americanas. Começou a foto-
grafar quando tinha perto de 50 anos, depois 
de lhe terem oferecido uma máquina fotográ-
fica. A sua carreira durou pouco mais de uma 
década e foi notável. Os seus retratos, de forte 
elegância, notória intensidade psicológica e 
inequívoca suavidade poética, em simultâneo, 
seriam de grande influência para a fotogra-
fia moderna. Como sintetiza perfeitamente 
Pierre-Jean Amar: «Neste final do século XIX, 
o retrato fotográfico desenvolveu-se em todas 
as direcções. Tornou-se um fenómeno social e um tema de criação artís-
tica. A fotografia foi, graças a ele, totalmente integrada na sociedade» 
(Amar, 2007: 54). E, acrescentamos nós, em larga medida graças ao 
retrato, à sua sofisticação e complexidade, brevemente a fotografia seria 
também plenamente integrada no sistema de belas-artes. 

Nesta sequência de pensamento sobre a imagem fotográfica, e 
sobretudo sobre o retrato, Marie-José Mondzain observa que a imagem 
dá visibilidade a uma ausência. Comunicar pela imagem seria colocar, 
de facto, em evidência uma visibilidade estranhamente sem matéria, 
claro, trata-se de uma imagem (Mondzain, 2020: 37). Mas esta matéria 
é amplamente significativa sobretudo quando assume a forma de retrato 
de alguém. Por meio de uma delimitação física, material e deliberada, 
institui-se um espaço de legibilidade fundado no poder dos olhares: de 
quem constrói e de quem vê, o que Roland Barthes definiu como operator 
e spectator, tendo como ligação o spectrum, isto é, o objecto em si e o que 

Fig. 03. Julia Jackson, por Julia 
Margaret Cameron, 1867.

Fig. 04. Beatrice Cenci, por 
Julia Margaret Cameron, 1866.
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representa ao mesmo tempo (Barthes, 2006: 17-43). 
O retrato do indivíduo é inequivocamente causador de fascínio. 

De Diane Arbus a Rineke Dijkstra, de Brassaï a Dorothea Lange, de 
Cindy Sherman a Helmut Neewton, podemos afirmar que o retrato é 
resultado de uma afirmação genérica de modernidade e da compreensão 
do indivíduo como ser único dentro de um colectivo. Essa individuali-
dade toma, naturalmente, uma densidade inevitável quando o sujeito 
é retratado só. E é efectivamente uma constante na história da arte do 
Ocidente. Na verdade, podemos continuar a afirmar, talvez ainda mais, 
que a matriz do retrato – a sua “aura”, se preferirmos – é o isolamento e 
revela-se plenamente nele. Esta “revelação” foi francamente importante 
no caminho do entendimento e da aceitação plena da fotografia de final 
do século como arte.  
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In ordinary circumstances, we associate the term “portrait” 
with representations of specific human subjects. This paper will 
explore whether the term “portrait” can be reasonably applied to 
depictions of other kinds of subjects found in the natural world. 
My test case revolves around the artist Giovanna Garzoni, a 

seventeenth-century specialist in miniature painting, and her depictions 
of various fruits. In this paper I will first characterize Garzoni’s activity 
in human portraiture; then I will show how her representations of ani-
mals and fruits share both the specificity and the interior qualities of her 
human portraits.

Born in 1600, Garzoni’s first artistic training as a young adoles-
cent was in large-scale oil paintings of religious religious subjects. She 
may have first studied under her uncle Pietro Gaia, and then perhaps 
under Palma il Giovane. From here she moved on to the study of artforms 
specifically befitting a court lady: calligraphy, miniature paintings on 
parchment, and music, including keyboards, stringed instruments, and 
vocal music. At the age of about 20, she made her earliest surviving por-
trait, the approximately life-size tempera on parchment painting known 
as Self-Portrait as Apollo at the Palazzo del Quirinale. It reflects Garzoni’s 
knowledge of another female artist’s self-portrait, which she could have 
seen when she visited Florence: Artemisia Gentileschi’s Self-Portrait as a 

Giovanna Garzoni’s Portraits 
of Nature
Sheila Barker
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Lute Player, now at the Wadsworth Atheneum. Both involve a costumed 
guise (one as a pagan deity, the other as a Turkish court lady), a luxuri-
ous amount of Ultramarine blue, and a reference to music making. But 
whereas Artemisia made self-portraits frequently throughout her life, 
Garzoni is known only to have made this one self-portrait. I will come 
back to this question of Garzoni’s self-portraits when discussing her por-
traits of fruits. 

Confirming her new interest in portrait painting, in 1622 
Garzoni was married for a brief time to the Venetian portraitist Tiberio 
Tinelli. According to Carlo Ridolfi’s biography of Tinelli, before Garzoni 
married, she had been accustomed to a vibrant social life that included 
regular gatherings (“ordinarie conversazioni”) in which she made minia-
ture portraits for her admiring followers (“avvezza a trattenersi co’ i suoi 
amorevoli col fare piccioli ritratti di minio”). Yet even while her minia-
ture portraits may have been a form of sociability, immersed in polite 
conversation, she was already probably selling them, for a number of her 
own miniatures were included in her wedding dowry. 

It is easy to understand why Garzoni gravitated towards portrait 
miniatures. They were a particularly saleable form of portraiture in a port 
city like Venice, which was full of wealthy foreigners in transit who did 
not have time for an oil portrait and who much preferred a small, porta-
ble, portrait miniatures. 

We have the first proof of Garzoni’s competency in portrait min-
iatures from a year after her divorce from Tinelli.  In 1625, she signed 
and dated a 7-centimeter miniature modeled vaguely after English prec-
edents. The male figure is dainty and lifelike, with one eyebrow perched 
higher than the other, matching the amorous nature of the image, which 
show his wounded heart inscribed with the initials of his beloved. 

A few years later, Garzoni’s skill in portraiture as well as her 
other talents in other courtly entertainments led to an invitation from 
the Duke of Alcalà to enter his service in Naples, where she made several 
portrait miniatures that have not survived. From Naples, Garzoni went 
to Turin in 1632 to join the court of Christine of France, Duchess of 
Savoy as the “Miniaturist of Her Royal Ladyship.” As part of her duties, 
for which she was paid an annual salary of 1000 gold scudi, she made 
her portraits of the Savoy court from both life as well as from earlier 
portraits. The result was a homogeneously formatted series of Savoy rul-
ers that was both easily transportable, appropriate for gift-giving, and 
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uniform in its aesthetic. Each one evinces her extraordinary skill in work-
ing in a minute scale, rendering the textures of various substances, and 
evoking the freshness of a living person, even when her portraits were 
posthumous representations based on other painted portraits such as the 
one of the reining duke’s mother, Infanta Catalina Michaela, a woman 
who had died long before Garzoni’s arrival in Turin.

At the Savoy court Garzoni continued to make portrait minia-
tures as well as natural-sized ones. One such portrait miniature is this 
depiction of an Ethiopian traveler named Zaga Christ on the scale of 5.7 
centimeters high. It evinces the aforementioned skill in the illusionistic 
representation of textures as well as the ability to make her image lively 
and expressive of the sitter’s genteel character. The red and gold clothing 
accessories are carefully chosen to convey the sitter’s Spanish protection, 
while the lace collar may be a gift from the Savoy court. We can be sure in 
this case that Garzoni did in fact make her portrait based on live sittings 
with the subject, for the back of the miniature carries her signature not 
only in the Roman alphabet but also in the Ethiopic alphabet, which she 
only could have learned through conversations with her sitter. 

After her departure from Savoy in 1637, Garzoni’s portrait 
miniatures were still in high demand. This one, probably made during 
her stay in Paris in 1640, and measuring 7.1 centimeters, depicts the 
Cardinal de Richelieu. She made it in the very same period that Richelieu 
rejected Gian Lorenzo Bernini’s marble portrait bust for portraying him 
as a severe and merciless man. Clearly she did not wish to fall into the 
same error as Bernini. Although damaged, Garzoni’s miniature can be 
appreciated for the tender and amiable mien she has given the formida-
ble Minister of France.  

A few years later, between 1646 and 1648, Garzoni made a portrait 
miniature of one of her Medici patrons: Cardinal Leopoldo de’ Medici, 
a mere 7.5 centimeters high. Bernini’s sculpted portraits of Cardinal 
Scipione Borghese from 1632 or Costanza Bonarelli may have provided 
inspiration for the figure’s open mouth. It heightens the interpretation of 
the portrait as a living, speaking subject. The bright eyes and open mouth 
combine to express Leopoldo’s curiosity, wonderment, and mental acu-
ity. Furthermore, the image has an unstable, vibrating quality that adds 
to the impression of lifelike motion. It results from the artist’s use of tiny 
specks of color, rather than lines, to define her forms. Even the strands 
of hair are vibrating, atmospheric clusters of dots rather than fixed lines. 
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 Around the time that Garzoni made the portrait of the Medici 
Cardinal, she also used her miniature technique to depict the dog of 
Cardinal Leopoldo’s sister-in-law, the Duchess Vittoria della Rovere. 
The portrayal of this pug-nosed, bug-eyed dog is quite portrait-like in 
its specificity: we can see it is female, that its fur is short and dense, and 
that its limbs are small and slender compared to the pudgy body. We 
also apprehend its sweet and obedient nature from the way it directs full 
attention to us while ignoring the temptation of cookies. The use of a life-
size scale for the dog and its placement in shallow and intimate setting 
gives the whole image a touch of living presence—one that not even the 
flies can resist!  Having specificity, an inner soul, and lifelike presence, 
this portrayal of the Grand duchess’s pet surely counts as a portrait.

Portraits of court pets, meant to record the animal’s appearance 
as well as its disposition, were not unusual at this time. It was more com-
mon to see the pets portrayed together with their owners rather than 
alone, such as in the portrait of the previous Medici Grand Duchess 
Christine de Lorraine with her pet dog. In a sense, Garzoni’s dog is 
understood to be alone only for a moment, and we are led to suspect that 
its owner, Grand Duchess Vittoria della Rovere, was recently present in 
this intimate setting. It is she who must have left the partially eaten cook-
ies, and she who must have been drinking from the Chinese porcelain 
Dehua cup. Such a porcelain cup was too precious for anyone but the 
grand dukes themselves, and it was the kind of cup preferred for serving 
Mexican hot chocolate, the perfect accompaniment to these sweet baked 
goods.

If the status of portraiture can be accorded to Garzoni’s depic-
tion of a specific pet, it is worth exploring whether the designation of 
“portrait” can be applied to her series of twenty images of fruits for the 
Medici Grand Dukes in the late 1650s and 1660s.  This series of images, 
which have always been referred to as still-lifes, feature a fruit such as 
peaches, cherries, or pomegranates, or an occasional vegetable like arti-
chokes, displayed prominently in a bowl. 

In most still-lifes of the seventeenth century, multiple objects are 
brought together to create ensembles or assemblages. In these ensem-
bles, the whole is typically more important than the parts. Garzoni was 
familiar with this formula, which she deployed for her floral imagery: 
many flowers are brought together in complex arrangements of hue and 
shape, together with additional object near the base of the flower vase; no 
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single element monopolizes our attention. With her images of fruit, how-
ever, Garzoni made a departure from the assemblage model by focusing 
her composition on one single kind of fruit. Moreover, with these images, 
Garzoni sought to exalt a fruit’s visible qualities as well as its inner qual-
ities. She shows other kinds of natural specimens scattered around the 
periphery of the image, but they are smaller in size and fewer in number. 
Their role is merely accessorial, sharpening the impact of the featured 
fruit. 

The composition that features a single type of fruit in a bowl is 
a typology that goes back to the still-lifes of Fede Galizia that Garzoni 
could have seen at the Savoy court, although Galizia’s compositions give 
as much attention to the bowls as to the fruit they contain. Garzoni elim-
inates most of the surrounding space, which helps the viewer focus atten-
tion on the fruit. 

Compared to any other still-life artist of her era, Garzoni’s inter-
est in the specificity of the featured fruit is unparalleled. Yet this specificity 
did not reflect the scientific imagery of her times, for as David Freedberg 
reminds us in The Eye of the Lynx (p.349), for seventeenth-century natu-
ralists, “Pictures showed too much. They could convey texture and color 
in meticulous detail; but it was precisely this that detracted from their 
ability to show what was essential and regular about things.” Decades 
before the fruit portraits for the Medici, Garzoni had honed her skills 
in scientific imagery by making a series of botanical illustrations for the 
circle of the Accademia dei Lincei. (slide +  slide) Her aim was to rep-
resent plants with regard both to the typicality of the species and to the 
particularity of a plant specimen when making her series of botanical 
illustrations in the 1630s. In Garzoni’s botanical illustrations, there is an 
effort to represent the complete plant from its flowers to its roots, and to 
convey information about the color, texture, leaf shape, and vein patterns 
of a plant, yet these are far from being particularized. Instead, Garzoni 
blended observations of particular specimens with conventions she cop-
ied from well-known illustrated herbals such as Mattioli’s. Each of her 
illustrations is in fact an idealized and generalized composite of many 
plants, showing various stages of the seasonal changes from flowering 
to fructification, and free of signs of disease, handling, irregular growth, 
desiccation, rot or damage.  

In the 1640s Garzoni’s representation of botanical specimens 
began to evince her obsessive fascination with the transient irregularities 



628

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

of a single specimen, including breakages and diseases – in short, every-
thing that marks a specimen as a real, specific individual. Not surpris-
ingly, these highly particularized images share some things in common 
with the explicitly scientific illustrations Garzoni had made in earlier 
years: first, their integral completeness from root to flower, and second, 
their absence of a physical setting: the specimens seem to float weight-
lessly in a white vacuum, as if this flawed and dying plant were a time-
less, Platonic idea of a species. Yet Garzoni overturns the conventions of 
scientific illustration by simultaneously makes the paper surface itself 
into a concrete, reified setting for additional specimen-specific imagery, 
consisting of plants parts and small creatures that rest upon the paper, 
casting shadows and resting under gravity’s pull. This additional organic 
imagery does not bear any substantial similarity or association with the 
central plant except for its nearness, yet this nearness is both conceptu-
ally and visually paradoxical. These curious images are problematic and 
playful because they hybridize the conventions of scientific illustrations 
and still-lifes.

With the series fruits for the Medici, Garzoni’s plant imagery 
drops all pretension to scientific utility and instead takes on all the charm 
of her portraits. Fulfilling a fundamental requirement of portraiture, she 
gives to unprecedented attention to capturing the likeness of her subject. 
This is achieved not only through simulacral scale – everything is life 
size, in other words – but also through the recording the particularities 
that belong to the single specimen. If we look at this bowl of cherries 
for instance, we find that the color of cherries is not uniformly red but 
ranges from pale yellow to crimson, to scarlet, to maroon. The cherries 
are also distinguished by the myriad positions of their stems, and by the 
morphological specificity of the shapes. The unusual pallor of a white 
artichoke is brought out by the comparison with a green artichoke. A 
solitary albino acerole (or Barbados cherry) sits atop a contrasting pile of 
red ones, many of which are bruised or scraped. Each bean leaf is stud-
ied with care to reveal its network of veins, signs of disease, and damage. 
Plum branches break off in a variety of ways that reveal whether the 
plant fiber is brittle or pliable, thick or thin, aged or fresh. The smooth 
and uniformly curved skin of the cherries reflects the lights of the atelier 
window with crisp definition. By contrast, the rough-skinned pears, the 
filmy plums and the fuzzy peaches diffuse the light to varying degrees.

Another important characteristic of portraiture in Garzoni’s 
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time was its ability to make the sitter seem alive, sometimes as if the 
image were engaging with the viewer and impinging on the viewer’s 
world. Garzoni’s fruits engage with us, too, stimulating our appetite as 
if they were real and making our mouths water. Seen from the angle 
of a person seated at a table, and matured to the ideal point, the food-
stuff in each composition appeals to our minds as much as to our bod-
ies because it appears ready to be eaten (much like Bernini’s portraits 
show their subjects as if ready to speak). The invitation to eat the fruit 
is clear: not only does it rest in a plate, but also there are various garden 
denizens --birds, snails, beetles, and the like—who approach the fruit 
that we would like to eat, threatening to spoil our treat. Most of the time 
these animals are harmless: the grasshopper is so light and nimble that 
he walks across on an extremely brittle, furled leaf without shattering it. 
However, in this image someone or something has already eaten a few 
cherries. The fruit is threatened by a bodiless enemy as well: the action 
of time, which causes the leaves to desiccate and the flesh to rot. These 
imminent perils, by evoking a future demise, heighten the impression of 
a living thing in our presence, () much as Garzoni’s portraits of humans 
seek to create this impression. 

What is more, Garzoni’s images of fruit for the Medici could 
be said view with portraiture’s most difficult achievement: revealing the 
invisible soul of the sitter. In the case of these depictions of foodstuffs, 
Garzoni’s image is constructed to imply the inner, hidden essence of the 
fruit -- much as portraits of humans were designed to suggest the qual-
ities of the soul and personality of an individual. Garzoni speaks of the 
souls of plants in many ways. Sometimes she opens the fruits up to show 
us their inter parts. We are shown  beans extracted from their pods, an 
open pea pod, an almond drupe split in half to show the edible seed, the 
pits of cherries, the moist and tender flesh of a fig, the countless seeds of 
a pomegranate. 

At other times, Garzoni indicated the inner qualities of the fruit by 
alluding to its invisible qualities of flavor. This is done through associations 
with similar or contrasting foods and fragrances. For example, a chewy 
nut contrasts with juicy plums, a sweet peach and bitter ribes remind us of 
the range of tastes within a single bunch of grapes, a sour pickle contrasts 
with fragrantly sweet peaches, succulent and sweet figs contrast twice 
with sharply bitter azeroles, acidic pomegranate contrasts with buttery 
hazelnuts, and succulent plums and contrast with dry and bitter acorns. 
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 To conclude, this paper has argued that Garzoni’s experiences 
with portraiture profoundly influenced her approach to the genre of still 
life. After her success in representing plants in conventional still lifes as 
well in botanical illustrations, later in her career Garzoni experimented 
with a special series of portraits of individual plants. The latter were so 
specific and mimetic as to be unviable for science. Instead, they were 
unexpectedly intriguing and greatly pleasurable, since they seemed to 
express a plant’s inner character. Grafted onto a tradition of portrai-
ture, Garzoni’s still lifes ultimately invited their audiences to look at the 
non-human world with the rapt attention and emotional engagement 
formerly reserved for portraiture human beings. 

Keywords: Still life; Women artists; Recognizability; Excessive 
realism; Non-human. 
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Abstract

This article is an analysis of the silhouettes of two Polish outsider 
artists: Tomasz Machciński and Ryszard Kisiel. It aims to show 
how the photographic experiments with self-image served as a 

way to exceed artists’ identities which, due to the disability of the for-
mer and the homosexuality of the latter, did not comply with the social 
norms of the Polish People’s Republic. 

Keywords
self-portraiture; photography; outsider-art; cross-dressing; 

queer.

Tomasz Machcinski and Ryszard Kisiel: self-portraiture as 
means of self-emancipation

In the period of the communist rule in Poland, Tomasz Machciński 
and Ryszard Kisiel created hundreds of photographic incarnations in the 
privacy of their homes. They were not professional artists, nor had they 
any contact with the mainstream art world. Although for years they had 
been completely unaware of each other’s existence, their performative 

Tomasz Machciński and 
ryszard kisiel: self- 
portraiture as means of  
self-emancipation.
Weronika Orłowska

university of warsaw, institute of polish culture
w.orlowska@student.uw.edu.pl
ul. Włodarzewska 59D/9, 02-384 Warszawa, Poland

mailto:w.orlowska@student.uw.edu.pl


632

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

camera-targeted actions, share a number of similar aesthetic features and 
artistic strategies. Machciński and Kisiel used art as a way to exceed 
their own identities which, due to the disability of the former and the 
homosexuality of the latter, did not comply with normative society of 
the People’s Republic of Poland. This paper aims to show how the pho-
tographic experiments with self-identity served as a therapeutic tool with 
an emancipatory potential. I will reconstruct the ways in which the cate-
gories of camp and play helped to support the individuality of the artists 
as well as to express their objection to the oppressive reality of commu-
nist Poland.

Machciński and Kisiel share the status of outsiders. While 
Tomasz Machciński has fought for the visibility of his work for years, 
Ryszard Kisiel remained sceptical about calling his activity “art” for a 
long time and did not regard himself as an artist (Orłowska, 2020, p. 9). 
Over the years, their works stayed outside the artistic circulation, and only 
the last decade brought them some recognition in the field of Polish con-
temporary art. Thanks to the involvement of artists and curators, includ-
ing Karol Radziszewski, Katarzyna Karwańska and Zofia Czartoryska, 
the works and rich archives of both men have been exhibited several 
times in leading art institutions in Poland and abroad. For the first time, 
the photographs of Machciński and Kisiel were shown together in 2017 
at the group exhibition Nie jestem już psem at The Silesian Museum in 
Katowice, Poland (Karwańska & Czartoryska, 2017). So far, however, 
the works of both artists have not been examined outside the context 
of outsider art. The first attempt at a joint analysis of the photographs 
of Machciński and Kisiel was my BA thesis, which reflected on the crit-
ical and emancipatory potential of the works of both artists (Orłowska, 
2020). This paper aims to develop the interpretation of camp aesthet-
ics in their camera targeted performances that I introduced there. As I 
will show on the example of a Badziewianka photo series (1985/1987) 
by Ryszard Kisiel and selected photographs from the archive of Tomasz 
Machciński, their works rebel against the idea of “normality” and help 
to liberate the artists’ identities. I will reconstruct how experiments with 
self-image might have helped the artists to distance themselves from stig-
matization, the fear of political repression, and social rejection.
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How did it all begin?

In the beginning, I will outline the biographies of both artists. 
Tomasz Machciński was born in 1942. He was a photographer and a 
performer, a video artist, and a precision mechanic by profession. His 
monumental photographic project began in 1966. It all started modestly 
– with a self-portrait in a black hat taken with a Smena 8 camera. Since 
then, he made over 20,000 photographic creations (Fundacja Tomasza 
Machcińskiego, 2020, p. 113). During over forty years of artistic practice, 
he maintained a high level of stylistic coherence. The only clear turning 
point was the change from analogue to digital: the beginning of exploring 
colour photography and extending the scope of activities to video perfor-
mances in 2006. He died recently in January 2022.

Tomasz Machciński didn’t pay too much attention to the tech-
nique of photography, nor was he interested in the specificity of the 
medium itself (Miklas, 1997). Photography seems to be only a pretext 
for new creations and a method of documentation. Not a photograph, 
but an event, an act of embodying a new identity was at the centre of his 
interest. Machciński’s primary artistic medium was his own body. His 
work based on the observation and use of its natural changes. As he used 
to repeat: “I do not use hairpieces or other tricks. Instead I use every-
thing that happens to my body, such as: regrowth of hair, loss of teeth, 
illnesses, ageing, et cetera” (Fundacja Tomasza Machcińskiego, 2020, p. 
113). Tomasz Machciński suffered from bone tuberculosis in his child-
hood. The disease and numerous surgeries left a permanent mark on his 
body. Although he recovered a great deal of self-reliance, his physical 
condition had a significant impact on his life. It has also influenced his 
work. The relationship with the body presented in his photographs was 
ambivalent: on the one hand, the artist was not afraid to show his nudity, 
while on the other, he was hiding his image under thousands of masks.

This shift from the material to the performative is characteristic 
of the changes that were taking place in the visual arts at the time when 
Machciński began his monumental series of self-portraits. In the 1960s, 
Western culture was undergoing a performative turn: not artefacts, but 
actions and events started to electrify the avant-garde environment. In 
the visual arts, the pioneers of “live” art were, among others, Joseph 
Beuys, Wolf Vostell, the FLUXUS group and the Vienna Actionists. 
Almost simultaneously, in the second half of the 1960s, Polish artists 
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started their experiments with performance, which included syncretic 
shows by Włodzimierz Borowski, actions by Jerzy Bereś and happenings 
by Tadeusz Kantor (Dziamski, 1984; Guzek, 2017; Włodarczyk, 2006)1. 
However, Machciński did not know about it at all – he did not follow the 
changes in modern art, he also had no contact with contemporary Polish 
artists. This detachment from the artistic milieu has become one of the 
reasons for the marginalization of his achievements. Machciński, despite 
many years of artistic activity, which resulted in numerous exhibitions 
in small, provincial galleries, for years has been treated as an amateur – 
not an artist, but at most a hobbyist, a “freak”. Although the press was 
interested in him and local newspapers mentioned his vernissages, he 
remained outside the artistic community.

The first attempt to introduce Machciński to the professional 
art world was the collective exhibition Sztuka Osobna, czyli Republika 
Artystów Niezależnych at The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary 
Art in Warsaw, Poland (Robakowski, 1991-1992). However, it was not 
until the two subsequent exhibitions in 2016 and 2017, when his art 
gained some recognition. Soon after, The Museum of Modern Art in 
Warsaw purchased a selection of his works and began to digitize his 
archive. At the same time, with the initiative of Katarzyna Karwańska, 
Tomasz Machciński Foundation was established to promote and protect 
his oeuvre. In 2018 Machciński won the “Art Absolument” Grand Prix 
at the Outsider Art Fair in Paris. Yet, as an outsider, he remained on the 
fringes of the Polish art world, beyond the interest of art historians and 
critics. The year 2020 turned out to be a breakthrough. In December, 
the Machciński Foundation released an album of photographs together 
with essays by Agata Pyzik and Anke Kempkes, which set Machciński’s 
work in the context of Polish and European art and analyzed the social 
and biographical factors that shaped his work (Fundacja Tomasza 
Machcińskiego, 2020).

Ryszard Kisiel, born in 1948, is a polygraph by profession. The 
timing of his photographic series is not accidental. The time of the AIDS 
epidemic in the 1980s, filled with fear and trauma, was significant for the 
LGBT communities, not only in the West. Despite being cut off by the 
Iron Curtain, the anxiety related to the disease also influenced the milieu 
of the Polish gay man. The moment of the series’ creation coincides with 

1    For more information on the genesis of performance art in Polish People’s Republic see Dziamski (1984) and Guzek (2017).
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the Citizens’ Militia operation “Hyacinth”, a campaign targeted at Polish 
gay circles, initiated by the Minister of Internal Affairs, general Czesław 
Kiszczak. The action, which lasted from 1985 to 1987, was said to have 
been aimed at fighting the HIV/AIDS epidemic and reducing the crime 
rate in gay communities. However, the methods used, consisting of sys-
tematic arrests and humiliating interrogations, make the noble intentions 
of the authorities quite doubtful (Tomasik, 2013, pp. 31-39). Although 
the experience was a source of trauma for many Polish gays, for Kisiel it 
became a turning point in his opening up to artistic projects: he founded 
an underground zine “FILO” and started making cross-dressed photo 
sessions. This publication was an answer to the marginalization of HIV 
and AIDS prevention in the public discourse. “FILO” was intended to 
spread awareness on safe sex and create a medium of communication for 
the budding Polish gay community. While starting a zine was a serious 
project, the photo sessions, conducted in collaboration with some close 
friends, were fun. Kisiel and his comrades met to spend time together 
and create amusing snap-shots, which they could later share with oth-
ers during their parties (Radziszewski, 2012). The involvement in both 
ventures was dictated mainly by the willingness to maintain contact with 
like-minded people. In this light, the work of Ryszard Kisiel shows a 
spiritual connection with the gay culture in the West. The apartment 
where Kisiel and his friends used to meet was a kind of heterotopia, 
which on a micro-scale resembled New York balls, where the voguing 
culture has developed. Voguing is a genre of stylized dance that evolved 
from underground events organized by the African-American and Latin-
American LGBT communities. Their main element is a kind of a dance 
battle, which, to put it simply, resembles a series of poses adopted by 
models during fashion photo sessions. Over time, voguing has become 
a subculture that offered support for non-normative youth rejected by 
their families, experiencing homelessness or struggling with social exclu-
sion. During the AIDS epidemic, such balls played a significant role in 
spreading the message about disease prevention (Muñoz, 2019). Kisiel’s 
work is a non-literal story about this era from the Polish perspective. 
Interestingly, this is an isolated story – although the information about 
the disease was a shock to many people, it has remained practically 
absent from Polish visual arts.

Kisiel’s photographs are diverse. Over the course of several hun-
dred 35 mm colourful slides, their themes change from classic male nudes 
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inspired by classical motives like Pietà and the Creation of Adam to playful 
cabaret scenes with a fakir or a ballerina, to dark erotic fantasies about a 
Shaman woman (Radziszewski, 2012). Afterimages of drag queens from 
Western movies and magazines smuggled from abroad mingle with the 
cheap aesthetic of communist fashion bricolage. The slides arranged into 
short stories resemble sequences of freeze-frames. Ryszard Kisiel admits 
that initially, he intended to shoot a video, but as he did not have access to 
a camera, he decided to replace film with photography. Originally, Kisiel 
and his comrades wanted to show the slideshow accompanied by some 
music during parties, but they abandoned the project before comple-
tion (Radziszewski, 2012). The pictures remained forgotten for the next 
quarter of a century. It was only Karol Radziszewski who retrieved them 
from Kisiel’s home archive. The meeting of the two artists became the 
beginning of a long-lasting friendship and cooperation, which resulted 
in the documentary Kisieland (Radziszewski, 2012). It was a pioneer art 
project in Poland, which, based on a private archive and using the poten-
tial of oral history, tried to reconstruct the yet untold story of the gay 
community in the People’s Republic of Poland, including accounts of 
persecution of sexual minorities during the operation “Hyacinth”. Some 
photographs taken in the second half of the 1980s by Kisiel, his partner 
Waldek, and their friend were reconstructed for Radziszewski’s docu-
mentary. Frivolous and grotesque scenes acted out in front of the camera 
create a unique atmosphere, similar to that portrayed in works of Nan 
Goldin (Goldin, 2019) and Jennie Livingston (Livingston, 1990). Since 
then, Kisiel’s works have been exhibited by numerous art institutions, 
including The Schwules Museum in Berlin, The Multimedia Cultural 
Center in Split, The Ujazdowski Castle Center for Contemporary Art in 
Warsaw, The Museum of Contemporary Art Metelkov in Ljubljana and 
many others. In addition to their artistic value, Kisiel’s photographs are 
vital artefacts of the history of Polish gay culture. They have received sev-
eral interpretations, both in Polish and English (Szcześniak, 2012, 2015; 
Radziszewski, 2018; Szulc, 2018).

Camp

Despite such different factors shaping their work, Tomasz 
Machciński and Ryszard Kisiel share several artistic strategies that make 
their art surprisingly similar. Both men use self-portrait in their artistic 
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practice. They both turn to their self-images to investigate their identi-
ties and explore their boundaries. The richness and exaggeration of their 
performances go hand in hand with the authentic enthusiasm of both 
creators. Their works express the kind of artistic sensibility described by 
Susan Sontag in Notes on “Camp” (Sontag, 1964). In her famous essay, 
the American critic describes a new aesthetic that understands the world 
“not in terms of beauty, but in terms of the degree of artificiality and styl-
ization” (Sontag, 1964, p. 2). She calls it the “dandyism of the twentieth 
century”: a far-reaching aestheticization of life, liberated from the bur-
den of taste, beyond the categories of good and bad. According to her, 
camp is the aesthetic of “being-as-playing-a-role”, a metaphor for life as 
a theatre in which the audience is a human crowd shown to the public. 
She describes it as the victory of “‘style’ over ‘content’, ‘aesthetics’ over 
‘morality’, and of irony over tragedy” (Sontag, 1964, p. 10).

This particular type of aesthetic sensibility is characteristic of 
Machciński’s work. In his self-portraits, identity is reduced to an aesthetic 
phenomenon. This approach is particularly evident in his cross-dressing 
creations. While creating female characters, Machciński plays with the 
qualities attributed to femininity in our culture. At the same time, those 
features are often stereotypical, theatrically emphasizing the gender dif-
ference. He focuses on abstracting and enhancing what distinguishes 
women and men in terms of dress, hairstyle and facial characterization. 
It aims to show femininity in quotation marks: as sexual attractiveness 
and beauty. To achieve this, he uses heavier make-up to highlight the 
eyes, lips and cheekbones, decorates the hair, attaches a stuffed bra to 
his chest. Make-up and dress are essential tools he uses to depict age, 
personality, and social status of the portrayed women: others are given 
to a little girl (Machciński, Untitled, 1973), others to an elegant lady 
(Machciński, Untitled, 1988), or a nun (Machciński, Untitled, 1977). 
The project wouldn’t be complete without a unique facial expression, 
sometimes exaggerated, even resembling a mask. Some of his creations, 
especially later ones, from the 1990s and early 2000s, bring to mind drag 
queens, stage characters depicting caricatured representations of femi-
ninity (Machciński, Untitled, 1992). They also show nudity more overtly. 
Machciński’s gender performance, similar to the drag culture, reveals a 
conflict between the artist’s “real” identity and the “artificial” one he 
adopts during a performance. His creations are similarly non-referen-
tial, because they do not insist on examining and expressing their own 
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identity, but they adapt and creatively transform patterns functioning in 
culture.

One may say that Machciński’s women are not only stereotypical, 
but even caricatural. However, his passion and ardency expressed in his 
performances make me doubt in any cynicism or irony. I see his some-
times hyperbolic creations as attempts to explore and embrace what is 
human, and therefore imperfect. His creations manifest fascination with 
and admiration of the variety of forms that a person can take. Describing 
his work, one could repeat after Sontag: “Camp taste is a kind of love, 
love for human nature. It relishes, rather than judges, the little triumphs 
and awkward intensities of character. Camp identifies with what it is 
enjoying” (Sontag, 1964, p. 13). In Machciński’s case, the excess and 
exaggeration are ways of accepting and celebrating the non-normativity 
of the body. His creations place the portrait in quotation marks. Thanks 
to this, they allow him to distance himself from social norms and look at 
himself from a different perspective.

Why does the artist reach for portraying women? Machciński 
speaks quite laconically about using the cross-dressing motif. He admits 
that women fascinate him, but also their representations cause him the 
most trouble. In an interview for Dwutygodnik, he explained: “I love 
women, but these are difficult photos. I have to be smooth, shaven, put 
on my makeup, put on a dress, a bra, act like a woman, move appro-
priately, play gracefully” (Stelmach, 2016). Perhaps, by creating images 
of beautiful, attractive women, the artist tried to regain the freedom of 
expression that his illness had taken away from him?

As mentioned before, in childhood, Tomasz Machciński suffered 
from bone tuberculosis. The disease and multiple surgeries left a perma-
nent mark on his body. As a teenager, due to hearing loss and a signifi-
cant postural defect, he was categorized as disabled and sent to a special 
vocational school. People with disabilities did not appear in the public 
sphere during communist rule in Poland. They were separated from soci-
ety already at the stage of education and subsequent rehabilitation. As 
Anke Kempkes sums up in an essay published in Machciński’s album, 
disability was perceived as inconsistent with the doctrine of Marxism, 
based on the image of a working man: the idea of   functionality and 
high productivity (Kempkes, 2020). People with disabilities had to be 
somehow adapted to the appointed norm, so they were embraced by the 
so-called program of “productivitization”. The editor-in-chief of Opiekun 
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Społeczny magazine (Polish: “caseworker”), Hanna Szymańska (1948), 
presented the socialist vision of social assistance in the following way:

The slogan of our work should be: we train each mentee professionally, 
we make them politics and class conscious, and hand them over as a 
valuable member of the trade union; we include them in a powerful 
current that unites the working class and prepares it for the great tasks 
that lie ahead. (pp. 320−321)

Although this radical paradigm contributed to the creation of a 
relatively effective system of rehabilitation and social activation of peo-
ple with disabilities, it did not improve the perception of disability in 
the society of the People’s Republic of Poland. For the authorities, the 
problem was embarrassing and collided with the image of an ideal social-
ist state. Hence, they did practically nothing to integrate people with 
disabilities into society (Brenk, 2015). As Rosemarie Garland Thomson 
writes, “disability is the attribution of corporeal deviance - not so much 
a property of bodies as a product of cultural rules about what bodies 
should be or do” (Garland-Thomson, 1997, p. 7). In his autobiogra-
phy, Machciński describes traumatic memories of his forced stay at the 
Lower Silesian Special Educational and Training Center in Wrocław. 
He recalls the frustration caused by the restricted job prospects and his 
refusal to acknowledge himself as a disabled person (Machciński, 2010). 
Years later, this opposition to stereotyping and categorizing people still 
resonated in his works. Machciński himself would probably be fond of 
the term “extraordinary body” used by Thomson, as his practice empha-
sizes the uniqueness of his body. Cross-dressing was one of the ways to 
emphasize that. By creating female characters – les femmes fatales, the 
icons of beauty, grace and desire – Machciński freed his own body from 
stereotypes. His experiments in front of the lens allowed him to shape his 
image freely, without the limitations imposed by reality.

“The multitude of ethnic, racial, sexual and social affiliations in 
his photos brings to mind the streets of New York rather than Kalisz”, 
Zofia Czartoryska and Katarzyna Karwańska wrote about Machciński 
(Czartoryska & Karwańska, 2019). Indeed, it would not be easy to point 
out similar practices in Polish visual culture of the 20th century. Anke 
Kempkes compares Machciński’s works to Jack Smith’s Flaming Creatures 
(Kempkes, 2020, pp. 46-48). Just like Smith, Machciński employed DIY 
aesthetics to create his costumes from old fabrics and clothes from thrift 
stores and flea markets. Ryszard Kisiel created similarly extravagant camp 
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incarnations. In the series of slides Badziewianka (Kisiel, 1985/1987), we 
can watch a striptease performed by a port prostitute, frame by frame. 
The grotesque creation made of women’s garments and leftover pieces of 
materials found in the house, tucked carelessly under the belt, reflects the 
character of the communist fashion bricolage and cheap glitz. The 1980s 
were a time of shortages for Poles. After the era of the First Secretary 
Gierek, associated with relative well-being and influx of various con-
sumer goods, came the crisis which strongly affected the lives of the citi-
zens. Poles looked longingly to the West. This yearning for prosperity was 
reflected by fashion columns of magazines such as Przekrój, which regu-
larly reported on new trends from overseas (Zborowska, 2015). Despite 
the difficulties in composing fashionable stylizations caused by the wide-
spread shortage of goods in stores, there was no consent for mediocrity:

Attention! We have to be fashionable in 1985. No: crisis, no: I don’t 
feel like it, no: it won’t work out, etc. Finally, tell yourself the truth: this 
is not about the conditions or shortcomings - you are unfashionable 
because it’s in you (“Dział Moda”, 1985, p. 21).

Badziewianka (Kisiel, 1985/1987) seems to be a humorous and 
slightly ironic commentary on the discrepancy between the aspirations 
and the final effect. Imperfections of the results do not, however, doom 
the whole endeavour. The aesthetics of the scenography and styling can 
serve as an example of the subversive art of failure, introduced by Jack 
Halberstam in The Queer Art of Failure (Halberstam, 2011). By extending 
the category of queer to mainstream texts of culture, Halberstam pro-
poses to understand the failure – manifested in their characters’ faulty 
life strategies or simply stylistic flaws of the productions themselves – as 
an attempt to resist the narrative of success dominant in capitalist soci-
ety. The author sees a potential for anarchy and liberation in seemingly 
unsuccessful and bizarre works and the stories of craziness and maladap-
tation. “Under certain circumstances failing, losing, forgetting, unmak-
ing, undoing, unbecoming, not knowing may offer more creative, more 
cooperative, more surprising ways of being in the world” (Halberstam, 
2011, p. 2). The images resemble drag queens and actors of Parisian cab-
aret travesti, yet they avoid following their style directly. Kisiel recalls that 
at that time he was particularly impressed by the film Cabaret (Fosse, 
1972). Bob Fosse’s production showed Berlin’s flamboyant nightlife 
just before the Nazi regime was established. The “divine decadence” of 
the transvestite cabaret and its frivolous choreography, which mocked 
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contemporary politics and society, remained in Kisiel’s memory for a 
long time (Orłowska, 2020, p. 40). Although inspired by Fosse’s film, his 
creations give up direct imitation. The author admits he did not intend 
to create a professional drag queen performance. Still, the reference to 
the image of a vamp, a demonic woman who can use her sexual power as 
a weapon to fight for her interests, seems significant.

The subversive potential of Kisiel’s photographs lies not only 
in showing nudity or in what we would today call cross-dressing but in 
using them with the awareness of the risk they could bring. The opera-
tion “Hyacinth” made clear that the state invigilated the gay communi-
ties and could take advantage of gathered information anytime. Kisiel 
and his friends did not have access to the darkroom, so they could not 
develop colour photos by themselves. Having their pictures processed in 
a lab meant exposing themselves to a stranger and risking being turned 
in. Nonetheless, they accepted the challenge. As Kisiel recalls: “My iden-
tity was revealed. The militia [Citizens’ Militia] arranged a coming out 
for me, so... I decided to go all the way” (Radziszewski, 2012). In the 
context of the situation of Polish gay men in the 1980s, the exposure 
of what has been repressed – the naked male body – had an emancipa-
tory potential. The image of a male nude as an expression of gay desire 
and pleasure was absent in the visual culture of the People’s Republic 
of Poland. Rarely did Polish art explore the beauty of men’s bodies. 
It rather turned to it to show ugliness and deformation (Leszkowicz, 
2012). Paweł Leszkowicz explains that by the inherent homophobia of 
a patriarchal society. In his opinion, the anti-aestheticism and desexu-
alisation of the male nude, indicate fear and repression. He perceives it 
as an ideological attempt to maintain power over the gaze and sexuality 
of the citizens. He states that, in these circumstances, all visual repre-
sentations of nudity, may have had a subversive potential (Leszkowicz, 
2012, pp. 135-138). Kisiel’s photo sessions possess this emancipatory 
quality: they display a proud affirmation of the body. By experimenting 
with cross-dressing, they question the constraints imposed by a norma-
tive society. Their straightforwardness challenges viewers, forcing them 
to confront the prejudices created by their culture.
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Play

There is a transgressive potential in play – an activity constantly 
on the verge of truth and deception, the real and the imagined. Play is 
an essential element of the re-making of the conceptions of what our 
culture claims to be real and allows one to discover the possibility of 
re-building ideas once considered unquestionable (Turner, 1986). Yet 
as Richard Schechner remarks, “the fun of playing [...] is the play with 
fire, going over one’s head, inverting accepted procedures and hierar-
chies [...]”, so one has to feel safe to start (Schechner, 1993, p. 27). 
Playing behind closed doors, alone or in a small group of “insiders”, 
could become a carefree opportunity to explore one’s identity. According 
to Johan Huizinga, the play’s unique status is based on an atmosphere 
of secrecy. Participants, taken out of the ordinary world for a moment, 
function according to laws different from those that everyone else out-
side is subject to. In the game, the boundary between “us” and “them” 
– those who are initiated and those who are not – becomes clearly visible. 
This is particularly important for building a sense of community and 
self-assurance. The distinctiveness and mystery of play are clearest in 
disguise. A mask or a costume make a person not only act but “become” 
someone else for a moment. 

Creations of Kisiel and Machciński bear similar meanings. The 
calmness of the home environment gave both men a safe space to try out 
roles and masks, drastically different from those they usually identified 
with. Sometimes a mask may reveal more than it covers, as it can help 
release what is repressed and hidden (Schindler, 2010). Most impor-
tantly, it allows one to risk safely, in an aura of play, without conse-
quences. As Tomasz Basiuk points out, such small experiments may have 
had a proto-political power: thanks to them, members of the gay com-
munity explored and developed ways of expressing their sexual identity 
(Basiuk, 2019). The camera targeted performance could also become a 
way of embracing one’s different, or, as Rosemarie Garland Thomson 
writes, extraordinary body (Garland-Thomson, 1997). The pleasure 
derived from the creative process is visible in the sessions of both artists. 
Joyful improvisations in front of the camera, freeing the models’ bodies, 
help them liberate their own non-normative identities from the pressure 
of the social environment. For Machciński, this was a starting point for 
more than a half-century-long project focused on exploring the variety 
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of forms that a human being can take. His campy, grotesque creations 
do not ridicule, but on the contrary, express tenderness and acceptance 
towards what is human and imperfect. For Kisiel, the photo sessions 
became a kind of “explosion of identity”, a private revolution against the 
discriminatory system. His performances were a deliberate provocation, 
based on the transgression of corporeal and thus systemic boundaries. In 
a reality that did not allow for overt resistance, they were acts of silent 
protest against the repression imposed by the authorities.

The creations of Machciński and Kisiel are an affirmation of the 
relativity of existence. They do not limit themselves to researching and 
expressing their identities, but they adapt and creatively transform pat-
terns functioning in culture. By creating alternative versions of them-
selves, they reveal the performativity of all social roles and identities. 
Their actions unveil a conflict between the artist’s “real” identity and the 
“artificial” identity they adopt during a performance. Identity reduced to 
an aesthetic phenomenon becomes a fluid, a disturbingly impermanent 
being. In the fight for free expression, it is more of a defensive tactic 
than an attack strategy. However, I would not confuse it with voluntary 
escapism – it proves the awareness of one’s position and enables one to 
prepare for further action.
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Resumo

O artigo analisa um conjunto de retratos fotográficos de Jovita 
Alves Feitosa (1848-1867), voluntária brasileira da guerra con-
tra o Paraguai (1864-1870), considerando aspectos relativos à 

produção, circulação e consumo dessas cartes-de-visite. Imagens que ope-
raram como instrumentos de propaganda para a guerra. Polissêmicas, 
revelam também um processo de redefinição da cidadania feminina no 
Brasil.

Palavras-chave
Fotografia; gênero; cidadania; Jovita Alves Feitosa; Brasil.

“Uma história ilustrada da guerra”1

No Brasil do Segundo Reinado, a guerra contra o Paraguai (1864-
1870)2 ensejou a promoção de um programa iconográfico, financiado 

1    Este artigo faz parte de um panorama de pesquisa mais amplo, em que investigo as diferentes formas de figurações femininas vinculadas 

à guerra contra o Paraguai na pintura, na fotografia e na imprensa ilustrada do Brasil (Gomes, 2021).

2   O conflito envolveu, de um lado, as forças da Tríplice Aliança, formada pelo império do Brasil e as repúblicas da Argentina e do Uruguai. 

Do outro lado da peleja, combateu solitária a república do Paraguai. A guerra começou oficialmente no fim de 1864, após a invasão 
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em grande medida pelo Estado, em cujas bases estava a pintura histórica 
dedicada às glórias militares do passado colonial e, sobretudo, às do pre-
sente. O ponto alto desse processo foi a polêmica Exposição Geral das 
Belas-Artes de 1879, onde se confrontaram as obras-primas de Pedro 
Américo e Vítor Meireles:

As batalhas de Avaí e de Guararapes pintadas por Pedro Américo e 
Victor Meirelles, são, no século passado, episódios maiores da História 
que o Brasil está criando para si próprio, instaurados visualmente, e 
participantes do grande mito de uma identidade nacional, heroica e 
consciente. A escolha dos temas possui intenções evidentes: mito fun-
dador, Guararapes opera uma síntese das raças na mesma luta e funda 
a primeira legitimação de um país que se descobre senhor de seus des-
tinos políticos. O feito guerreiro é batismo de fogo desta solidariedade 
entre brasileiros, e a garantia de um sentimento inabalável. Avaí, por 
sua vez, instaura o heroísmo contemporâneo de uma nação que se con-
firma pela vitória. (Coli, 1997: 13:14)

Para além dessas telas mastodônticas, que estão hoje no Museu 
Nacional de Belas-Artes, havia certas imagens diminutas, como as cartes-
-de-visite, que atuaram de forma decisiva na conformação de um modelo 
de cidadania vinculada ao militarismo. Teria sido André-Adolphe-Eugène 
Disdéri (1819-1890) o pioneiro no formato3, que deu “origem à moda 
mais popular que a fotografia conheceu no século XIX” (Kossoy, 2020: 
88). Já na sua origem, as cartes-de-visite guardavam estreitas relações com 
o universo da guerra:

Desde sua invenção, o formato da carte-de-visite fora usado para retratar 
militares famosos – Disdéri se tornou famoso quando Napoleão visi-
tou seu estúdio para tirar um retrato. Generais, coronéis e pessoas em 
outros postos militares posavam para múltiplas imagens que, com toda 
probabilidade, eram dadas de presente a amigos íntimos e a familia-
res. Mais importante, contudo, era outro emprego dado às cartes-de-vi-
site: as figuras de soldados ou comandantes famosos eram vendidas ao 
público geral, talvez como forma de moldar a opinião pública e incitar o  
patriotismo, construindo a comunidade, e “fabricando o consenso”. A 
circulação desses retratos fabricava heróis, tornando visíveis os corpos 
a que a palavra, tanto na imprensa escrita quanto em narrativas orais,  
faziam constante alusão. (Brizuela, 2012: 134)

 

paraguaia à província do Mato Grosso, e chegou ao fim apenas em março de 1870 com a morte do ditador Solano Lopéz.

3   Uma fotografia fixada em papel, em geral albuminado, que era colada a um cartão rígido, cujo formato remetia a um cartão de visitas.
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 Retratos de figuras célebres podiam ser comprados nos estabe-
lecimentos fotográficos que se espraiavam por todo o território brasileiro 
na segunda metade do século XIX. Algumas voluntárias da guerra con-
tra o Paraguai – em particular, Antônia Alves Feitosa (1848-1867) – tor-
naram-se conhecidas a partir da circulação e consumo das suas imagens 
fotográficas. Desde o início do século, a ocorrência histórica de mulheres 
guerreiras havia sido mobilizada como um topos valorizado para expri-
mir a colaboração entre os “sexos” pela defesa da comunidade ou da 
pátria. No Brasil, Maria Quitéria de Jesus, na guerra de independência 
na Bahia, tornou-se um caso emblemático após o seu retrato ser publi-
cado no livro de viagem de Maria Graham em 1824 (Gomes, 2019). 
Também em Portugal, “as invasões francesas e as Guerras Liberais entre 
os partidários de D. Pedro e D. Miguel haviam trazido [...] a memória de 
outras guerras, em que mulheres portuguesas haviam pelejado ao lado 
dos soldados.” (Telles, 2016: 105). 

A guerra contra o Paraguai representou um momento propício 
para que as brasileiras expandissem seus papéis como cidadãs do impé-
rio (Capdevila, 2004; Lyra, 2006). Ao se lançarem em defesa da pátria, 
“they actively shaped Brazilian national consciousness and developed 
novel ideas about female citizenship” (Ipsen, 2012: 310).4

O conflito teria sido também o primeiro a receber uma cobertura 
visual na imprensa da América do Sul. No Brasil e na Argentina, onde 
o uso da prensa litográfica vinha se estabelecendo, foi possível a “rápida 
elaboração de desenhos ou a cópias de fotografias, daguerreótipos e 
pinturas” que seriam disseminadas nas páginas da imprensa ilustrada. 
Desde o início, a guerra se tornou o principal assunto das imagens e das 
notícias veiculadas por esses periódicos, ainda que a crescente impopu-
laridade do conflito e certa postura crítica da imprensa à continuidade 
da guerra tenham feito definhar o entusiasmo inicial. De todo modo,  o 
interesse por imagens da “guerra do rio da Prata” era tão expressivo que, 
no Brasil e no Paraguai, foram criadas publicações ilustradas especializa-
das (Toral, 2001: 57-58).

O estudo dessa “história ilustrada” tem recebido contribuições 
importantes nos últimos anos, que têm adensado esse campo, trazendo 
novas e interessantes abordagens para o estudo da arte e da cultura visual 

4    “elas ativamente moldaram a consciência nacional brasileira e desenvolveram ideias inovadoras acerca da cidadania feminina” 

[Tradução Livre].
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no século XIX (Toral, 2001; Amigo, 2009; Andrade, 2011; Schwarcz, 
Stumpf, Lima Jr., 2013; Stumpf, 2019). 

Considerando esse quadro, proponho analisar um conjunto de 
retratos da voluntária da pátria Antônia Alves Feitosa – popularmente 
conhecida como Jovita – que circularam em diferentes partes do império 
nos anos iniciais da guerra. Do ponto de vista metodológico, a análise 
dessas fotografias teve como base a proposta de Boris Kossoy, cujo obje-
tivo último é dar relevo às “múltiplas relações entre o documento foto-
gráfico e o complexo de informações do mundo visível que nele se acham 
inscritas e circunscritas” (2020: 20). Desse modo, aspectos da produção, 
circulação e consumo dos retratos serão analisados à luz dos discursos 
nacionalistas e patriarcais em vigor no Brasil da década de 1860.

“Nas vidraças, seu retrato em mil cópias repetido”

Jovita tinha apenas dezessete anos quando fugiu de casa para se 
juntar aos batalhões de voluntários da pátria. Estava decidida a “bater-
-se com os monstros que tantas afrontas têm feito às suas irmãs [da 
província] de Mato Grosso” (Voluntaria..., 1865). Em 8 de julho de 
1865, quando se apresentou ao presidente do Piauí, Franklin Américo 
de Menezes Doria, a guerra apenas estava começando. O mais longo e 
sangrento conflito bélico da América do Sul se arrastaria até março de 
1870, quando o ditador paraguaio, Solano López, foi morto na batalha 
de Cerro Corá. 

A jovem apresentou-se travestida: cabelos cortados bem curtos, 
seios cingidos e roupas masculinas. Mas seu disfarce durou pouco tempo 
e, logo que foi revelado, precisou ir se explicar na polícia. O caso gerou 
comoção, a ponto do depoimento da voluntária ser publicado na íntegra 
por um jornal local:

Auto de perguntas a um voluntário da pátria, que foi conhecido ser 
mulher. [...]
Perguntado quando saiu da vila de Jaicós para esta capital, e que des-
tino tinha. Respondeu que saiu a vinte do mês passado, diretamente 
para esta capital, com o único fim de ver se podia ser aceita para a 
guerra no Paraguai. [...]
Perguntado se era amásia de algum dos voluntários com quem veio. 
Respondeu que não tinha relações com esse homens, e que os acompa-
nhou somente porque vinham também para a capital [...]
Perguntado por que tomou roupas de homem, mudando assim o seu 
traje natural. Respondeu que tomou roupas de homem porque as 
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pessoas a quem declarava sua intenção diziam-lhe que, como mulher, 
não poderia ser aceita no exército. E então como fosse grande o desejo 
que tem de seguir para a guerra cortou seus cabelos com uma faca, 
pedindo depois a uma mulher que os aparasse bem reto; e tomando 
roupas de um homem foi assim apresentar-se ao Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Província e rogou-lhe que a mandasse alistar como volun-
tária da pátria. [...]
Perguntada se sabia atirar e se tem disposição para sofrer os trabalhos 
da guerra. Respondeu que não sabia carregar a arma, mas que sabe 
atirar, e tinha disposição para aprender o necessário e também suportar 
os trabalhos da guerra, e até para matar o inimigo.
Perguntado se o governo a não aceitasse como soldado, se está disposta 
a seguir sempre para o sul, a fim de ocupar-se em trabalhos próprios 
do seu sexo. Respondeu que em último caso aceitará isso, porém que o 
seu desejo era seguir como soldado e tomar parte nos combates como 
voluntária da pátria. [...] (Interrogatorio, 1865: 4).

O fato dos marcadores linguísticos de gênero vacilarem entre 
o masculino e o feminino ao longo do texto é ilustrativo da ambigui-
dade que a figura de uma mulher guerreira suscitava. A dúvida se Feitosa 
tinha intenções realmente patrióticas ou se apenas seguia uma aventura 
romântica vai persegui-la como uma sombra e, sobre ela, voltarei a tratar 
no final do artigo. Por hora, é importante saber que Doria aquiesceu ao 
pedido da voluntária e permitiu que sentasse praça como segundo-sar-
gento, sem deixar claro se deveria seguir como combatente ou enfermeira. 
“Mais tarde, acusado [...] de favorecimento, e mesmo de envolvimento 
emocional com Jovita, Franklin Doria afirmou que a admissão fora para 
prestar serviços na área de saúde.” (Carvalho, 2019: 62).

Os “37 dias de glória” da voluntária duraram até que, em 16 
de setembro de 1865, a Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra 
cassou a permissão para o seu engajamento como combatente, permi-
tindo-lhe apenas prestar “os serviços compatíveis com a natureza do seu 
sexo”, isto é, como vivandeira ou enfermeira – o que ela teria recusado 
(Um Fluminense, 1865: 27). 

Antes disso, porém, “nas diversas capitais em que passou o 
Tocantins, recebeu Jovita as maiores provas de entusiasmo e gratidão 
nacional”, escreveu o seu primeiro biógrafo, José Alves Visconti Coaraci, 
sob o pseudônimo “Um Fluminense”. A passagem por Recife, segundo 
ele, teria sido “triunfante”. O presidente de Pernambuco hospedou 
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Jovita em sua residência e “recebeu-a no teatro em seu camarote, dan-
do-lhe um lugar distinto. E nem podia esse povo ser indiferente – são 
pernambucanos!...” (Ibid.: 37-38).

Ainda em Recife, teria recebido a visita de fotógrafos “que 
haviam se dado conta de que Jovita era um bom negócio e vendiam 
seus retratos na galeria fotográfica do sr. [João Ferreira] Vilela, à rua do 
Cabugá” (Carvalho, 2019: 72). Àquela altura, “as fotografias se repro-
duziam todos os dias, e é raro quem não possua um retrato da voluntária 
do Piauí” (Um Fluminense, 1865: 23). O Diario de São Paulo anunciava 
que “na Casa do Profeta, vende-se retratos da jovem Jovita, Voluntária da 
Pátria, a 1$000 cada um” (Carvalho, 2019: 98). Já a Semana Ilustrada, 
um popular periódico da corte, registrou que  o retrato da voluntária 
andava “por todas as mãos” (Novidades..., 1865: 1985).

Ao menos seis retratos foram identificados na pesquisa. O pri-
meiro deles foi reproduzido no frontispício da biografia de Coaraci  
[figura 1]. O enquadramento permite ver Feitosa vestindo a farda de 
voluntária e a parte superior da saia drapeada. Não há elementos de 
fundo, de modo que apenas a sua assinatura aparece reproduzida na 
parte inferior – o que poderia denotar certo grau de distinção em uma 
sociedade em que predominava o analfabetismo, sobretudo entre as 
mulheres. 

Dois anos depois, pela tipografia Perseverança, sairia uma 
Homenagem póstuma a Jovita assinada pelo pseudônimo Sisno de Fashera 
(1867). Um retrato bastante singular aparece nessa biografia. A ima-
gem consta no livro de Carvalho, que afirma se tratar de uma foto-
grafia (2019: 66). É mais provável, no entanto, que seja uma gravura 
feita a partir de uma matriz 
fotográfica. Nesse retrato, 
a piauiense aparece sem a 
farda. Certos signos de classe 
e gênero – cabelo em coque, 
vestido elegante, chapéu com 
laço e brincos – parecem 
querer encobrir a imagem 
de guerreira de um “tipo 
índio” (Um Fluminense, 
1865: 23). O único elemento 
distintivo dos voluntários da 

Figura 1. Jovita Alves Feitosa, s. d. Reproduzido em: José 
Alves Visconti Coaraci. Traços biográficos da heroína 
brasileira Jovita Alves Feitosa, ex-sargento do 2º Corpo 
de Voluntários do Piauhy, natural do Ceará. Rio de 
Janeiro: Typographia Imparcial de Brito & Irmão, 1867.
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pátria é a insígnia presa na manga do vestido. 
Barroso, em seu estudo clássico, chama aten-
ção para a importância desse emblema na 
identidade militar durante a guerra contra o 
Paraguai. Isso porque, mesmo não havendo 
um padrão de uniformes, dada a precarie-
dade dos batalhões, “todos traziam, no alto 
da manga esquerda, um emblema especial: a 
coroa imperial sobre uma fita com o dístico - 
Voluntário da Pátria” (1938: 78). 

Em uma fotografia do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Jovita apa-
rece fardada e equipada, enquanto apoia uma 
arma no ombro direito5 [figura 2]. O cantil de 
madeira à tiracolo – provavelmente para ser 
abastecido d’água – assemelha-se aos barris 
carregados pelas vivandeiras6. Seu semblante 
é grave, como costuma ser o dos soldados que caminham para o front. 
Escrito a lápis, nas margens do cartão: “Jovita – Cearense [sic] Voluntária 
no Paraguai”. Como assinala Nochlin, o uniforme militar funciona como 
um signo do poder masculino. A ponto de que, em certas representações 
de mulheres guerreiras, “‘warrior’ fits ‘woman’ […] like a second skin 
and obscures the feminine presence it clothes” (1999: 36-37).7 No uni-
forme dos soldados, “a blusa denominada gandola, ampla, pregueada” 
(Barroso, 1938: 78), quando cindida pelo cinto, formava uma espécie de 
saia curta, que chegava até o meio das coxas. O que leva a pensar que, 
ao menos visualmente, a diferença entre o padrão dos uniformes (mas-
culinos) e a versão adaptada (feminina, em função da adição da saia), 
utilizada por Jovita, parecia não ser tão proeminente. 

Uma interessante carte-de-visite colorizada consta no Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia. Em Salvador, o Tocantins aportou em 4 
de setembro de 1865. Como ocorreu em outras capitais, também nessa 

5   A partir das informações de Barroso, é provável que a arma de Jovita seja um fuzil de agulha (1938: 111).

6   O dicionário Bluteau definiu “vivandeiro” como aquele que “manda ou leva víveres ao Exército” (1712-1728: 534). Para Ipsen, “In many 

ways, the presence of vivandeiras at the front was seen as an extension of poorer women’s established roles as workers outside the home and 

as spouses in informal relationships.” (2012: 311).

7    “o guerreiro se acomoda à mulher como uma segunda pele e obscurece a presença feminina que ele cobre” [T. L.].

Figura 2. Jovita – Cearense [sic], 
voluntaria no Paraguay, 1865. 
Fotografia, Instituto Histórico 
e Geográfico do Brasil, Rio de 
Janeiro.
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ocasião, a voluntária foi recebida solenemente 
pelo presidente da província. Na fotografia, 
aparece apoiada em uma cadeira elegante, 
onde repousa o seu quepe. Com a cabeça des-
coberta, é possível notar o cabelo cortado “à 
masculina”. Nesse retrato, a saia aparece bas-
tante destacada por conta do contraste cromá-
tico [figura 3]. 

Em Recife8, na Coleção Francisco 
Rodrigues,9 encontrei dois outros retratos. Em 
um deles, a jovem aparece de corpo inteiro, sem 
armas ou equipagem [figura 4]. O fotógrafo, 
Leon Chapelin, mantinha um estúdio na rua 
da Imperatriz desde 1862: “trabalhando em 
todos os sistemas até hoje conhecidos, máxime 
pelo sistema cenótipo conhecido hoje como o 
mais brilhante em resultados e rivalizando com 
a mais perfeita pintura e bem assim em car-
tões de visita” (Diario de Pernambuco, 1862: 4). 
 Na outra imagem, Feitosa aparece em 
pé segurando uma arma apoiada no chão [figura 
5]. Esse retrato teria sido feito pelo estabele-
cimento indicado no verso, a “Photographia 
Artistica”. Registros de uma firma homônima 
aparecem apenas em 1893 em um periódico 
de Juiz de Fora (Kossoy, 2002: 258). Diante 
das distâncias temporal e espacial, é difícil afir-
mar que se trata do mesmo estabelecimento.

Na mesma Coleção Francisco 
Rodrigues, há também duas cartes-de-vi-
site retratando a voluntária pernambucana 
Mariana Amália do Rego Barreto (1846-?). A 
jovem de dezoitos anos, havia se apresentado 

8   Registro meu agradecimento a Rosilene Farias e Fabian Carneiro, da Fundação Joaquim Nabuco, por todo o apoio no acesso e dispo-

nibilização das imagens, que pesem todas as dificuldades impostas pela pandemia.

9   O dentista Francisco Rodrigues (1904-1977), dando prosseguimento à iniciativa de seu pai de colecionar uma galeria de figuras notáveis 

do século XIX, acabou por formar uma das principais coleções fotográficas do Brasil. Originalmente, parte do acervo do extinto Museu 

do Açúcar, foi incorporada à Fundação Joaquim Nabuco em 1974.

Figura 3. Jovita: Voluntária 
basiana [sic] da guerra do 
Paraguai, s. d. Fotografia colo-
rizada, Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia, Salvador.

Figura 4. Leon Chapelin, 
Antônia Alves Feitosa, Guerra 
do Paraguai, 1865. Fotografia, 
6,3 x 10,5 cm, Coleção 
Francisco Rodrigues, Fundação 
Joaquim Nabuco, Recife.
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para seguir como combatente ou enfermeira. 
Segundo Coaraci, tinha “educação fina e cuida-
dosa” e que teria sido o “sangue de d. Clara e 
de outras pernambucanas ilustres10” que fizeram 
despertar “o desejo de ir incorporar-se aos defen-
sores da pátria” (Um Fluminense, 1865: 32). 
Mas, se Feitosa era de “um tipo índio” (Ibid.: 23), 
Barreto era branca e vinha de uma família abas-
tada da cidade de Vitória. Erudita e eloquente, 
seus discursos foram reproduzidas em periódicos 
de todo o império. Recebeu a insígnia e uniforme 
de primeiro-cadete, ainda que tenha sido aceita 
como enfermeira. Algumas fontes indicam que, 
no fim das contas, a sua permissão foi cassada 
antes de embarcar para o sul, assim como ocor-
rera com Jovita (Ipsen, 2005: 37-39).

O primeiro retrato seu a ser destacado é 
de autoria do já citado Chapelin. Mariana Amália 
e Jovita compartilharam a mesma pose, ainda 
que não seja possível saber quem posou antes 
[figura 6]. Mas é possível conjecturar que ficavam 
ambos os retratos lado a lado na vitrine da rua da 
Imperatriz, reforçando-se mutuamente enquanto 
agentes de difusão dos “valores patrióticos”. Em 
um poema em homenagem a Jovita, o autor fala 
do fascínio que provocavam as cartes-de-visite 
expostas nas vitrines: “Em mil cópias repetido/ 
Nas vidraças seu retrato/ Oferece o gesto que-
rido/ Com traço fiel, exato/ Ao poviléu embaído” 
(Nicodemos, 1865: 2002).

Em outra fotografia, Mariana Amália apa-
rece abraçada a uma espada, enquanto dirige um 
olhar firme para a câmera [figura 7]. Esse retrato 
saiu do estúdio de Eugênio & Maurício, onde 
eram “frequentes as cartes de visite de famílias da 

10   Uma referência a Clara Camarão e às “heroínas de Tejucupapo”, mulheres que teriam participado de batalhas contra os holandeses 

no século XVII.

Figura 5. Antônia Alves 
Feitosa, Guerra do 
Paraguai, 1865. Fotografia, 
6 x 10,5 cm, Coleção 
Francisco Rodrigues, 
Fundação Joaquim 
Nabuco, Recife.Rodrigues, 
Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife.

Figura 6. Leon Chapelin, 
Marianna Amalia do 
Rego Barreto, Guerra do 
Paraguai, s.d. Fotografia, 
6,4 x 10,5 cm, Coleção 
Francisco Rodrigues, 
Fundação Joaquim Nabuco, 
Recife.
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aristocracia rural pernambucana” (Kossoy, 
2002: 127). Isso sugere que ao menos um dos 
retratos pode ter sido encomendado pela pró-
pria família do Rego Barreto. Brizuela nota 
que “os soldados distribuíam suas múltiplas 
cópias aos amigos íntimos e familiares como 
suvenires. Caso não retornassem, as cartes-
-de-visite serviriam como lembrança daquele 
corpo”. Assim,  “prenunciavam o entendi-
mento das fotografias como memento mori.” 
(2012: 134). 

Também o retrato de Joana Francisca 
Leal de Souza parece ter sido uma carte-de-
-visite antes de ser publicado pela Semana 
Ilustrada [figura 8]. A voluntária da pátria 
posou ao ar livre, sustentando com uma 
das mãos não uma arma, mas o pavilhão do 
império. Um gesto que se tornaria, no pós-
-guerra, emblema das “patrícias”, mulheres 
da elite que organizavam celebrações pela 
vitória contra o Paraguai (Ipsen, 2012: 313). 
O sentido patriótico da iniciativa de Souza 
aparece enfatizado nos versos que acompa-
nham a imagem (Novidades da semana, 1865: 
1985). Há fontes que sugerem que, partindo 
do Ceará, ela chegou à corte como segun-
do-sargento, assim como Jovita. Mas não 
fica claro se compunham o mesmo batalhão 
(Carvalho, 2019: 45). 

O texto que abre essa mesma edição 
da Semana Ilustrada começa com a seguinte 
indagação:

O leitor ou a leitora já viu a Jovita?
Mas quem é a Jovita?
É a curiosidade do dia, o ídolo da atuali-
dade, o nome da moda, a pessoa do tom, a glória do Piauí, o orgulho do 
Ceará, a musa da guerra disputada pelas vinte províncias do Império, 
a hóspede obrigada de todos os palácios, o delírio das plateias, a preo-
cupação do governo, a poesia do exército encarnada sob a forma airosa 

Figura 7. Eugênio & Maurício, 
Marianna Amalia do Rego 
Barreto, Guerra do Paraguai, s.d. 
Fotografia, 5,7 x 9,5 cm, Coleção 
Francisco Rodrigues, Fundação 
Joaquim Nabuco, Recife.

Figura 8. Henrique Fleuiss, A 
Voluntária da Pátria, 17 de setem-
bro de 1865. Reproduzido em: 
Semana Ilustrada, Rio de Janeiro, 
ano 5, n. 249, 17 set. 1865, p. 1986. 
Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro. 
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de uma rapariga travessa, exaltada, graciosa, meiga, terrível, misteriosa.
A Jovita é a fascinação do patriotismo; [...]
O seu retrato anda por todas as mãos; ela em pessoa é procurada com 
ansiedade, todos a querem ver, todos a querem conhecer, todos almejam 
por apertar-lhe a mão, e sabe Deus quantos suspiram por abraçá-la. [...] 
Quando uma rapariga de dezoito anos empenha resolutamente as 
armas para ir desafrontar a honra nacional, que homem, que Brasileiro 
haverá por aí que não corra a alistar-se como voluntário envergonhado 
de haver sido precedido por uma menina frágil de corpo, mas valente 
d’ânimo[?] [...] (Novidades..., 1865: 1985)11

A iniciativa da jovem piauiense é expressamente utilizada como 
propaganda para o engajamento masculino na guerra. Desse ponto de 
vista, as voluntárias são vistas “[…] not as threatening Amazons but 
rather as stalwart matrons defending their natural territory. Like all such 
female personae, […] their masculine behavior is justified by the fact 
that they are replacing men on the home front in defense of their nation” 
(Nochlin, 1999: 52).12 

A ordem oficial que impediu que Jovita seguisse como volun-
tária da pátria tinha vindo a público pouco tempo antes da Semana 
Ilustrada chegar aos seus assinantes. De modo que, duas edições seguin-
tes, o periódico voltou ao assunto e protestou: “Forçaram-na a cerzir 
meias e cortar moldes, quando tinha mais desejo de cortar carne inimiga 
com o ferro vingador!”. Nessa mesma edição, também foi publicado o 
poema que mencionava o fascínio dos retratos da voluntária nas vitrines 
(Nicodemos, 1865: 2002).

Alfredo d’Escragnolle Taunay, que foi engenheiro militar na 
guerra contra o Paraguai, escreveu no Mato Grosso uma carta dirigida 
à sua irmã Adelaide, em que associou a fama de Jovita à voracidade dos 
comerciantes, “refinados tratantes”, que desejariam apenas vender a 
“basbaques” “fotografias e polcas” de uma Joana d’Arc reencarnada:

Chegaram os retratos do Viegas, o meu antigo inspetor [do Colégio 
Dom Pedro II], e da interessante Jovita que me pareceu muito engra-
çada nos seus trajes de primeira Sargenta.

11   “não como amazonas ameaçadoras, mas, pelo contrário, como dedicadas matronas defendendo o seu território natural. Como em 

todas essas personae femininas, [...] o seu comportamento masculino é justificado pelo fato de que estão substituindo os homens na linha 

de frente na defesa da nação.” [T. L.]

12    “não como amazonas ameaçadoras, mas, pelo contrário, como dedicadas matronas defendendo o seu território natural. Como em 

todas essas personae femininas, [...] o seu comportamento masculino é justificado pelo fato de que estão substituindo os homens na linha 

de frente na defesa da nação.” [T. L.]
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Entretanto Polidoro [Jordão, general], como homem de muito bom 
juízo e bom senso, fez muito bem não consentindo na partida daquela 
patriota como soldado. O papel de enfermeira para a mulher que queira 
dedicar-se é o mais elevado e nobre possível; [...] A piauiense devia 
considerar tudo isto e em lugar de seus instintos belicosos, lembrar-se 
de que para uma mulher é mais nobre sanar feridas do que as abrir.

Entretanto deve-se respeitar o sentimento de entusiasmo que moveu da 
casa de seus pais aquela sertaneja e considerá-la como divina das ova-
ções que tem recebido em toda a parte onde se apresenta. Que tolice a 
dos que a chamam Joana d’Arc! Daqui te ouço exclamar “Que tolos!”

Merecem não este título mas o de refinados tratantes os que exploram 
este novo meio de ganharem dinheiro, vendendo polcas, fotografias 
etc. Está certo de que o Garnier anunciou, para aproveitar a influência, 
algumas histórias de Joana d’Arc que talvez alguns basbaques compra-
rão para estudar o tipo da Jovita. [...] (apud Andrade, 2011: 375)

Na carta, Taunay faz referência a Brasileiras célebres, livro de 
Joaquim Norberto de Souza Silva publicado em 1862. Segundo o seu 
editor, o francês Baptiste Louis Garnier, tratava-se de uma “galeria das 
senhoras brasileiras dignas de celebridade, não só pelos seus talentos e 
virtudes como até pelos seus feitos guerreiros” e que seria “destinada ao 
povo e adaptada às escolas, aos mimos e aos prêmios que se oferecem às 
senhoras ou se distribuem nas aulas” (SILVA, 1862: VI).

Há registros que outras mulheres solicitaram formalmente a sua 
incorporação como combatentes ou enfermeiras na guerra. Para Ipsen, 
essa reinvindicação pode ser interpretada como um modo pelo qual as 
mulheres, ao se apropriarem do ideal de cidadania masculina (naquele 
momento, a única possível), que no contexto de guerra envolvia pegar 
em armas em defesa da pátria, poderiam ser também consideradas ver-
dadeiras cidadãs brasileiras:

These voluntárias emulated the ideals of male citizenship promoted at 
the time, which connected citizenship to military service. […] female 
volunteers challenged the gendered notions of patriotism current at 
the time, which held that it was men’s duty to fight for the nation and 
women’s duty to care for the wounded. (Ipsen, 2012: 310)13

13    “Essas voluntárias emularam os ideais de cidadania masculina promovidos na época, que conectavam cidadania ao serviço militar. 

[...] as voluntárias desafiaram as noções generificadas de patriotismo em vigor, que sustentavam que é dever do homem lutar pela nação, 

enquanto o dever da mulher é cuidar dos feridos.” [T. L.]
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A autora assinala que, naquele momento, muitas mulheres se 
sentiram incluídas no apelo pela “defesa da pátria” e que reconheciam a 
via das armas como a forma de combater “o inimigo paraguaio” – o que, 
na propaganda da guerra, aparecia como a expressão máxima do dever 
patriótico. Assim, as voluntárias logo se tornaram, no discurso oficial, 
modelos de patriotismo e coragem. A iniciativa de Jovita Alves Feitosa, 
que a imprensa frequentemente contrastava com a tibieza masculina, 
ganhou celebridade diante do apelo da opinião pública para que os 
homens se engajassem na guerra como voluntários. Um recurso que, na 
prática, não se concretizou em nenhuma medida efetiva que ampliasse a 
cidadania feminina no pós-guerra (Ipsen, 2012).  

Verdadeira febre, as imagens de Jovita eram repetidas em infi-
nitas cópias. Dispostas ao deleite do público nas vitrines dos estabeleci-
mentos fotográficos, eram colecionadas ou dadas como presente. Uma 
febre patriótica, é preciso notar, que as elites imperiais acompanhavam 
com atenção. O fato do engajamento de Jovita ter sido vetado, ao fim e 
ao cabo, é sintomático das preocupações do Estado imperial de man-
ter esse processo de mobilização popular sob controle. No pós-guerra, 
as patrícias, mulheres da elite envolvidas nas comemorações pela vitó-
ria, buscarão na figura conservadora da enfermeira Ana Néri o símbolo 
da participação feminina na guerra (Ipsen, 2012: 239; Gomes, 2021: 
86-94).

Voluntária da morte

O fato de uma das últimas imagens de Jovita não ser uma carte-
-de-visite, mas uma sátira na imprensa ilustrada, parece sintomático da 
situação em que se encontrava em 1867. A Semana Ilustrada publicou 
uma litografia em que, no lugar da farda, Jovita está de vestido escuro e 
um chapéu baixo – e sem o emblema dos voluntários no ombro [figura 
9]. No primeiro quadro, atrás de si, estende-se uma enorme fila de 
homens admirados. No segundo quadro, todas as figuras estão de costas, 
o que faz com que Jovita pareça estar não no início, mas na ponta final 
da fila. Segundo o texto que acompanha a imagem: “Atrás de Jovita, bela/ 
Todo o mundo andava outrora/ Por sua vez – anda agora/ Todo o mundo 
adiante dela”. (Lei..., 1867: 2613).14 

14   Grifos no original.
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À altura em que a sátira foi 
publicada, Jovita havia retornado ao 
Rio de Janeiro em 18 de março de 
1866. A próxima notícia sobre ela, 
em 9 de janeiro, faz referência ao seu 
regresso à corte no vapor Galgo, que 
saíra de Montevidéu, passando por 
Santa Catarina. O que teria ido fazer 
tão próximo ao teatro da guerra, após 
a recusa do ministro em permitir o seu 
engajamento nas tropas, é um ponto 
cego na sua trajetória (Carvalho, 2019: 
102). 

Em 11 outubro de 1867, foi noticiada a sua morte por suicí-
dio, supostamente motivado pela partida do amante, o engenheiro galês 
William Noot. Em um obituário, afirmou-se que “Jovita era uma das 
mais elegantes do mundo equívoco” (Jovita, 1867: 2), sugerindo que 
levava a vida de prostituta na corte. 

Como contraponto ao retrato da heroína, formou-se também com 
conotações políticas e perseguindo-a como uma sombra, a imagem da 
prostituta que quis ir à guerra para acompanhar o amante, da mulher 
pública que, em vez de uma Joana d’Arc, seria uma Théroigne de 
Méricourt. (Carvalho, 2019: 122)

Diante desse contexto, o sentido da sátira da Semana Ilustrada, 
que é anterior ao suicídio, se torna mais claro. O comentário parece se 
dirigir à dupla dimensão da expressão “mulher pública” (Carvalho, 1990: 
89). Enquanto Jovita performava como “mulher patriótica”, os homens 
estavam a autorizados a celebrá-la publicamente. Quando Jovita passou  
a habitar o “mundo equívoco”, a sua imagem se corrompeu, a ponto de 
ser evitada por aqueles que outrora a perseguiam. 

De todo modo, vale registrar que a tragédia da sua morte aos 
dezenove anos logo ensejou um culto à sua memória, como se nota 
pela série de brochuras biográficas publicadas após 1867 (Carvalho, 
2019:147-148). 

Considerações finais
 
As imagens, em sua terrível polissemia, são capazes de apontar 

Figura 9. Henrique Fleuiss, Lei das 
compensações, 17 de março de 1867. 
Reproduzido em: Semana Ilustrada, 
RJ, ano 7, n. 327, 17 set. 1865, p. 2613. 
Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro.
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para diversas outras direções além daquelas inicialmente previstas por 
seus produtores. É através dos seus usos sociais que esses artefatos 
ganham sentido. Os retratos aqui analisados põem em relevo questões 
envolvendo as  práticas de consumo cultural, a formação de uma cul-
tura visual, as relações e hierarquias de gênero e os embates naciona-
listas no Brasil do século XIX. Em sua especificidade, as cartes-de-visite 
das voluntárias da pátria podem ser vistas tanto como instrumentos de 
mobilização, quanto como parte do processo de redefinição da cidadania 
feminina no Brasil. 

Atualmente, esses retratos oito-
centistas tem sido mobilizados como parte 
de um processo amplo de reinterpretação 
da memória de Jovita, levado a cabo, em 
grande medida, pelos movimentos femi-
nistas brasileiros. Peça fundamental desse 
processo é o trabalho de 2018 da pintora 
Marcela Cantuária, que reconstrói a ima-
gem da voluntária como o rosto de uma 
revolução, tendo como matriz visual a foto-
grafia publicada no frontispício do livreto 
de Coaraci [figura 10]. Ela lidera uma mul-
tidão que caminha a seu lado e, da qual, 
sobressaem outros dois rostos femininos. 
Avançam em direção às grandes estruturas 
de opressão: a igreja (cujos soldados são 
três angelicais arqueiros) e o patriarcado (representado pela fileira de 
homens de mãos dadas). No lugar das velhas formas de poder, deverá se 
instaurar aquilo que as guia: uma utopia. 
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120 cm. Foto de Vicente de Mello.
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Abstract

Around the globe, between 1930 and 1970 photographers made 
spontaneous portraits with street vendor cameras. Fox Movie 
Flash, in San Francisco, created over one million negatives now 

housed at the Visual Studies Workshop (Rochester NY). Seen together, 
the images document what  Hannah Arendt called the “space of appea-
rance.” Contradicting Allan Sekula’s argument, here power is perfectly 
balanced between photographer and subject. 

Keywords
vernacular photography, Allan Sekula, Hannah Arendt,  Fox 

Movie Flash, San Francisco

Faces in the Crowd: Portraits from a Lost Public Sphere

This essay introduces a commercial practice of portraiture which 
took place in popular public spaces around the globe from the 1930s 
through the 1970s, at a time when ordinary people rarely carried came-
ras of their own. The images here come from San Francisco, Poland, 
and South Africa – but similar ones were made everywhere an ambitious 
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photographer could anticipate a densely trafficked public space.  They 
fit within the poorly defined genre of vernacular photographs, and have 
been called Street Vendor photographs, Surprise Pictures, or Walking 
Pictures.  (The Walther Collection, 2020) (Pritikin, 2005) (Raad, 2002). 
Here they are called Face-in-a-Crowd pictures because both photogra-
pher and his subject are part of the same crowd where the practice takes 
place.  These portraits, seen in quantity, document a public sphere that 
once flourished, and has now vanished. They also offer a notable excep-
tion to the accepted rule that all photographs come out of an inherent 
imbalance of power between photographer and subject (Sekula, 1983).  
In this case, the power is equally balanced, each has something to gain 
and something to lose. 

I learned about these face-in-the-crowd portraits from Andrew 
Eskind, a teacher at the (Rester, 2008)Visual Studies Workshop in 
Rochester, NY (a school and archive known for its broad approach to 
photographic image making)  who, in 2002, began working with a collec-
tion of over one million negatives created by the Fox Movie Flash com-
pany in San Francisco in the decades during and following World War 
2.   In the mid 1970s, when Fox Movie Flash lost the lease on its office 
space, VSW had acquired the collection for the cost of shipping 1000 
35mm film cans to Rochester from San Francisco.  Stored in steel library 
cabinets, the films cans, each holding 100 foot long strips of negative 
film, had understandably been left unexplored for roughly three deca-
des.  Eskind knew a lab that specialized in translating 35 mm movie film 
into digital form and with the help of a team of VSW students and staff 
selected several dozen long strips of film, looking for varied locations 
and light conditions and with the help of local donors eventually made 
about one tenth of the collection visible for the first time since the images 
were made.  (Additional collections are now on deposit and the Archives 
of the National Museum of American History, Smithsonian Institution, 
Washington DC, and visible on the Fox Movie Flash . com website.) Now, 
one hundred thousand images can be seen on any computer with access 
to the internet. With them, a forgotten genre of portraiture has emer-
ged, along with a rare document of western public space at mid-century. 
(2004) (Burnett, 2007) (Pritikin, 2005) (Eskind A. , The Joseph Selle 
Collection of Street Vendor Photography, 2012) (Workshop) (National 
Museum of American History/Smithsonian Institution)
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The Fox Movie Flash 
photographers worked 
with a simple uniform 
of peaked hat, shirt and 
tie, and chest-mounted 
Acme Street Vendor 
Camera rigged to shoot 
35mm movie film one 
vertical frame at a 
time. (Rester, 2008)  
They worked popu-
lar corners (often near 
Union Square) or holi-
day sites (Cliff House, 
the Sacramento State Fair). In the late afternoon and evening, camera 
operators took advantage of the ambient light provided by the glowing 
movie marquees along Market street where the Fox Movie Flash office 
was located, and added flash, making dramatic shots of people out on 
the town.  After making an exposure they approached their subject with a 
printed card bearing the printed motto “A motion picture of you has just 
been taken…See How You Look in Action!”  In exchange for payment on 
the spot, subjects received prints in the mail in a few days.

 
Photographers worked on commission.  Much depended upon 

the photographer’s ability to convince a subject that the picture would 
be a good one.  With film cheap and opportunity fleeting, operators shot 
freely.  Seen as a whole, the rolls of images record the operator’s idea of a 
crowd with likely customers, and the ones he considered its most recep-
tive members. Families and people with children made good targets, as 
did couples on a date, pairs of friends, often obviously related, but so do 
men and women all alone.   Thanks to San Francisco’s unusually diverse 
population, the subjects include Black, Mexican, Asian, and White sub-
jects, uniformed soldiers and sailors, as well as mixed race couples, an 
unusual sight in most parts of the country even now, here just part of the 
crowd. 

Method and format vary little across the roughly four decades 
during which these pictures were made, so that these post-card sized 
images become easy to recognize once you know what to look for.  

Fig. 1. Fox Movie Flash Customer Ticket . Note. This custo-
mer ordered his prints sent to Chico, California. The negative 
number is F 302190. From The Joseph Selle Collection of Street 
Vendor Photography, by A. Eskind, 2012, http://andreweskind.
com/andy/streetphot/. Copyright 2012 by Andrew Eskind. 
Reprinted with permission.
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Subjects always appear at full-length, in 
motion, roughly centered within in the 
surrounding public space, often paying 
no attention to the camera.  These for-
mal conventions hold true regardless of 
the race, gender or class of the subject or 
the photographer, wherever or whenever 
the image was made. A couple caught by 
a crowd portrait photographer in pre-war 
Czernowitz, Poland. (Figure 3). Looks 
a lot like one snapped in 1960s San 
Francisco or pre-apartheid South Africa.

(On occasion the photographer 
will use a horizontal format to capture a 
large group walking together.) The pho-
tographer himself remains anonymous, 
though the image can carry the name of 
the firm, often something alluding to gla-
mour, such as “Foto Splendide,” “Foto 
Paris,” or cinema, “Movie Snaps” or 
“Movie Flash.” The verso almost always 
carries a multi-digit number in pencil, 
evidence of how the darkroom printer 
identified the negative and after printing 
allowed the office to match the image 
with the proper customer.

These images survive in family 
collections.  Flea market scavengers col-
lect them as documents of fashion. Local 
historians have issued calls to families in 
order to use them to reconstruct a place, 
an era – even a civilization -- that has 
vanished. (O’Connell) (Hirsch & Spitzer, 
2010) (Farley, 1999). Numerous artists 
have used them in books and video pro-
jects.  (Munoz, El Puente = The Bridge : 
dos video proyecciones - two video projections, 2004) (Raad, 2002).  Now, 
thanks to VSW’s enormous Fox Movie Flash Archive and the work it has 

Fig. 2. An interracial couple at night 
under the movie marquees on Market 
Street. Note: From The Joseph 
Selle Collection of Street Vendor 
Photography, by A. Eskind, 2012, http://
andreweskind.com/andy/streetphot/. 
Copyright 2012 by Andrew Eskind. 
Reprinted with permission.

Fig. 3. A couple photographed by Foto 
Splendid on Berggasse in Czernowitz, 
Poland, ca. 1936. Note. David Glynn 
titled this My Uncle Landau and His 
Niece Francis Robinson, 1936.  
From The czernowitz. Ehpes Com 
Website. 2002. Used by permission
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inspired (Tonnard, 2007) (Tonnard, In 
This Dark Wood, 2008) (Mount, 2005) 
we can see these images as more than 
another style of snapshot.  And because 
the Fox Movie Flash Archive at Visual 
Studies Workshop includes every pic-
ture the photographers shot, we can also 
understand the practice from the photo-
grapher’s point of view.  We can identify 
actors on both sides of the camera, and 
the images now have two known subjects, 
the seller and the buyer.

Critical Analysis

The mass of evidence presented 
by VSW’s Fox Movie Flash Archive allows 
us to understand the origin of every other 
Face-in-the-Crowd photograph, for they 
are all produced by the same Flusserian 
apparatus, comprising photographer, 
camera, subject, and the space where 
they meet. (Flusser & Mathews, 2000)

This practice also complements or enlarges the critical assump-
tion that all relationships between photographer and subject are ones of 
power, commonly traced to Allan Sekula’s  1983 essay, “Photography 
Between Labour and Capital,” where he asks, “How does photography 
serve to legitimate and normalize existing power relationships?  How 
does it serve as the voice of authority, while simultaneously claiming 
to constitute a token of exchange between equal partners?” (Sekula & 
Buchloh, 1983) Sekula asked these questions in order to “figure out how 
to read the making and reception of ordinary pictures,” as found in the 
large archive of commercial photographer, Leslie Shedden, who worked 
in the mining town of Glace Bay, Cape Breton, Nova Scotia, serving 
industrial and commercial clients as well clubs and schools and families. 
(p. 193). For his method, and powerful metaphor, subsequent miners  
 
 

Fig. 4. Siona O’Connell and her grand-
mother, photographed by Capetown 
Movie Snaps. Note. This photograph 
led O’Connell to discover hundreds of 
Movie Snaps portraits. She interviewed 
subjects and eventually produced an 
exhibition and several documentary 
films about Movie Snaps, District 
Six, and population relocation under 
Apartheid. From Centre for Curating 
the Archive, 2015, by S. O’Connell. 
2015, http://www.cca.uct.ac.za/cca/
projects/movie-snaps-cape-town-re-
members-differently/ Reprinted with 
permission.
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of photographic archives remain in Sekula’s debt.  As are we, for his  
concept revealed the unusual balance between photographer and subject 
that produces every Face-in-the-Crowd image.

Following Sekula, the Face-in-the-Crowd portrait presents that 
rarest of photographic occasions, when power between subject and pho-
tographer rests in almost perfect balance. Neither party can claim an 
advantage. (Though Sekula did not recognize this exceptional case, we 
should note that the town of Glace Bay was not big enough to generate 
the kind of friendly crowd on which these photographers rely.) Each has 
something to gain and something to lose, and all understand the rules of 
their encounter in the same way.  If wholly successful, the subject gets a 
picture, and the photographer gets a sale. While the photographer begins 
the encounter by making the exposure, and holds the negative, only the 
subject can decide whether or not to buy, and therefore only the subject 
decides whether or not a print (and a profit) will be made.  Images that 
find no buyer disappear. 

Or they did until Eskind scanned complete sections of the Fox 
Movie Flash negatives which retain no reference to any sale. 

An Idea Whose Time Has Come

As often happens with an idea whose time has come – or a form 
that has become obsolete --  numerous unrelated projects came to use 
and mine this form of photography in the late 1980s, 1990s and 2000s.   
From 1989 until his death in 2016, New York Times photographer Bill 
Cunningham used a related technique to create his documentary col-
umn on fashion seen in public, “On the Street.” (Cunningham, 2019).  
In the 1990s, historians Marianne Hirsch and Leo Spitzer used these 
images made in pre-war Czernovitz, Poland, home to Hirsch’s parents, 
to explore memory and the “afterlife” of the vanished Jewish civilization 
of Central Europe. (Hirsch, 2010)  Also in the 1990s, Arizona histori-
ans Stephen Farley and Regina Kelly partnered with the Ward VI Youth 
History Team to use Face-in-the-Crowd photos to construct a portrait 
of  post-war Tucson, using exhibitions of found photographs to solicit 
interviews from  people in the pictures (or their families), even meet-
ing actual photographers. (Farley, 1999).  Artist Walid Raad and archi-
vist Akram Zataari identified these photos, made in Temple Square in 
Tripoli, as an “Arab tradition,” and included them in the exhibition and 
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publication Mapping/Sitting (Raad, 2002).  In November, 2004, Óscar 
Muñoz, in Cali, Columbia, found a collection of negatives by one of 
these photographers from which he made prints and conducted inter-
views to produce a public artwork about the historic Ortiz Bridge, El 
Puente, dos videoproyecciones  (Munoz, El Puente = The Bridge : dos video 
proyecciones - two video projections, 2004) which he called “an ephem-
eral event in a public space that links the act of photography to memory 
in a specific place in the city,” followed by a modest book, Porcontacto 
(Munoz, Archivo Porcontacto, 2009).  Since beginning this research, a 
number of these “street photographers” have been celebrated as local 
heroes.  Individual Face-in-the- Crowd photographers in Vancouver and 
Dublin have earned books and websites. (Pulice, 2010) (Quinlan, 2017). 
Historian and cultural critic Luc Sante used several in his meditation on 
“Other People’s Photographs” and compared the masses of anonymous 
snapshots that exist to “stills from a single motion picture,” his analogy 
coming surprisingly close to the actual form of the Fox Movie Flash 
Archive. (Sante, 2019)  

The most interesting historical project involved Capetown 
Movie Snaps, a firm I first learned about from Dr. Thelma Pinto, retired 
professor of African Literature, who remembered Movie Snaps from 
her youth in the 1950s in “District Six,” a historically integrated sec-
tion of Capetown that was demolished during apartheid. In 2014, Siona 
O’Connell, a young historian from a colored family discovered a pic-
ture of herself and her grandmother made by Cape Town Movie Snaps, 
advertised for more examples and created a pathbreaking exhibition 
early in 2015, followed by several documentary films. (O’Connell) (Jolly, 
2015), (Cronje, 2015). (Figure. 4 )

See Yourself…As Others See You

Why did people so readily buy something they could rarely judge 
in advance?1 Evidence shows that these images were familiar commodi-
ties, their vendors a regular component of the public sphere --- shopping 
streets, fairgrounds, central squares, holiday destinations.2  Thus oper-

1    Some firms displayed a day’s work in the window of the camera store or drug store that processed film allowing subjects to view pictures 

before deciding to buy. (Farley)

2   One indicator, the advertisements for special street vendor cameras that appeared in the back of every professional camera magazine 
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ators made their pitch to subjects who knew what the exchange would 
produce.  Media had long published images of celebrities and politicians 
who merited a snapshot (or newsreel footage) when caught in public, 
in mid-stride, and these full length images place ordinary people in the 
same context.  In this way, the Face-in-the-Crowd pictures function as 
the carte de visite did in the mid-nineteenth century -- giving every sitter 
the chance to appear in a photographic context common to royalty. 

The pitch was specific --  “See yourself in Action!” or (with ref-
erence to the movies)  “A Motion Picture of You has Just Been Taken 
-- See How You Look....Unposed and perfectly natural...” Fox Movie 
Flash promised, “See yourself…as others see you.”  Thus Face-in-the-
Crowd portraits allow you to see your public self, a feat no other form 
of portraiture can quite achieve.  It shows you your own performance, 
something everyone else can easily see, including the parts you control -- 
your attire, your companions, the things you carry – and those that elude 
control -- your posture, your expression – all of which comprise the self 
that you, like everyone, present in the public sphere. 

The offer could be meaningless.  Anecdotes recall the dense 
confetti of torn and discarded tickets that fair-goers commonly saw on 
a spot where a Face-in-the-Crowd photographer had been standing.  
The Fox Movie Flash scans also reveal that some subjects (often fami-
lies) received an offer with pleasure, and stopped to pose a second time.  
According to one-time Fox Movie Flash photographer Charlie Restor, 
when the negatives showed a person or group standing still for the cam-
era, it meant the photographer had made a sale. (Cha10) 

In The Presentation of Self in Everyday Life (Goffman, 1959) 
sociologist Erving Goffman chose a hoary metaphor to describe how we 
function in society as performers, performing our selves for others who 
in turn perform for us, each individual being both actor and audience.  
He carries the metaphor further, discussing the self as a role that can be 
assumed like a mask; as a fiction that is shared with the observer; or as a 
fiction that can disrupted by anyone who challenges those conventions.  
He shows how challenges incur consequences that can range from the 
uncomfortable (being caught skipping school) to serious (being exposed 
as black when passing as white) to lethal (being lynched for passing as 
white).  For Goffman, the key to understanding the self  rested in the way 

from the 1940s through the 1960s.  
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our performances take place, or put more simply, “the very structure of 
the self can be seen in terms of how we arrange for such performances.” 
(p.252) 

In Goffman’s vocabulary, these images are documents of a 
“social encounter,” which he defines as those “entities in social life that 
come into being whenever persons enter one another’s immediate phys-
ical presence.”   For Goffman, the key lies in all participants sharing and 
maintaining  “a single definition of the situation, this definition having to 
be expressed, and this expression sustained, in the face of a multitude of 
potential disruptions.” Both photographer and subject understand that 
the friendly crowd offers the context in which such an encounter can 
occur without threat or danger. (p. 252)

 These portraits, with their built-in promise of equality between 
subject and photographer, and the private nature of their transaction (the 
buyer of the photograph controls who sees it) offer notable opportunities.  
As we perform the self we want to be, we can record a personal ideal.  For 
Marianne Hirsch, the image of a smiling young bourgeois couple on the 
streets of Nazi-occupied Czernowitz provides inverted evidence, a record 
of the enormous thing that is missing (Hirsch, “What’s Wrong with this 
Picture?”, 2019). (Figure 3)  But the performance may also be a proud 
creation, as Siona O’Connell observed in the Movie Snaps portrait of 
herself with her grandmother.  In that picture, O’Connell saw something 
a child could not have understood, her grandmother’s “public self, a 
woman of purpose, immaculately attired and confident — […] every-
thing that apartheid legislated her not to be.” (Cronje) (Figure 4) 

The Archive as a Whole 

 What can we learn from analyzing the photographer’s choices 
en masse? Looking past the ones who smile and stand still for the camera, 
or who re-group for a second shot, or block the camera with an angry 
hand, I looked for descriptive categories.  As I noted accessories (baby 
carriage, fur stole, shopping bag), counted figures (the single man, the 
couple, parents with children, single-sex groups of 3 or more), and noted 
the race of each, categories quickly blurred and multiplied and eventu-
ally I gave up. But as the effort to define types fell away, the faces became 
more significant. Couples chat, individuals are lost in thought (Figure 5) 
, a young girl and old lady are clearly related to one another (Figure 7). 
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Some are thoughtful, many laugh at the antics 
of the photographer, but none display tension 
or fear. These are the faces of people who feel 
safe. And as I see what the photographer saw, 
all these subjects look like a good bet, worth 
a picture (Figure 6) (Figure 8).  The essen-
tial worth of all these strangers, who live and 
move safely alongside one another, struck me 
as something different from crowds we know 
today where we routinely anticipate danger, 
even if the threat from Covid-19 subsides.  

The Space of Appearance

The most significant aspect of the Fox 
Movie Flash portrait archive is the way, seen 
en masse, it documents an essential aspect of 
civil society, what Hannah Arendt, recalling 
classical Greece, calls the polis. Discussion of 
the polis, public space, and the public sphere, 
appears in The Human Condition, her 1958 
text addressing, among many topics, the way 
contemporary science, and contemporary 
power, pose an existential challenge to modern 
civilization. (Arendt, 2018). Arendt carefully 
explains that this space cannot be understood 
solely in terms of geography (Times Square) 
or through the power of the State (The Mall in 
Washington D.C.)  For Arendt, the polis is pro-
duced by the people who constitute the society 
in which they live.  The polis “arises out of acting and speaking together, 
and its true space lies between people living together for this purpose.” 
(p. 198) (As historian Sally Stein commented to me, here Arendt enlarges 
the Ancient Greek definition of polis to suit her own purposes.  In Greece 
only citizens comprised the polis; no slaves, women or children belon-
ged there.) The Face-in-the-Crowd portrait, produced in the crowd, can 
also be understood, following Arendt, as a product of the “true space 
[which] lies between people living together.” Arendt further characterizes 

Fig. 5. A single man waits under 
the movie marquee on Market 
Street. Note: From The Joseph 
Selle Colletion of Street Vendor 
Photography by A.H. Eskind, 
2012, http://andreweskind.
com/andy/streetphot/. Used by 
permission. 

Fig. 6. African American 
mother shopping with her 
daughter and son. Note. From 
The Joseph Selle Colletion of 
Street Vendor Photography 
by A.H. Eskind, 2012, http://
andreweskind.com/andy/stree-
tphot/. Used by permission.
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the public sphere in terms of what happens 
when those people gather – as we know they 
did in Market Street in San Francisco, The 
Promenade in District Six, or on Bergengasse 
in Czernowitz.  She defines the “true space” 
which lies between us as “the space of appea-
rance…the space where I appear to others as 
others appear to me.”(p. 198) (Habib, 2020) 
This concept echoes in Goffman’s conclusion 
to The Presentation of Self in Everyday Life  in 
which Goffman’s shows that the key to his the-
sis concerning “the structure of social encoun-
ters -- …those entities that come into being 
whenever persons enter one another’s imme-
diate physical presence”  lies in the fact that 
all parties maintain “a single definition of the 
situation [which is] sustained.” (p.254)

Conclusion

In examining these portraits, and 
enjoying their charm, it seems that much has 
changed in the half century since they were 
made, about the same time both Arendt and 
Goffman were writing. In the same way that 
these portraits illustrate the “space of appea-
rance” they also represent the kind of spaces 
that we lack today.  Where can we now enjoy 
the reciprocal, balanced act of seeing and 
being seen? Where is that polis that “lies between people living toge-
ther?” Arendt feared the polis would disappear, be eroded, by (among 
other things) individual preference for pleasure in the present over the  
satisfaction that comes from investing in a shared future, populated by 
an unknown generation with no tangible connection to ourselves, (p.55)  
though worldwide concern for the fate of the Cathedral of Notre Dame 
in Paris suggests that this feeling has not been extinguished entirely.  
However abstract these concepts appear in prose, the The Fox Movie 
Flash Archive, and the Face-in-the-Crowd portraits, prove that in the 

Fig 7. Two women on Market 
Street, one carrying a little 
girl. Note. From The Joseph 
Selle Colletion of Street Vendor 
Photography by A.H. Eskind, 
2012, http://andreweskind.
com/andy/streetphot/. Used by 
permission. 

Fig. 8. A  woman wearing one 
white glove walking toward the 
camera. Note. From Fox Move 
Flash,  author unknown, publi-
cation year unknown,   
www.foxmovieflash.com.
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middle of the last century such a  “space of appearance” existed and 
thrived.  The archive’s vivid representation of children and families is 
only one of the ways Face-in-the-Crowd portraits represent that public 
space of shared expectations, and a shared future, once present, now 
almost gone.

 
 Bibliography

Arendt, H. (2018). The Human Condition, Second Edition. Chicago: 
University of Chicago Press.
Burnett, C. (2007). The Streets of San Francisco: encounters with 
the Selle collection of  street vendor photographs. November 2007. 
Afterimage.
Cronje, J. (2015, January 31). Snapshots of different times, same 
places. Capetown Weekend Argus.
Cunningham, B. (2019). On the Street: Five Decades ... New York, 
New York: Clarkson N. Potter.
Eskind, A. (2012). The Joseph Selle Collection of street vendor 
photography. Retrieved from www.andreweskind.com: http://www.
andreweskind.com/andy/streetphot/
Farley, S. (1999). Snapped on the Street, A Community Archive of 
Photos and Memories from Downtown Tucson 1937-1963. Tucson, 
Arizona: Tucson Voices Press.
Flusser, V., & Mathews, A. (2000). Towards a Philosophy of 
Photography. London: Reaktion Books.
Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life.  
New York: Anchor Books.
Habib, S. B. (2020, January 25). On Arendt’s Human Condition 
- Space of Appearances. Retrieved from http://plato.stanford.edu/
entries/arendt
Hirsch, M. a. (2010). Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz 
in Jewish Memory. Berkeley: University of California Press.
Hirsch, M. b. (2019, July). “What’s Wrong with this Picture?”. 
Retrieved from  https://blogs.cuit.columbia.edu/mh2349/files/2019/07/
Wrong-with-This-Picture.pdf
Jolly, L. (2015, February). “A unifying occurrence...”.  
Cape Times.



677

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Mount, D. (Director). (2005). 17523 Pictures [Motion Picture].
Munoz, O. (Writer), & Munoz, O. (Director). (2004). El Puente = The 
Bridge : dos video proyecciones - two video projections [Motion 
Picture].
Munoz, O. (2009). Archivo Porcontacto. Bogota: Laguna Libros. 
O’Connell, S. (n.d.). Movie Snaps: Capetown Remembers 
Differently, an Exhibition. District Six Archives, 2015.
Pritikin & Eskind. (2005, January). Joseph Selle’s Fox Movie Flash: 
Mid Century Street  Vendor Photography in Downtown San 
Francisco. Davis, California, USA: Richard L. Nelson Gallery, 
University of California, Davis.
Pulice, F. (2010, May 25). About Foncie in Vancouver. Retrieved from 
Foncie’s Corner: http://fonciescorner.ca/about-foncie/
Quinlan, A. (2017, October 21). Revisiting the legendary street 
photographer who became the man on the bridge. Retrieved from 
www.irishexaminer.com: https://www.irishexaminer.com/lifestyle/arid-
20461291.html
Raad, W. a. (2002). Mapping Sitting: On Portraiture and 
Photography. New York and Beirut: Mind the Gap and Fondation 
Arabe Pour l’Image.
Restor, C. (2010). On being a photographer with Fox Movie Flash. 
(A. Eskind, Interviewer)
Sekula, A. (1983). “Photography Between Labour and Capital”. In 
A. Sekula, B. H. Buchloh, & R. Wilkie, Mining Photographs and Other 
Pictures: A Selection from the Negative Archives of Shedden 
Studio, Glace Bay, Nova Scotia (pp. 193-268). Halifax, Nova  Scotia, 
and Cape Breton, Nova Scotia: The Press of the Nova Scotia College 
of Art and Design and The University College of Cape Breton Press. 
Tonnard, E. (2007). Two of Us . Rochester, NY: Visual Studies Workshop 
Press.
Tonnard, E. (2008). In This Dark Wood. Leeerdam, The Netherlands: 
Elisabeth Tonnard.
The Walther Collection. (2020). Imagining Everyday Life: 
Engagements with Vernacular Photography. New York: Steidl. 



678

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Image References

Capetown Movie Snaps. (2015). Ma and Siona [Photograph]. 
Centre for Curating the Archive, University of Capetown. 
http://www.cca.uct.ac.za/cca/projects/movie-snaps- 
cape-town-remembers-differently
David Glynn. (n.d.). My Great Uncle Dr. Arnold Landau and his niece, 
Francis [sic] Robinson, cir. 1936 [Photograph]. The Museum of Family 
History: Honoring and Preserving the Memory of Our Ancestors  
http://czernowitz.ehpes.com/czernowitz6/glynn/glynn1.html
Eskind, A. H. E. (2012). Fox Movie Flash Ticket [Photograph]. The Joseph 
Selle Collection of Street Vendor Photography. http://andreweskind.com/
andy/streetphot/documents/ticket.html
Fox Movie Flash. (n.d.). Untitled [Woman Alone on Market Street, Walking 
Toward the Camera, 1963] [Photograph]. FoxMovieFlash.Com.  
http://www.foxmovieflash.com/pages/1963/256433464.html
Fox Movie Flash. (2012a). Untitled [A Mixed Race Couple on Market 
Street at Night]  [Photograph]. The Joseph Selle Collection of Street 
Vendor Photography. http://andreweskind.com/andy/selle/eba-
troll/05_10606_jpg.html
Fox Movie Flash. (2012c). Untitled [African American Mother, Her Son 
and Daughter Shopping on Market Street] [Photograph]. The Joseph Selle 
Collection of Street Vendor Photography. http://andreweskind.com/
andy/selle/cbatcdroll/09773_jpg.html
Fox Movie Flash. (2012d). Untitled [Man Standing Alone on Market 
Street] [Photograph]. The Joseph Selle Collection of Street Vendor 
Photography.http://andreweskind.com/andy/selle/ebathroll/05_16011_
jpg.html
Fox Movie Flash. (2012e). Untitled [Two Women, One Holding a Little Girl, 
Market Street] [Photograph]. The Joseph Selle Collection of Street Vendor 
Photography. http://andreweskind.com/andy/selle/ebathroll/05_16256_
jpg.html



679

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Problemática

Como poderemos fazer um retrato expandido? O retrato terá 
de ser fiel à superfície aparente do seu modelo ou poderá ser 
uma tradução visual de perceções abstratas, produzidas mental-

mente, que fazemos sobre ele? Poderemos explorar o que é denominado 
por “fotografia expandida” (Rubens Fernandes Junior [1]), como uma 
metodologia própria de criação de imagens operando de modo transver-
sal: na captação, na edição e na criação das mesmas, constituindo um 
possível modus operandi da criação fotográfica do retrato?

Ao longo de quase 200 anos de história da fotografia existiram 
vários fotógrafos que tentaram transgredir os limites do aparelho e obter 
resultados fotográficos que não eram de todo previsíveis. Uma das fotó-
grafas que subvertia as regras previstas nos canônes das técnicas foto-
gráficas, instituídas na sua época, era Julia Margaret Cameron (1815 
- 1879) - fotógrafa do XIX em plena sociedade vitoriana - com os seus 
longos tempos de exposição e intervenções nos negativos e nas próprias 
imagens, que resultavam em imagens peculiares ao nível da focagem e 
composição.

Retratos expandidos,  
revisitar Julia Margaret 
Cameron através da  
exposição múltipla
Cristina Ferreira

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
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A defender of the role of photography as an art,
Cameron said: “My aspirations are to ennoble
Photography and to secure for it the character and uses
of High Art by combining the Real and Ideal and
sacrificing nothing of the Truth by all possible devotion
to Poetry and Beauty.”[2]

Projeto

Procurando dar a conhecer os retra-
tos realizados por Cameron, pelo seu carácter 
inovador e criativo, e em simultâneo experi-
mentar novas linguagens formais para a rea-
lização do retrato documental em fotografia, 
nomeadamente através da metodologia da 
fotografia expandida, e da intervenção na 
edição de imagem explorando as possibilida-
des narrativas da exposição múltipla digital, 
propomos a exploração do que poderá ser um 
“retrato expandido” a partir da obra desta 
fotógrafa.

Podemos inferir que Cameron utili-
zava os três géneros de intervenção associados 
à fotografia expandida, segundo Ruben Fernandes Junior. O primeiro, 
denominado “O artista e objeto” diz respeito à construção e arranjo do 
assunto da fotografia, quer dizer, como interferir no “mundo visível”. 
Esta estratégia assenta em vários procedimentos, desde naturezas mor-
tas “arranjadas” até à autoencenação com o próprio fotógrafo à frente 
da câmara, cujo campo de acção é ampliado em várias direcções. Este 
género de intervenção é evidente nas fotografias realizadas por Cameron, 
basta atentar nas poses teatrais e encenações em que colocava os seus 
modelos. 

 O segundo nível intitulado “O artista e o aparelho” e tem a ver 
com a acção de usar este último contrariamente ao seu programa de 
funcionamento. Também constatamos, no trabalho de Cameron, uma 
utilização alternativa da profundidade de campo quando a fotógrafa 
assume o gosto por um ligeiro desfoque nas imagens, de modo a deixar 
espaço para a imaginação do espectador, tal como acontece – segundo 
Cameron – na pintura. A fotógrafa também usava tempos de exposição 

Julia Margaret Cameron, “Julia 
Jackson”, 1867. Victoria and 
Albert Museum, Londres, combi-
nada, através de exposição dupla 
digital com fotografia mobile de 
textura gráfica de cartaz.
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mais longos do que o habitual, para imprimir um ar de irrealidade e 
sonho às imagens. 

 O terceiro nível designado “O artista e a imagem” previsto por 
Rubens Fernandes Junior assenta na ideia de o artista intervir na própria 
fotografia, no caso do analógico realizar alterações no suporte negativo 
ou no positivo. No caso do digital proceder a alterações na edição de 
imagem. Este processo de criação, após realizar a fotografia, implica que 
se realize pelo menos uma intervenção ao nível do processamento, com-
binando a fotografia com outros media e outros suportes. Considera-se 
este género de manipulação, aliada aos mais diversos procedimentos, a 
área de maior expansão da fotografia. Cameron também intervencionava 
alguns dos seus negativos, riscando-os, aplicando a solução de colódio de 
modo não uniforme originado manchas e, também, assumia nas imagens 
as marcas das suas impressões digitais. É justamente neste último nível 
de intervenção que se situa o projeto deste estudo, ao propor uma forma 
alternativa de retrato.

O resultado final é um ensaio fotográfico constituído por retra-
tos múltiplos intitulados “Expanded Portraits”. As imagens são combi-
nadas utilizando a técnica de exposição múltipla digital, segundo a qual 
se sobrepõem camadas de imagem, obtendo como resultado uma nova 
imagem que resulta das interseções cromáticas e de luz das anteriores. 
Na prática, aos retratos realizados em plena época vitoriana é adicio-
nada uma layer de texturas gráficas contemporâneas. A composição 
final resulta numa imagem com potencial narrativo acrescido, que deixa 
espaço para o espetador questionar, refletir e sobretudo imaginar. Estes 
“retratos múltiplos” reavivam o carácter inovador da obra de Cameron 
e contribuem para a expansão de possibilidades plásticas e (foto)gráficas 
do retrato fotográfico.

No futuro, deseja-se que este projeto continue de uma forma 
colaborativa, através de uma conta instalada na plataforma de Instagram, 
alimentado por um coletivo que produzirá imagens de forma coopera-
tiva, que serão posteriormente editadas segundo o método da exposição 
múltipla. O objetivo é explorar o portencial narrativo da fotografia mas 
também, e sobretudo, estimular a contemplação, o abrandamento do 
processo fotográfico - tão rápido actualmente com a fotografia mobile - e 
colaboração entre os pares
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 Metodologia

Pesquisa histórica e bibliográfica – sobre os temas em análise e 
o trabalho de Julia Margaret Cameron; “The good eye” [Gillian Rose] 
– Interpretação das imagens (captadas e apropriadas) com base na com-
posição; Segundo este método as imagens são olhadas através de uma 
interpretação com base na composição. Esta metodologia, ao olhar para 
as imagens pelo que elas são, negligencia os modos segundo os quais as 
mesmas são produzidas e interpretadas através de práticas sociais, apesar 
disso, continua a ser um método útil porque oferece um modo de olhar 
muito cuidadoso para o conteúdo e forma das imagens (Rose, 2001, p. 
37) o que vai ao encontro da natureza deste estudo. Fotografia expan-
dida “O artista e a imagem” [Rubens Fernandes Junior] – combinação 
de texturas gráficas encontradas na rua com os retratos realizados por 
Cameron, através da exposição múltipla num programa de edição de 
imagem;

Palavras chave
Retrato; Fotografia expandida; Exposição múltipla; Imagem; 

Julia Margaret Cameron
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dida” consultar o artigo do autor disponível em:
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Fonte da imagem de Julia Margaret Cameron
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historical/year-2016/julia-margaret-cameron/
(consultado em 01.03.2021).
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Resumo 

O presente trabalho constitui-se como um contributo para o 
estudo da iconografia de D. José, e suas principais tipologias. 
Para além de elencar artistas e obras (embora não de forma 

exaustiva), interessa-nos analisar as variantes do Retrato do rei, parti-
cularmente no respeitante à questão da representação do Poder, e dos 
aspetos políticos subjacentes, determinados pela necessidade de rees-
truturação e racionalização do aparelho de Estado, e na fundamentação 
jusdivinista implícita que vem a definir aquela imagem, através da asso-
ciação entre Poder e Providência.

Palavras-chave
Retrato Régio; Imagem e Poder; Retrato equestre; D. José I

Não obstante a secundarização da temática do Retrato, secun-
darizada em relação à Pintura de História, segundo a rígida hierarquia 
dos géneros pictóricos estabelecida nos finais do século XVII por André 
Félibien, a centúria seguinte representa uma clara ascensão deste género, 
em clara concordância com a emergência do individualismo, e do gosto 
das novas elites socioculturais. No entanto, em claro contraste com a 
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riqueza que se observa no retrato de particulares, o retrato de corte ou, 
em particular, o retrato régio, depara-se com algumas restrições à liber-
dade criativa, mais dependente de normas de cariz não-artísticas, esque-
mas compositivos, e outros receituários tradicionais.

O carácter rígido, e demasiado repetitivo da imagem do rei, está 
frequentemente sujeito a circunstâncias anestéticas, onde o valor artís-
tico é secundarizado face ao significado. Daí advém uma consequente 
depreciação do valor, ou mesmo da autenticidade artística, que leva à 
multiplicação de cópias, que preenchiam frequentemente as coleções de 
instituições e particulares. 

A imagem régia é sobretudo simbólica, alegórica ou emblemá-
tica, substituta do individuo que representa, transmissora de uma aura 
de Poder, Pureza, Beleza, Juventude, Força, ou outras qualidades abstra-
tas, que servem um propósito especial. Deste modo, a “verdade” física 
ou fisionómica é relativizada, em relação às qualidades expectáveis, tor-
nando-se num veículo privilegiado da “retórica do poder”. A “Imagem 
do Rei”, é a imagem do próprio Estado, e do Reino, de claro domínio 
público, tanto nacional como internacional. 

A primeira metade do século XVIII, marcada pelo grandioso 
reinado de D. João V, assistiu a uma renovação da Imagem do Poder, 
mormente pela atualização de modelos, sobretudo de importação fran-
cesa e italiana, fundando um novo paradigma do retrato cortesão.

Menos conhecida e tratada pela historiografia, a segunda metade 
de Setecentos, tem sido vista como um período de declínio (com exceção 
notória para os finais do século), quando desaparecem as grandes refe-
rências internacionais. No entanto, ela dá lugar ao desenvolvimento dos 
artistas nacionais, e ao correspondente desenvolvimento de uma produ-
ção retratista mais diversificada, e iconograficamente mais rica, de que o 
reinado de D. José I é um perfeito exemplo.

1. A Imagem do Príncipe

Os primeiros retratos de D. José datam, naturalmente, ainda do 
reinado de seu pai, D. João V, obedecendo, portanto, aos critérios estéti-
cos e iconográficos desse período.

Os infantes terão sido assim inicialmente retratados por 
Domenico Duprà, em 1719, como o comprova a correspondência do 
embaixador da corte espanhola em Lisboa, o marquês de Capeccelatro. 
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Ao relatar para Madrid uma visita que fez ao estúdio do pintor, em maio 
de 1725, com o intuito de obter os retratos dos infantes D. José e D. 
Maria Bárbara, para os enviar aos reis de Espanha, refere que ele pos-
suía uns “de medio cuerpo, pero nada parecidos, porque estaban hechos 
seis años ha” (Carvalho, 1962: 218). Estes, deveriam ser cópias de uns 
retratos enviados a Viena, à imperatriz Leonor Madalena de Neuburgo 
(mãe da rainha de Portugal, Maria Ana Vitória), consoante atesta o pró-
prio Capeccelatro, e cuja existência é confirmada por uma notícia de 20 
de janeiro de 1720, anunciando a morte da mesma: “Antes de espirar 
mandou chamar todos os seus filhos, e netos. Pedio que lhe levassem 
também o retrato da Serenissima Rainha de Portugal, e o dos Principes 
seus filhos” (Carvalho, 1960: 219). Infelizmente, desconhece-se o para-
deiro destes retratos, tanto os originais, como as suas cópias.

Embora o embaixador espanhol não tenha conseguido o seu 
intento, dado que o pintor não poderia ter acesso às pessoas reais sem 
o consentimento dos soberanos, o facto é que Duprà viria a executar os 
ambicionados retratos, por ordem do rei de Portugal, tratando-se pos-
sivelmente daqueles que se encontram em Madrid, no Palácio de San 
Ildefonso (D. José), e no Museu do Prado (Maria Bárbara)1.

A circunstância mais importante da execução destes retratos, 
para o assunto que aqui tratamos, é a discussão que se gerou em torno da 
sua iconografia. Efetivamente, o problema foi colocado à Real Academia 
de História, dado que parecia não estar devidamente definida a forma 
como os príncipes do Brasil deveriam ser representados2. As opiniões 
são inteiramente diversas, e até opostas, claro sintoma da ausência de 
critérios iconográficos claros na retratística real. Os atributos em discus-
são, são a coroa (com, sem, aberta ou fechada, tipo, localização, etc.); o 
cetro (com ou sem); o bastão (com ou sem, e onde), a divisa da Ordem 
de Cristo, e o traje (civil, armadura). Não deixa de ser curioso que, o 
único atributo que não é discutido, é o do manto real de arminhos, colo-
cado sobre o ombro esquerdo, precisamente aquele que acabou por se 
constituir no único, talvez em resposta à ausência de qualquer consenso 

1   Pinturas que regressaram provisoriamente a Portugal em 1994, por ocasião da exposição que organizámos na Galeria de Pintura do Rei 

D. Luís, no Palácio Nacional da Ajuda. (Saldanha, 1994: 246-248)

2    Lisboa, 10 de julho de 1724. Livro 4.º do Registo das Cartas que se escreverão por esta Secret.ª da Academia. Real da Historia 

Portugueza e cartas que escreverão à Academia [Manuscrito] BNFR 697, Cod. 712, fls 13-16 e 92 v. Reservados da Biblioteca Nacional 

de Portugal. Este interessantíssimo documento foi revelado por Aires de Carvalho (Carvalho, 1960: 226-227), e depois integralmente 

transcrito por Susana Gonçalves (Gonçalves, 2013: 314-318). 
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sobre os outros atributos.
Embora não caiba aqui desenvolver o assunto, este documento 

é de fulcral importância para o estudo da iconografia e retratística real 
portuguesa do século XVIII, merecedor de um estudo em conformidade 
com a sua relevância, mormente na análise da argumentação referen-
ciada – a tradição/antiguidade, a cultura visual, o decoro, a liberdade dos 
artistas, assim como a ausência de referências à tratadística.

Outro aspeto importante deste texto, é referir-se especifi-
camente a um retrato que já se estava a pintar, em junho de 17243, 
recuando assim, perto de um ano, o início da sua encomenda, o qual 
estava concluído em junho de 1725, consoante refere o embaixador 
espanhol (Carvalho, 1960: 219). Ora, esta cronologia aporta natural-
mente algumas incongruências face ao que se tem generalizado. Se o 
retrato havia sido começado por Duprá em 1724, não se entende a ida 
de Capecellatro ao seu estúdio, um ano depois, e a resposta do pin-
tor, argumentando que necessitava de ter acesso às pessoas reais para 
os executar, quando de facto o tinha, bastando-lhe executar uma cópia 
daqueles, para responder ao pedido. Por outro lado, também nos parece 
passível de revisão, a ideia de que a encomenda tenha estado ligada ao 
duplo consórcio entre os príncipes das duas coroas. É verdade que, em 
janeiro de 1723, se tinham acordado as capitulações do contrato matri-
monial da princesa Maria Bárbara com D. Fernando, filho de Felipe V, 
mas os acordos pré-nupciais do Príncipe do Brasil e Mariana Vitória só 
tiveram lugar a 27 de dezembro de 1727 e, o do Príncipe das Astúrias e 
Maria Bárbara, a 11 de janeiro de 1728. Para quem se preocupava com 
a fidelidade da representação, nomeadamente tendo em conta as rápidas 
transformações fisionómicas dos jovens (em 1724 D. José tinha 10 anos, 
e Maria Bárbara 13; em 1727, D. José tinha 13 anos, e em 1728 Maria 
Bárbara já tinha 17 anos), parece-nos talvez demasiado prematura esta 
encomenda, para um evento que não tinha sequer sido negociado. 

Alguns anos depois, Duprà terá executado outro retrato do 
Príncipe do Brasil, para o Paço dos Duques de Bragança, em Vila Viçosa, 
inserido naquele que será indubitavelmente um dos mais importantes  
 
conjuntos da retratística régia portuguesa setecentista, cuja autoria foi 

3   “P.ª se continuar o Retrato do Princ. e N. S q Ds g.de / he necessr.º se determine a insignia ou destinção / de Princ.e do Br.l: a saber se 

ha de ter Coroa sobre / hua meza, ou bastão na mão, ou septro, ou o q / se determinar”.
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identificada por Ayres de Carvalho (Carvalho, 1958)4.
Neste caso, estamos perante uma obra menos original, talvez 

motivada pela grandiosidade da encomenda (trata-se de dezoito retra-
tos de corpo inteiro), assim como da pressa de os ter prontos a tempo 
(para os festejos da “Troca das Princesas” em 1729, segundo conside-
ram Flor & Flor). O retrato tem sido sucessivamente datado de 1725 
(Carvalho, 1958 e 1960; Franco, 1994; Pimentel, 2008), entre 1720 e 
1725 (Gonçalves, 2013; Pires, 2011), ou entre 1725 e 1727 (Flor & Flor, 
2018).

Este retrato do infante é, na verdade, uma “cópia” do conhe-
cido retrato de Luis XV, de corpo inteiro, executado em 1725 por Jean-
Baptiste Van Loo5, como já tínhamos notado6, e do qual se fizeram 
inúmeras cópias, dentro e fora de França, com mais ou menos variações. 
O modelo, como noutros casos, serviria para posteriores retratos de Luís 
XV7, mais velho, alterando apenas a face, ou seria mesmo utilizado para 
retratar outros soberanos e aristocratas europeus (Beaurin, 2005: 63).

Com ligeiras alterações, Nicolas IV de Larmessin (1684-1755) 
viria a passar a gravura este importante retrato, em 1727, conforme o 
atestava o Mercure de France, na sua edição de agosto desse ano. 

Se observarmos o retrato de D. José de Vila Viçosa, facilmente se 
observa tratar-se de uma transposição da gravura de Larmessin, embora 
invertida, com o príncipe figurado na mesma pose do retrato de Van Loo, 
idêntico cenário, mão direita sobre a anca, armadura e traje militar, elmo 
sobre uma consola, que ostenta um cupido na parte inferior, aludindo 
ao projetado casamento com Maria Lesczynka (Beaurin, 2005: 66). 
Naturalmente, para além de alterar o rosto (embora muito semelhante 
ao de Madrid, D. José é representado um pouco mais velho), Duprà teve 
o cuidado de retirar os símbolos da realeza francesa do manto, assim 
como o bastão (que Luís XV segura na mão esquerda) e o cetro sobre a 

4   O conhecido desenho assinado por Duprà, divulgado por Ayres de Carvalho, que pertenceu ao rei Umberto de Saboia, atualmente no 

Paço Real de Vila Viçosa, é um estudo para o retrato de D. João V daquele espaço, e não de D. José, como defendia o autor.

5   Jean-Baptiste Van Loo, Louis XV en armure et habite militaire, réplica, Versailles, Musée National des Châteaux de Versailles et de 

Trianon.

6   Comunicação apresentada em 2014 em Seminário comemorativo sobre os 300 anos do nascimento do rei D. José (1714-2014). Câmara 

Municipal de Mafra; Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património; Instituto de História da Arte/FLUC; Secretariado 

Nacional para os Bens Culturais da Igreja. Palácio Nacional de Mafra, 6 de Junho de 2014.

7   Em 1732, Luís XV ofereceu ao Grão-Mestre da Ordem de Malta, o português Manoel de Vilhena, uma cópia da segunda versão do 

seu retrato pintado por Jean Baptiste van Loo. (Bonglais, 2020).
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consola, de acordo com o resultado da discus-
são de 1724, colocando o espadim à cintura, 
do lado esquerdo, dado que a figura se encon-
tra voltada para a direita. Infelizmente, este é 
o único retrato que se mantém em Portugal 
do ainda jovem D. José. No Brasil, no entanto, 
existe um interessante retrato do príncipe, no 
Museu Mineiro, em Belo Horizonte, execu-
tado por volta de 1730 a 1740, de armadura, 
mão sobre um elmo, e sem quaisquer atribu-
tos régios. (Faria, 2020: 126)

A datação da gravura de Larmessin 
(Beaurin, 2005)8 comprova que o retrato do 
Paço Ducal não pode ser anterior a 1727 (c. 
1728), dado que Duprà faz um “decalque” 
direto a partir dela, e não do retrato original 
de Luís XV, pintado em 1725 por Van Loo, 
como facilmente se atesta ao comparar as 
diferenças. [Fig.1A, Fig.1B]

Embora possa parecer estranho que 
um artista do nível de Duprà tenha recorrido 
a gravuras para as suas composições, está provado que o fez, mais que 
uma vez. Veja-se, por exemplo, o conhecido retrato de D. João V, do 
Palácio das Necessidades, também ele claramente inspirado no segundo 
retrato de Luís XV, figurado como rei-soldado, de corpo inteiro, pintado 
por Jean-Baptiste Van Loo em 1729, e gravado por Gilles Edme Petit 
em 1730. Esta mesma gravura voltará a ser utilizada para o grandioso 
retrato bélico de D. José, que se encontra no Palácio Nacional da Ajuda, 
aludindo provavelmente às campanhas da Guerra dos Sete Anos, inte-
ressante sucedâneo ao retrato de D. João V com a Batalha de Matapão.

Em 1729, o pintor régio da corte espanhola, Jean Ranc, discí-
pulo de Rigaud, é enviado a Lisboa por Filipe V de Espanha, por altura 
da aliança das duas famílias reinantes, para fazer alguns retratos dos 
Braganças. Sabemos que executou os retratos de D. João V e da rainha, 
de que se fizeram cópias (a pedido do infante D. Francisco, e do próprio 

8   Deve-se a Beaurin o esclarecimento da data de execução desta gravura de Larmessin, que se apresenta, ainda hoje, com distintas 

datas de execução, conforme as instituições que dela possuem cópias. O Fine Arts Museums of San Francisco, chega mesmo a datá-la de 

1723, dois anos antes da execução do retrato original.

Fig.1A

Fig.1B
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rei), assim como dos infantes D. Francisco e D. 
António, e o dos nubentes infantes. Até recen-
temente, aceitou-se a ideia que o retrato de 
D. José se teria perdido no incêndio do paço 
madrileno em 1734, juntamente com outros da 
mesma série. No entanto, a propósito da última 
exposição sobre aquele pintor (Hilaire, Perreau, 
Stépanhoff, 2020), foi revelada a sua existên-
cia, no acervo do Museu do Prado. Atualmente 
em depósito no Cuartel General del Ejército 
(Madrid), esteve identificado durante muito 
tempo como sendo um retrato de Filipe V, depois 
de ter sido confundido com Luís I, em 1794, ou 
apenas como “Retrato de un joven principe”, 
segundo um inventário daquele museu, de 
1857. Dado tratar-se de um pintor ao serviço 
de um rei estrangeiro, não surpreende a fuga ao 
protocolo português, figurando ali o príncipe a 
segurar um bastão [Fig.2], atributo igualmente 
escolhido para os retratos dos tios, D. António 
e D. Francisco. Infelizmente, o retrato do infante ficou por terminar, 
segundo as queixas de Ranc, porque a família real portuguesa não lhe 
concedeu o modelo durante o tempo necessário (Hilaire, Perreau, e 
Stépanhoff, 2020: 254-244).

Fora deste elenco, inscreve-se ainda o retrato, de corpo inteiro, 
existente no Palácio Nacional de Mafra, identificado por Ayres de 
Carvalho como sendo um retrato de D. José, Príncipe do Brasil, de 
Pierre Antoine Quillard, “que o jovem artista terá pintado nos últimos 
meses antes de morrer”, em 1733. (Carvalho, 1760: 241, 249-250).

Conforme assinalámos em 2014, não cremos que se trate de um 
retrato de D. José, nem tão pouco da autoria de Quillard9, mas sim do 
seu irmão mais novo, o infante D. Pedro (futuro D. Pedro III), e pintado 
por Vieira Lusitano, por volta de 1740-45. Atente-se, por exemplo, nas 
semelhanças da fisionomia do retratado que, para além de coincidente 
com outros retratos posteriores de D. Pedro10, bastaria confrontá-lo 

9   Ver nota 7.

10    Veja-se, por exemplo, o belo retrato existente no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, datável dos anos 60, 

Fig.3

Fig.2
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com o que atualmente está no Museu Hermitage, em São Petersburgo 
(inv. Nº ГЭ-9690). [Fig.3] Embora sem atribuição de autor, cremos não 
haver grandes dúvidas estarmos perante um retrato executado por Vieira 
Lusitano, quando o infante estaria na casa dos seus vinte anos11. Para 
além do estilo, vejam-se ainda os inúmeros atributos simbólicos com que 
este mestre guarnecia, reiteradamente, as suas composições, tanto nos 
desenhos como nas pinturas.

Do quadro do Hermitage, existe uma cópia, no Palácio Nacional 
da Ajuda, provavelmente posterior, com feições mais envelhecidas, sim-
plificado nos detalhes, com menos atributos, mas figurando a fita com a 
Ordem de Cristo, ausente na versão do museu russo. D. Pedro aparece-
-nos ricamente trajado, segurando uma romã, símbolo do “Povo reunido 
em um corpo, cuja União é regulada de acordo com sua Qualidade”, 
segundo a iconografia de Ripa, e um dos atributos que vemos noutras 
composições de Lusitano. A romã também está associada à Concórdia, 
seguindo uma vez mais a definição de Ripa, “o coração e a romã denotam 
concórdia, porque a romã está cheia de pequenos Grãos, intimamente 
unidos, além disso, as Romãs se amam a esse Grau, que se as Raízes se 
separam, se torcem mutuamente novamente.” O retrato possui assim 
um conteúdo simbólico, das Virtudes Políticas, como a Concórdia e a 
Fortalezza (Fortitude/Fortezza). A escultura dourada, do lado direito, 
poderá representar a Fortezza, ou Minerva, filha de Júpiter, deusa da 
sabedoria, das artes e da estratégia da guerra. A isto se associa o ramo 
de carvalho que D. Pedro segura, que representa a força do espírito, 
enquanto a figura de armadura, a força do corpo. Do lado esquerdo, 
aquilo que parece ser um pequeno canídeo, olhando de frente, poderá 
ser uma alusão à fidelidade, segundo Ripa; enquanto Horapollo conside-
rava o animal como um juiz; e Valeriano, um símbolo da amizade.

2. O Retrato do rei. Representação e Poder.
A imagem de D. José, desprovida de atributos, irá naturalmente 

sofrer profundas alterações com a sua subida ao trono de Portugal, 
pouco depois de ter completado 36 anos de idade, em julho de 1750.

Durante o seu curto reinado, irá perdurar uma tipologia de 

com a mão esquerda dentro do colete, e chapéu sobre uma consola.

11   Segundo a ficha do museu Hermitage, o retrato é datado de 1745, embora sem o justificar. Parece-nos ser anterior, dado o rosto do 

infante não aparentar ter já 28 anos.
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retrato oficial, pouco diferente do período joanino, caracterizado pelos 
atributos tradicionais da imagem do soberano – Coroa, Cetro, Bastão, 
Couraça/Armadura, Manto Real de arminho, Cruz de Cristo.

Não sendo nosso propósito enumerar a extensa lista dos retratos 
conhecidos até à data, catalogam-se na seguinte tabela12, os respetivos 
atributos com que se apresentam figurados.

12    Esta listagem não pretende obviamente ser exaustiva, mas uma amostragem dos principais retratos que existem em acervos públicos 

nacionais, excluindo a numismática e medalhística, ou as inúmeras cópias que deles se fizeram (muitas de qualidade duvidosa), fre-

quentes em antiquários e leiloeiras. A acrescentar ainda a existência de dois grandes retratos idênticos, de corpo inteiro, um na sala dos 

Capelos da Universidade de Coimbra, e outro no Museu da Ciência da mesma cidade.
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Entre as obras elencadas na tabela anterior, podemos desta-
car, o de Francisco José Aparício (proveniente da antiga Sala dos Reis 
do Mosteiro dos Jerónimos), inspirado na célebre pintura de Hyacinte 
Rigaud, figurando Luís XIV, assim como o do Palácio Nacional de 
Mafra. Ambos apresentam uma qualidade e um particular realismo, 
assumindo-se como um dos mais fiéis ao modelo, face às descrições do 
sobreano, circunstância que os convertem em retratos “vera efígie”, tira-
dos do natural, mais do que os habituais “retratos-oficiais”. 
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O segundo, para além de se constituir como um dos melho-
res exemplares da retratística régia setecentista, acarreta ainda uma 
importante novidade iconográfica, a presença do globo terrestre, onde 
se destaca o Atlântico (Mar del Nort), numa clara alusão ao governo do 
império, e ao Portugal Ultramarino. [Fig.4] De recordar, neste sentido, 
que grande parte da defesa das prerrogativas reais do governo josefino se 
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concretizava contra os donatários ultramarinos 
(providos de largas atribuições, cerceadas em 
1763) e que, a luta contra os jesuítas, e muitas 
casas nobres, se relacionava com as influências 
e regalias no ultramar. No Brasil, no Museu 
Histórico Nacional, Rio de Janeiro existe outra 
versão, ligeiramente diferente, e de qualidade 
inferior, onde vem inscrita a antiga designação 
quinhentista de “Mar Oceano”. Não pode-
mos deixar de associar esta iconografia à esfera 
armilar, símbolo de D. Manuel I, como imagem do poder real, e da 
expansão ultramarina, também utilizada na bandeira da Junta Geral do 
Comércio (até 1720), e pela Junta do Comércio do Reino de Portugal e Seus 
Domínios, criada precisamente durante o reinado de D. José (Decreto de 
30 de Setembro de 1755)13.

Embora bastante diferente iconograficamente, e posterior à 
morte de D. José, o retrato pintado por João Francisco Rocha (1760-
c.1816), apresenta idênticas alusões ao Império Atlântico, mas assente 
em referências literárias, e não através da figuração do globo. Na estante 
carregada de livros a servir-lhe de fundo (mais comuns nos retratos de 
prelados, artistas e intelectuais, do que de soberanos), identificam-se 
claramente algumas obras, como as Ordenações do Reino (talvez a edição 
monumental de 1747, em cinco volumes, editada pelo Mosteiro de São 
Vicente de Fora); uma História da Índia (a História do Descobrimento e 
Conquista da Índia pelos Portugueses, de Fernão Lopes de Castanheda, 
publicada entre 1551 e 1554, em oito volumes?); os três tomos da Asia 
Portuguesa (publicadas postumamente entre 1666 e 1675); e os três 
da Europa Portuguesa (publicadas postumamente entre 1678 e 1680), 
ambas de Manuel de Faria e Sousa.

3. Poder e Providência

Analisamos agora as figurações de D. José que não se enquadram 
na tipologia do retrato-oficial, mas que se assumem, de igual modo, 
como imagens do poder político, com a inerente carga propagandística, 

13   E também depois consagrada nos estandartes do Principado do Brasil, do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarves (1815), Reino 

do Brasil (1822), e República Portuguesa (1910). A esfera armilar também aparece em muitas moedas desde o reinado de Pedro II, e em 

muitas outras cunhadas em África e no Brasil.

Fig.4
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simbólica, e alegórica, numa associação às origens divinas do seu poder, 
que fundamentam as intercessões da Providência na sua vida.

Assente sobretudo numa fundamentação jusdivinista implí-
cita, que define o reinado, que culmina o processo de centralização e do 
Absolutismo. Claramente sob a influência do providencialismo absolu-
tista francês (Bossuet), sobressai a presença da Providência, que governa 
os homens por intermédio do representante de Deus na Terra – O Rei 
- titular de um poder perfeito, absoluto, pessoal, autónomo e ilimitado 
em relação aos súbditos e ao Estado, assente no direito divino. 

Após a subida ao trono, foi executado um grandioso qua-
dro, atualmente no Palácio das Necessidades, identificado como uma 
Alegoria à Aclamação de D. José I, acontecimento relatado numa Relação…, 
publicada em 175014. A pintura tem sido atribuída a Vieira Lusitano 
(Teixeira, 1993: 324; Franco, 2018: 320), mas foi justamente questio-
nada por Susana Gonçalves (Gonçalves, 2012: 410), que lhe outorga a 
mão da pintora Joana do Salitre, o que também nos parece improvável.

Nesta grande e complexa composição, recheada de simbolismo 
(passível de uma eventual assessoria de Vieira), vemos os dois sobera-
nos sentados num trono, na varanda montada para o efeito, rodeados 
das figuras das quatro virtudes cardeais, Prudência, Fortaleza, Justiça, 
Temperança. Ajoelhada, frente ao casal régio, oferecendo dois corações, 
a figura lendária de Lísias, que teria sido, segundo Bernardo de Brito, 
na Monarchia Lusytana, o primeiro rei dos lusitanos. É bastante interes-
sante esta filiação, assente no valor da Antiguidade, na sucessão histó-
rica, e não divina. 

No exterior da varanda, vê-se um Carro com o Triunfo de 
Portugal, e a Fama soprando uma trompeta, com uma flâmula, com a 
inscrição, retirada do Génesis, Joseph vivit et Ipse Dominabit in omni Terra 
(Gen:45,26). 

Não há dúvida que esta obra não pretende ser uma imagem 
documental, nem uma pintura de História, ou um Retrato, tratando-
-se sobretudo de um Emblema. Este excerto da conhecida História de 
José do Egito, referindo que “José ainda vive, é ele quem governa toda a 
terra”, parece-nos fazer uma alusão à sobrevivência de D. José I, após o 
Terramoto de 1755 ou, mais precisamente, ao Atentado de 1761, dado 

14    Relaçam curiosa da Varanda, em que se celebrou a Acclamaçam e Exaltaçam ao Trono do sempre inclyto, e augusto monarca D. Joseph I Nosso 

Senhor e de tudo o que se admirou neste festivo plauzivel acto […], Lisboa, Officina de Pedro Ferreira, 1750.
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que, tal como José foi traído pelos seus próprios 
irmãos, D. José o foi pela sua Nobreza, confir-
mando assim as nossas suspeitas, que a pintura 
terá sido executada em data bastante posterior a 
1750.

São precisamente estes dois aconteci-
mentos, o Terramoto, e o Atentado (com as cor-
respondentes ligações aos Távora e aos jesuítas), 
que estarão na base da principal iconografia régia, 
associando Poder e Providência.

Sobre a primeira, merece destaque o 
interessante retrato oval de D. José, do gravador augsburguense Johan 
Simon Negges, datado de 1756, um ano após a catástrofe, onde o perfil 
do soberano se encontra rodeado de ruínas arquitetónicas. [Fig.5] Sobre 
uma das pedras arruinadas, a inscrição “Inter ruinus Secura Maiestas”, 
ou seja, “Entre as ruínas, Segura está a Majestade”, portanto, o rei que 
se ergue sobre as ruínas. Na faixa que rodeia o retrato, para além da 
identificação do retratado, a frase “AD SOLIUM EVECTUS”. Trata-se 
de um excerto da História de Ciro, “Mira Numinis Providentia Sive 
Cyrus Ab interitu servatus, atque ad solium evectus.” (Com a Divina 
Providência, Ciro foi miraculosamente preservado da destruição e subiu 
ao trono), aludindo precisamente à intervenção da Divina Providência, 
que o salvou da destruição15.

Quanto ao Atentado de 3 de Setembro de 1758, o papel da 
Providência, e a presença do milagre, evidenciam-se no texto do cro-
nista do Supplemento às Notícias de Lisboa, de 16 Setembro de 1760: “O 
zelo, e protecção com que a mão de Deus guardou sempre a Monarchia 
Portugueza, nunca se mostrou tão vesível, como na fatal noyte de 3 de 
Setembro de 1758, quando milagrosamente salvou a Sagrada Pessoa de 
Sua Magestade…”

A mais conhecida representação do sucedido, é o célebre dese-
nho a sanguínea de Vieira Lusitano, datável de 1761. Mais uma vez, 
não estamos perante uma composição de História, mas de uma alegoria 
que acentua a intervenção divina, como claramente o atesta a legenda 
subscrita, retirada dos Salmos: “QUAM MIRABILIA SUNT OPERA 

15   Esta frase intitula também uma peça de teatro em alemão, “A Providência de Deus, Ou Cyrus miraculosamente recebido da queda e 

elevado ao trono”, apresentado no palco da Hochfürstlichen Academischen Gymnasij em Dillingen, no outono, de 1725.

Fig.5
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TUA DOMINI!” (Como são maravilhosas as Tuas Obras Senhor! 
Salmo 103). Ali se figura uma Sagrada Família, que observa do Céu; 
dois anjos guiam os cavalos da carruagem, conduzindo o rei para a sua 
salvação; um outro, deita água sobre a pólvora do mosquete de um dos 
regicidas, impedindo-o de disparar; outro, com uma bandeira alusiva a 
Jesus, Maria e José, acompanha o Anjo Tutelar do Reino, que ergue o 
seu escudo, protegendo a sege das balas, dos cavaleiros que a seguem, 
guiados pela serpente do Mal, e incentivados por um demónio coberto 
por uma capa sustentada por morcegos. Estes morcegos, representam 
os jesuítas, conforme o declara o próprio Lusitano, numa carta a João 
Batista de Castro, de 5 de Março de 1769. Falando de uma composição 
destinada a Francisco Xavier de Mendonça (talvez uma pintura feita a 
partir deste desenho), refere precisamente: “Eu quando estive em Roma 
ouvi ler parte de hum poema Satirico intitulado La Cortona Convertida 
feito por hum padre Barbadinho chamado Sermoneta contra os Padres 
da Companhia, onde elle os compara com os morsegos, e assim baco-
rejou-me o fazer tais bixinhos na minha pintura por baixo do Genio 
Zelador do Reyno... O Sr. Francisco Xavier de Mendonça tem notisia 
do tal poema, porque quando eu lhe quiz cantar o motivo de figurar os 
morcegos, e o que nelles queria significar, não me deixou acabar a minha 
oração; e disseme; bem sabemos, bem sabemos essa historia, está bom e 
mais que bom.”. (Saldanha, 2012: 44)

Vários retratos gravados de D. José, mormente executados por 
estrangeiros, fazem precisamente esta ligação da luta do rei contra a 
Companhia de Jesus, como o publicado na Portugallia Renascens, em 
1760, cuja legenda o identifica como “José I. Rei e Pai de Portugal, 
Exterminador dos Jesuítas Criminosos de Lesa-Majestade”. Ou outra, 
de 1766, de Jean Charles-François, a partir de uma pintura executada 
pela sua mulher, Marie-Catherine François, que assinala, mais uma vez, 
o papel da Providência na luta contra os seus inimigos, citando um dos 
Salmos: “Tu me tens protegido ó Deus, da multidão dos malfeitores. 
Salmo 63:3,2 10”.

Embora já de 1785, a composição mais complexa que se enqua-
dra nesta tipologia, é a grande alegoria pintada por Pedro Alexandrino, 
para o altar da Igreja de Nossa Senhora do Livramento e S. José (vulgo 
igreja da Memória), em Lisboa. [Fig.6]

De um modo geral, a pintura de Alexandrino insere-se na tra-
dicional iconografia barroca de Legitimação do Poder, muito comum 
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no século XVII, onde os reis são figurados frente 
à imagem de um santo, santa, ou Virgem Maria. 
Para além de sinal de devoção ou agradecimento 
particular, esta associação entre poder espiritual e 
poder temporal, constitui uma imagem de legiti-
mação do poder real, nomeadamente em períodos 
de forte nacionalismo. E, não é por acaso, que os 
reis mais representados sejam precisamente os fun-
dadores de novas dinastias – Afonso Henriques, D. 
João I, e D. João IV – com as imagens de S. Vicente, 
Nossa Senhora da Oliveira ou Nossa Senhora da 
Conceição.

Assim, na parte superior esquerda, sobre o altar, vemos uma 
representação da Senhora do Livramento, coroada (no seguimento da 
iconografia nacional da Imaculada Conceição), com o Menino nos bra-
ços, segurando uma cruz, muito provavelmente, seguindo de perto a 
figuração da imagem que se encontrava no convento do Livramento, em 
Alcântara.

À sua frente, D. José, com um joelho fletido, voltado para Nossa 
Senhora, mão direita sobre o peito, aponta com a esquerda para uma 
salva (segurada por um anjo coroado de louros), onde se acha uma chave 
(do reino, ou de Lisboa?), e o cetro. O soberano seguia assim os pas-
sos de D. João IV, oferecendo agora o cetro, depois de ter sido ofere-
cida a coroa, resultando daí a nova iconografia da Nossa Senhora do 
Livramento, com coroa e cetro reais.

As alusões ao Atentado estão também ali presentes de forma 
clara. Por detrás do soberano está o Anjo Tutelar do Reino, empunhando 
uma espada e um escudo, coberto por um elmo com o dragão brigan-
tino. Por cima dele, na cimalha da porta, a data de 1758, em numeração 
romana, aludindo precisamente ao ano do acontecimento.

O rei, coberto com a capa da Ordem de Cristo, traja à romana, 
de acordo com o espírito da época, e de forma muito idêntica ao modelo 
executado por Machado de Castro, para o projeto da estátua pedestre 
de D. José (c. 1772, Museu da Cidade). Uma figura feminina segura um 
círio, em primeiro plano, com um excerto do 1º Livro dos Macabeus: 
SURREXIT REX ANTE LUCEM, ou seja, “O rei ergueu-se de madru-
gada” (I Mac. 6:33), fazendo assim um curioso paralelo com a gravura 
referida de Simon Negges, que completa esta imagem de poder e firmeza 

Fig.6
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de D. José: em 1755 ergue-se entre as ruínas do Terramoto e, em 1758, 
reergue-se para combater os seus inimigos.

4. Representação e Poder. O “Retrato Equestre” – Imagem 
como presença

Por fim, não podíamos deixar de refe-
rir aquele que constitui, sem dúvida, o mais 
importante e monumental retrato do soberano, 
convertido num ícone da cidade de Lisboa, 
a Estátua Equestre da autoria de Joaquim 
Machado de Castro, de 1770-1775. [Fig.7] 
Obra ímpar da Arte Portuguesa, trata-se do pri-
meiro do seu género, mas que terá poucas con-
sequências futuras, sobretudo em Escultura.

Não nos interessa aqui fazer a História 
do monumento, já tratada por diversos inves-
tigadores, mas sobretudo enquadrá-lo no con-
texto da iconografia do poder régio. Na verdade, apesar da designação 
generalizada, não se trata efetivamente de um retrato, como é natural, 
mas de um “retrato-emblema”. Apesar dos retratos equestres terem 
origem na Antiguidade, e recuperados no Renascimento, ele insere-se 
na Cultura Emblemática da Idade Moderna, expressa, por exemplo, na 
famosa obra emblemática de Diego Saavedra, Ideia de un Principe politico 
cristiano representada en cien emprezas, de 1640.

O cavalo é assim entendido como alegoria do povo/multidão 
selvagem, que deve ser domesticado pelo soberano, através da arte de 
bem governar. Veja-se, por exemplo, o Emblema XX: “Também convém 
ensinar o Príncipe, desde sua juventude a domar e enfrentar o potro do 
poder…Necessário é o freio da razão, as rédeas da política, a vara da 
Justiça e a espora do valor, fixado sempre o Príncipe sobre os estribos 
da Prudência”.

Apenas se conhecem dois outros retratos equestres de D. 
José (excluindo os estudos para a estátua-equestre) - uma gravura de 
Joaquim Carneiro da Silva, já de 1790; e o desenho a sanguínea de 
Vieira Lusitano, de cerca de 1750-60. Este, provavelmente pensado para 
ser gravado, ostenta os dizeres “Virtus Omni Obice Major” (A virtude 
ultrapassa qualquer obstáculo). Trata-se de uma alusão à passagem do 

Fig.7
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Grancius por Alexandre o Grande, em 334 a.C, referida numa composi-
ção de Charles le Brun, gravada por Gerard Audran (c. 1672) e Bernard 
Picart (c. 1700-1710).

No entanto, tal como noutras figurações equestres dos sobera-
nos que lhe sucederam, não são comparáveis à magnitude da Estátua 
Equestre de D. José, de Machado de Castro, combinação perfeita entre um 
monumento e as definições de Arquitetura e Urbanismo. Ela não apenas 
ajuda a formular as características de uma Praça Real Europeia, mas 
define-a como tal, com a presença simbólica e ideológica do rei, num 
marco arquitetónico harmonioso para exibição pública do Retrato Real.

Por meio da estátua equestre, ladeada pelas alegorias da Fama e 
do Triunfo, e emoldurada com um arco triunfal monumental, coroando 
a nova cidade, o rei mantém, dessa forma, a presença entre os seus súb-
ditos, mormente face à circunstância do rei ter abandonado definitiva-
mente a capital como residência, após o Terramoto de 1755.

O monumento opera, deste modo, tanto a Presença quanto a 
Memória.
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Abstract

This paper explores Italian early Renaissance’s medals portray-
ing women, considering both the level of logo-iconic representa-
tion and the concrete uses in social practices. A special attention 

will be given to double-portrait medals of married couples; to the role of 
hairstyles in staging women’s social and political identity on medals, and 
finally, the medallic celebration of mistresses and courtesans.
 
 Key words
 medal, Renaissance Italy, women, mistresses, courtesans

Resumo

Este artigo explora a arte medalhística italiana do início da 
Renascença retratando as mulheres, considerando tanto o nível de repre-
sentação logo-icónica como os usos concretos nas práticas sociais. Será 
dada uma atenção especial às medalhas de retrato duplo de casais casa-
dos; ao papel dos penteados na encenação da identidade social e política 
das mulheres nas medalhas, e finalmente, à celebração medalhística de 
amantes e cortesãs. 

Women on portrait medals 
in Renaissance Italy: visual 
relationships, materiality and  
a hint of magic
Silvia Donzelli
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Grünbergerstr. 68, 10245
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Palavras-chave
medalha, Renascença Itália, mulheres, amantes, cortesãs

While Niccolò Machiavelli was paying a diplomatic visit to 
Caterina Sforza’s court in Forlì in July 1499, his friend Biagio Bonaccorsi 
wrote to him begging a favour: “I would like it if, on the next horse out, 
you could send me a folio with the portrait of the head of Madonna 
[Caterina Sforza], like the others from there that are often enough made, 
and if you send it, roll it so it will not be crushed” (De Vries 2010, 253).

One can speculate about the reasons for Bonaccorsi’s personal 
request of a Caterina Sforza’s portrait, as well as technical features and 
specific uses of the huge number of portraits on sheet mentioned in the 
above quotation. Nonetheless, Bonaccorsi’s words provide significant 
insights into Italian material culture involving portraits at the turn of the 
15th and 16th centuries: firstly, that the broad production of portraits 
on sheets, drawn or painted, was a common practice in the courtly envi-
ronment in northern Italy and secondly, that a part of them was destined 
to leave the court for other territories – in this case, for the Florentine 
republic. Moreover, Bonaccorsi’s concern about safe transport modali-
ties reminds of the concrete challenges, depending on size and material-
ity of the image support, of portrait circulation. The medium paper (or 
parchment), able to meet the demands of reproducibility - as a support 
for sketches - and of transportability, was subject to shortcomings in 
terms of material stability and durability.

At the time of Machiavelli’s visit to Forlì, another medium was 
highly valued as a vehicle for the reproduction and circulation of por-
traits both within and outside Italy, standing out for its easy to carry 
format, resistant material and replicability: the medal. Emerging as a 
new art medium in the Italian courtly environment during the second 
quarter of Quattrocento, the medal quickly became a widely appreciated 
form of portrait, not least due to its medial peculiarities. Making use 
of a rich multilayered vocabulary, including the sitter’s effigy, symbolic 
images and inscriptions, the medal offered itself as a unique means for 
conveying representation, social identity and meaningful associations. 

Importantly, in addition to the meaning of the displayed images 
and words, the communicative potential of the medal also lies in its mate-
riality, promising stability and great durability; in its form and represen-
tational pattern, evoking ancient roman emperor’s coins; and finally, in 
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its reproducibility, implying circulation of several copies over time. Due 
to these characteristics, the small metallic object succeeded in playing 
a significant role in a variety of political, cultural and social practices. 
This form of portrait was not simply conceived to be seen, but also to be 
touched, turned, hang, worn, collected, thrown and even buried. 

While the last decades have seen flourishing research on 
Renaissance medals, issues relating to medals portraying women and 
their various functions and uses in early Renaissance Italy’s social fab-
ric are still sparingly investigated. In the following, examples of early 
Renaissance Italian medallic production representing women will be 
explored, highlighting some significant ways in which medals were used 
for conveying social bonds and political expectations, shaping fashion 
styles and public identities, fulfilling human aspirations towards immor-
tality or dignifying earthly pleasures. Considering both the level of logo-
iconic representation and the concrete uses of medals in social practices, 
the huge role played by this form of female portrait in the social fabric 
of Italian Renaissance will be outlined. Since the ways medals were used 
depended a great deal on how they were perceived and valued, I will 
start by briefly sketching the cultural background and some distinctive 
features of the medium.

 Cultural background and medial features

“Rex illiteratus est quasi asinus coronatus” – a king without learn-
ing is like a donkey with a crown. Alfonso of Aragon, King of Neaples 
and Sicily, was not alone in using maxims emphasizing the importance 
of literacy in a ruler. Other political leaders of the myriad of power cen-
ters in which 15th century Italy was divided also stressed the value of 
literacy as a pillar of good government. It is reasonable to assume that 
beyond genuine intellectual interests, self-representation as cultivated 
princes was corroborated by more prosaic concerns. Italian rulers were 
frequently confronted with threats to their territorial borders and to their 
own power - power that had often been obtained by violence and fraud. 
Striving to affirm the legitimacy of their authority, rulers appreciated the 
importance of carefully designed propaganda strategies. 

One of the reasons for the huge appreciation of the medal resided 
in the ability of the new art object to match both the need for self-staging 
and the literacy aspirations of the sitters. Designed in explicit reference 
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to ancient roman coinage, medals were intended to evoke a parallel 
between the person portrayed and the roman emperors. The humanis-
tic cultural background and the widespread practice of numismatic col-
lecting were the premises for appreciating the allusion conveyed by the 
medal. Moreover, the similarities of medals to ancient coinage suggested 
similar uses: as a friendship token, as a collection item and as an object 
able to preserve the effigy, name and status of the sitter over time. Yet, the 
Renaissance medal quickly moved away from numismatic imitation and 
developed as an original, trendy object. 

Medals demand multisensorial perception, combining images 
and words distributed on two sides and involving both visual and haptic 
experiences. In order to be observed, the medal must be taken in the 
hand and flipped, and it must be turned in order to read the inscriptions. 
Such manual activity allows for the reception of content and formal 
connections between images and words, but also for the appreciation of 
the medal’s aesthetic qualities. It is through handling, through turning 
and twisting, that the light effects intended by the medalist arise and the 
plastic effect of the relief – a chromatic quality without color, eventually 
enriched by patina – can unfold. The tactile experience also discloses the 
materiality of the medal: heavy, solid and usually costly metal – bronze 
or copper alloy, but also silver and gold – conveying the preciousness of 
the object and its durability. 

During the 15th century, the medal quickly became a must-
have. The range of sitters expanded from male princes to other social 
groups: courtiers, clerics, rich merchants and, of particular interest to 
these pages, women. 

Visualizing relationships

Immortalizing personal likeness, name, virtues and social status, 
medals may appear a form of independent portraiture especially designed 
to convey the value of individuality much emphasized by Renaissance art 
historians. And to a certain extent this is surely true. However, one of 
the main expectations on medals was to express - and also to actively 
foster - the relationships of individuals in social structures, to seal and 
strengthen bonds of membership and belonging. 

The intended role of the medal in establishing and strengthening 
familiar, social and political relationships occurred on two levels: through 
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logo-iconic representations and through the concrete uses of medals 
in social practices. The first aspect, namely the use of visual means in 
order to express relationships, is particularly emphasized on medals for 
women: on a huge number of medals portraying women, men are also 
represented. Husbands, fathers, lovers, are either named in the inscrip-
tions, sometimes in a very prominent position above the head of the 
female sitter; or they are evoked by more or less veiled heraldic images 
on the reverses; or are co-subject of double portraits.

Double portraits of married couples 

Medals with double portraits were widely diffused in 15th 
century Italy. Most of them depict married couples, but a few exam-
ples showing other familiar relationships are also known. The practice 
of combining two or more portraits on the same medium in order to 
express belonging was known from ancient and also more recent visual 
traditions. The message of bond could be worked out in different ways, 
depending on the socio-political role of the sitter and on the aesthetic 
and semantic expectations involved.

Three typologies of double portrait can be found on Renaissance 
medals. The first shows the sitters facing each other on the same side of 
the medal, the message of belonging being conveyed by the closeness 
of the profiles and the sitters’ gazes meeting each other. There are few 
examples of this kind in Quattrocento, the most prominent being the 
one-sided medal of Eleonora of Aragon and Ercole d’Este. This medal 
was probably created for the couple’s marriage in 1473 (Luciano 1997), 
and the fact that it is one-sided may suggest that it was not specifically 
designed for being handled, but rather displayed on a surface, or in a 
frame.

Another typology shows the two profiles on the same side of 
the medal, looking the same direction and overlapping – the so-called 
“jugate” portraits. This form of double portrait was known from roman 
emperor coinage and ancient jewels like cameos and was thus particu-
larly apt for an official and ceremonious couple’s portrait. The message 
of belonging was expressed by the jugate position of the two profiles: side 
by side, looking in the same direction, the couple will tread the same path 
together. But other stylistic strategies were employed as well: jugate por-
traits mostly mitigate individual features and differences to the advantage 
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of harmony and unity of the composition. An example of this type is rep-
resented by Francesco Laurana’s medal for René of Anjou and his wife 
Jeanne de Laval, made in 1463 (fig. 1). In this medal, the formal artifices 
used for achieving unity and harmony concern the continuous cut line 
for both busts, as well as the creation of volumetric and graphic cor-
respondences: between the rounded forms of the headdresses, between 
the king’s fur collar and his wife’s neck-
lace, while the parallel running profiles 
increase the rhythmic quality of the 
composition. Moreover, the individual 
features of the spouses have been so 
refined and transfigured that they even 
bear a certain similarity.

Throwing medals

One further example is provided by a medal for the Margrave 
of Mantua Francesco II Gonzaga and his wife, Isabella d’Este (fig. 2). 
This medal, created in 1490 by an unknown medalist, stands out in 15th 
century Italian production due to several technical features: it is not cast 
but minted and, with a diameter of only 15.7 mm and a weight of 1.62 
grams, is probably the smallest Italian Renaissance medal. On such a 
small surface, the visual prominence traditionally given in jugate portraits 
to the male profile in the foreground did not allow detailed representa-
tion of Isabella’s features. However, both sitters are immortalized by way 

Fig. 1: Francesco Laurana, medal for René of Anjou and Jeanne de Laval. Münzkabinett, Staatliche 
Museen zu Berlin, 18218542. Picture taken by Reinhard Saczewski.

Fig. 2: Medal for Gianfrancesco Gonzaga 
and Isabella d’Este, former Münzkabinett, 
Staatliche Museen zu Berlin. Reproduction 
from Christiansen & Weppelmann 2011.
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of inscription on the medal’s reverse: the text gives equal prominence to 
names, surnames and titles of both Gianfrancesco Gonzaga and Isabella 
d’Este, reflecting the great political importance of both dynasties. 

The small size can be explained by the purpose the medal was 
intended for, according to the scant literature on this medal: during the 
public wedding festivities, numerous copies were thrown to the people 
from the balcony of the Mantuan palace. One can imagine the joy of the 
people by receiving the precious object as a gift. Yet behind this practice 
laid a calculated political strategy, ensuring the wide presence of this 
medal in Mantuan houses as a pleasant reminder to the rulers – and thus 
fostering loyalty and strengthening the tie of the lower end of the socio-
economic fabric with the Margraves.

The third type of double portrait makes use of the specific 
medial quality of medals as a double-sided object, distributing the two 
portraits one on each side. This has the significant consequence that the 
viewer never gets to see both portraits at the same time. Only through the 
manual activity of turning the medal can both portraits be disclosed and 
the message of marriage bond be perceived: the couple belongs together, 
like the two sides of a medal.

This type of medallic double portrait was surely the most dif-
fused in Italy during the 15th century, not just in courtly environment. 
One example from the 
Republic of Venice is par-
ticularly worth mentioning, 
since the female portrait on 
it is undoubtedly unusual 
in the medal production of 
the time.

Age and power 
in Venice

The portrait of 
Giovanna Dandolo, the 
wife of Pasquale Malipiero, 
the Doge - the highest 
office in Venetian Republic 
- provides a surprising 

Fig. 3: Portrait of Giovanna Dandolo. Reverse of the medal 
for Doge Malipiero. Washington, National Gallery of Art, 
1957.14.728.
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exception to the otherwise canonical rendering of young age and conven-
tional beauty (fig. 3). The Dogaressa’s advanced age is not only rendered 
ruthlessly, but by overemphasizing the signs of age on her face, such as 
wrinkles and sunken cheeks, it virtually becomes the main theme of the 
portrait. Behind this uncommon approach to female medallic portrayal 
lays a precise political strategy. Because the office of Doge and Dogaressa 
was not transferable to the offspring, the otherwise so important depic-
tion of a woman as young, beautiful, healthy and fruitful had no relevance 
for the political representation of the Dogaressa. The merciless natural-
istic depiction of advanced age, on the other hand, conveyed a quality 
required from the Doges couple, namely wisdom acquired through life 
experience. Nonetheless, the picture’s representative value is granted by 
the Dogaressa’s splendid garments. Enveloped in a sumptuous manto, 
the legally established clothing for the Doge and the Dogaressa, and 
crowned by a tall hat with a veil, Giovanna is unmistakably identified 
as the wealthy wife of the most 
powerful man in the Venetian 
Republic.

While the most dis-
played relationship on medals 
portraying women is marriage, 
medals were also used for con-
veying bonds and networks 
between women. Here the visual 
means employed mainly draw on 
a topic highly appreciated by wealthy Renaissance women: fashion.

Hairstyles on medals: female networking and self-staging

Probably made in 1495 by medalist Adriano Fiorentino, the 
medallic portraits of Elisabetta Gonzaga, duchess of Urbino, and of her 
friend and sister-in-law Emilia Pia impress with their similarity (fig. 4a, 
4b). Analogous stylistic and formal features such as surface dimension, 
double pearl rim, and lettering provide the visual framework for the 
representation of the two women’s profiles, both oriented in the same 
direction. 

The impression of resemblance is partly due to the similar cut of 
the busts, a type of truncation widespread in Italian sculpture from the 

Fig. 4a, 4b: Adriano Fiorentino, obverse of the 
medals for Elisabetta Gonzaga (a) and Emilia Pia 
(b). Florenz, Bargello, a: 6143; b: 6142.
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middle of the 15th century evoking ancient models, and characterized by 
the explicit emphasis on the artificial interruption of the body. Though, 
beyond this formal solution, the rendition of the hairstyle also plays a 
fundamental role in establishing resemblance. 

The represented hairstyle, called coazzone, had a strong shaping 
and decorative potential, both in real life and in portraits, letting the 
profiles of the two women, at first glance, appear to be doubles. It is rea-
sonable to assume that the similarity of their appearance on medals was 
deliberately pursued, presumably under the client’s explicit instruction: 
for there was a close and intimate relationship between the two ladies. 
The friendship between Elisabetta Gonzaga and Emilia Pia was well 
known in courtly environment and was a subject of matter in Baldassarre 
da Castiglione’s Il cortegiano - The book of the Courtier (Luciano 1997, 
138). In this case, the creation of visual parallels and correspondences in 
the two portraits was a deliberate strategy to visually display their inner 
kinship. 

Circulating hairstyles, sealing affiliation

Hairstyles played an important role in the social dynamics both 
within and between the courts, as Eveline Welch insightfully outlines 
(Welch 2008). The coazzone fashion provides an illuminating example 
of how hairstyles could become a means for asserting social standing 
and for the creation of networks between women in courtly society. 
By introducing this hairstyle in the court of Milan by her marriage to 
Duke Ludovico Sforza, Beatrice d’Este managed to establish coazzone 
as her distinctive sign of public identity and to gradually impose it as 
the “must-have” hairstyle of the court. Coazzone was more than just a 
matter of fashion: being adopted also by women of other courts affiliated 
with Sforza, it became a visual means of expressing affinity and political 
allegiance. 

While the circulation of hairstyles was mainly left to other means 
– sending drawings, accessories, and dolls (Welch 2008, 253), medals 
also played an important part. Being exchanged, collected, and diffused 
in various copies among friends and allies, medals constituted a presti-
gious and ubiquitous reference point for fashion styles and their social 
meanings. The hairstyles displayed on medals of powerful Renaissance 
women were a source of social identity that courtiers were expected to be 
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aware of. Writing to a courtier about 
the hairstyles displayed by the ladies 
during the marriage of Lucrezia 
Borgia and Alfonso d’Este in 1502, 
Elisabetta Gonzaga outlines such 
expectations: 

The Lady Marquis 
(Isabella d’Este) who was responsible for the hairstyles and orna-
ments says that Piceno (Benedetto da Cingoli) should not mar-
vel that the Romans were so pleased by the way she put up her 
hair because if they had paid as close attention to the front of the  
medals as they did to their reverses, then they would not have praised 
her hairstyle so lavishly (Welch 2008, 245)

One medal displaying the hairstyle mentioned by Elisabetta 
is almost certainly Giancristoforo Romano’s piece for Isabella d’Este 
dated 1498 (fig. 5). A medal for Lucrezia Borgia dated 1505 shows a 

Fig. 5: Giancristoforo Romano, medal 
for Isabella d’Este. Skulpturensammlung, 
Staatliche Museen zu Berlin, 68032.

Fig. 6: Giancristoforo Romano, golden medal for Isabella d’Este. Münzkabinett, 
Kunsthistorisches Museum Wien, 006833bß.
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comparable hairstyle, probably the one displayed by Lucrezia during her 
marriage, evoking both the collective mem-
ory of that day and her sister-in-law Isabella’s 
portrait medal.

Gifts of benevolence 

Apart from the topic of hairstyle 
semantics, Isabella’s piece provides a telling 
example of the use of medals as gifts – in this 
case, a medal of a ruler’s wife with a scope 
of action and decision that only few women 
enjoyed at the time. There is written evidence 
both of Isabellas patronage of this medal, 
made in 1498, and of her ruminations about 
the best motto to be put on the reverse. The 
final choice fell on BENEMERENTIUM 
ERGO – to those who deserve. The medal 
was conceived as a gift of benevolence, a 
form of Gnadenpfennig. While Isabella and 
her spouse, by a calculated propaganda 
move, had donated to the Mantuan people 
small medals commemorating their marriage 
by throwing them from the palace’s balcony (see above, pages 708-709), 
the idea of using medals as gifts was taken up by the marchesa eight years 
later in a different, elitist manner, as a way of sealing a bond of clientage 
for few selected followers. 

An even more exclusive version of this medal was cast in gold 
in one single exemplar, with lettering in diamonds separated by enamel 
roses, spelling the name Isabella (Fig. 6). This medal was not meant to 
be given to others, but to pay homage to herself, and assuredly to be 
proudly shown off. 

Bridging gendered roles 

The importance of medals in shaping public identity of powerful 
women is evident in Caterina Sforza’s pieces as well. The countess also 
knew how to use hairstyle in order to convey messages on her medals, 

Fig. 7a, 7b: Niccolò Spinelli, 
obverse of two medals for 
Caterina Sforza. a: Münzkabinett, 
Staatliche Museen zu Berlin, 
18207104. Picture taken 
by Reinhard Saczewski. b: 
Skulpturensammlung, Staatliche 
Museen zu Berlin, 68000.
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though she was less concerned about networking with other women, 
than with issues of self-staging. Two of Caterina’s medals show the same 
reverse – a triumph referring to her uncommon military and political 
achievements – and the same inscription, but two different versions of 
her portrait on the obverse (fig. 7a, 7b). On one portrait Caterina’s hair 
is covered by a widow’s veil, while on the other her hair is visible and 
arranged in a graceful hairstyle, crowned by two tick strings of pearls. 
De Vries suggests to date the widow medal to 1488, shortly after her 
first husband’s assassination; the other medal about 1498, as Caterina 
was temporarily ruling in absence of her son (De Vries 2010). However, 
I would suggest another possibility, namely that both medals were con-
ceived together, and were meant to deliver two different representations 
of the sitter – as ruling woman and as widow – which could be used 
in order to target different audiences. The political upheavals Caterina 
experienced required her ability to negotiate – also in terms of public 
visibility – different roles as wife, widow, regent and unscrupulous leader 
in front of allies and enemies. This meant bridging culturally coded gen-
dered roles, which she indeed managed to do through her political and 
military action. She was assuredly aware of the importance of contex-
tual-dependent transformative self-staging – eventually, curiosity about 
the likenesses of her famous persona was great, as Bonaccorsi’s request 
testifies (see page 704 of this article).

       
 Medals for mistresses and courtesans

By the variety of iconographic motives, functions and uses, por-
trait medals always maintained their exclusive character. Being depicted 
on a medal was a mark of distinction and prestige – a Renaissance status 
symbol for the elite. And because only notable persons were worth of 
medal representation, commissioners quickly learned to use the medal 
in order to claim social legitimation when it was de facto lacking. It can 
be surprising that among the first female sitters to be portrayed on med-
als, in the 1440s and 1450s, one social category figures prominently: 
mistresses.

Mistresses’ multimedia celebration
 
Sigismondo Malatesta’s and Pier Maria Rossi’s medal celebration 
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of their respective mistresses show analo-
gous backgrounds, intentions and strategies. 
Both were rulers of rather small territories 
in the Emilia-Romagna, both were mar-
ried and maintained a lifelong extra-marital 
relationship. While Sigismondo Maltatesta, 
Lord of Rimini, finally married his mistress 
Isotta degli Atti, Pier Maria Rossi, Count of 
San Secondo did not do the same for Bianca 
Pellegrini; though this did not substantially 
affect the stability, nor the economic and 
public dimensions of their relationships. 
The mistress celebration was carried out 
on various levels. Relating to artistic expres-
sion, Isotta and Bianca have been each 
immortalized in a coherent program of mul-
timedia portraiture, including medals. Rossi 
ordered a magnificent fresco running across 
walls and vault in a room of his residence 
Torchiara, in which Bianca’s full-figure profile depiction appears eight 
times. The pictorial program draws on the themes of chivalric culture, at 
the same time depicting Rossi’s status as a warrior and ruler. 

The castles as symbols of political-territorial power, Bianca’s 
representation as the embodiment of idealized courtly love and the pil-
grim motif (an allusion to Bianca’s surname Pellegrini) also recur on the 
minted medals Pier Maria commissioned from Gianfrancesco Enzola. Of 
course, the various media employed - frescos and medals - while being 
part of a coherent concept, were not necessarily intended to address the 
same audience. The frescos were reserved for the invited visitors of the 
castle, while medals had a wider circulation. Rossi’s pompous propa-
ganda of his extra-marital love with Bianca, informed by prestigious lit-
erary references, was well intended to provide a visual legitimization of 
their relationship – but in turn, the honorable association of Pier Maria 
with a chivalric hero, passionate about art and culture, had the more sub-
stantial function of legitimizing his power, which he gained by audacious 
territorial politics, in the teeth of peers and possible allies. 

An analogous concept informs Sigismondo Malatesta’s multi-
media celebration of his mistress, Isotta degli Atti. Literary production 

Fig. 8: Matteo de’ Pasti, medal 
for Isotta degli Atti. Washington, 
National Gallery of Art, 
1957.14.651.
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promoted by Sigismondo confirms his overall project of official glori-
fication of himself and his beloved - Isotta’s praise became a literary 
topos and even prompted the emergence of a distinct genre: poesia isottea.  
Among the visual means employed for Isotta’s celebration, today remain 
a magnificently decorated funerary chapel in the Tempio Malatestiano 
and five types of medals by Matteo de’ Pasti. The earlier one (fig. 8) pro-
vides a flattering portrait of young Isotta, enriched by literary references 
in the inscription (a quotation from Aeneid) and by a delicate repre-
sentation of the Malatesta’s impresa, the elephant, walking on a flower 
meadow. This medal provides a sort of allusive double portrait, the ele-
phant representing a proxy for Sigismondo.

Burying medals

Beyond the logo-iconic celebration of his mistress, it is worth 
noting one particular use Sigismondo widely made of his and her med-
als, drawing on expectations and believes prompted by the object’s mate-
riality: the practice of burying medals in the foundations and walls of 
buildings (Pasini 2009, 64-75). This practice was motivated by a variety 
of concerns, one of which is explained by Filarete, in a much-quoted 
passage from his treatise on architecture: 

The reason I put these things in this foundation is because, as every man 
knows, things that have a beginning must have an end. When the time 
comes, they will find these things, and know our names, and remember 
us because of them, just as we remember when we find something noble 
in a ruin or in an excavation. We are happy and pleased to find a thing 
that represents antiquity and gives the name of him, who had it done 
(Schraven 2009, 193)

Again, ancient coinage provided a model for the Renaissance 
understanding of medals semantics and uses: the solidity and dura-
bility of medals could even outlast the existence of buildings, granting 
immortality to the portraited person’s effigy and name. This idea surely 
motivated the practice of medal deposits during the Renaissance, of 
which other instances besides Sigismondo’s are known (Satzinger 2004; 
Schraven 2009). However, the custom of burying coins and other objects 
in building foundations has always been, in different times and cultures, 
informed by other expectations as well, such as the belief in the power 
of objects and rituals as a protection against bad luck. Sigismondo, who 
had been excommunicated and even burned in effigy by Pope Pius II - a 
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practice with a strong symbolic meaning, also 
revealing the idea of a relationship between 
simulacra and soul - showed great commit-
ment to the practice of burying medals. His 
attention for the frequent allocation of medals, 
often following regular patterns - for instance, 
medals laid out in form of a cross in his tomb, 
under his body – reveals expectations on the 
power of medals going far beyond the immor-
tality of his name, also showing the believe in 
the salvific quality of the portrait medals for 
him and Isotta. A hint of magic, granting immortality to their souls.

The courtesans’ metamorphoses 

Besides Bianca and Isotta, no other instances of mistress portrait 
medals are known from Quattrocento. There are a variety of medals for 
women of unknown identity, the reverses often showing love motifs from 
chivalric literature and from Petrarch’s poems. The social status of these 
medals’ sitters as mistresses cannot be excluded, but evidence is lacking. 
Though, in the following century, instances of medals portraying a cour-
tesan are known, and two pieces are worth mentioning. 

At the time Ovid’s Metamorphoses had become a widely appre-
ciated inspirational source for erotic painting, not least through Tizian’s 
art, the legend of Danae, seduced by Zeus in form of golden rain while 
she was enclosed in a tower, was understood as a metaphor for prostitu-
tion. A letter written 1551 by medalist Leone Leoni provides evidence 
that the women portrayed on one of his medals was a courtesan (Santore 
1991). The inscription NON·ABSQE·PLUVIA·DANAE (not without rain 
Danae) joints erotic allusions to Zeus’s seduction - and to concrete 
aspects of sexual entercourse - with monetary transaction, thus provid-
ing an explicit, and at the same time prestigious, reference to the social 
identity of the sitter. 

The message was clear: if Zeus did it, humans can do it too. And 
this is the exact motto on another medal of not sure authorship, made in 
the same years and dedicated to Faustina Romana. She has been iden-
tified as a courtesan who consorted, among others, Cardinal Farnese 
(Pollard 2007, 568-569). The reverse of this medal depicts another of 

Fig. 9: Reverse of the medal for 
Faustina Romana. Washington, 
National Gallery of Art, 
1957.14. 1085.
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Zeus’s erotic adventures from Ovid’s Metamorphoses: the myth of Leda 
and the swan, accompanied by the words SI·IOVI·QUID·HOMINI (if 
Zeus, then men as well). This reverse provides one of the most erotic 
charged scenes of Renaissance medal art, emphasizing the female naked 
body, the swan’s moves, its feet pressing the soft flesh of the woman’s 
hips (fig. 9). Departing from Quattrocento’s chivalric models and courtly 
love topics used for mistresses’ celebration, Ovid as new literary refer-
ence was often a bare pretext for the depiction of sensual pleasure. Times 
were changing, and medals adapted to the new socio-cultural climate 
and artistic expectations.
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A escultura narrativa, “Encontra-me, mato-te” de Sara Bichão, 
instalada no espaço projecto do antigo Centro de Arte Moderna 
da Gulbenkian, de Março a Junho de 2018, coloca a experiência 
desta obra no centro de um acontecimento traumático da artista 
vivido numa cratera de um vulcão cheia de água na zona monta-

nhosa de Auvergne, perto de Clermont-Ferrand, em França.
Esta instalação ao acolher um singular itinerário, indeterminado 

de relações da artista com ela própria, com a pintura, com a escultura 
e com o desenho, permite ver o eu da artista perante a confissão de um 
impossível auto-retrato. 

Neste impossível auto-retrato de Sara Bichão possuímos a car-
tografia da biologia da solidão desta obra; o itinerário dos movimentos, 
da pintura, do desenho e da escultura que a artista faz para fora de si 
dentro da obra. É como se pudéssemos ficar suspensos na profundidade 
de uma declaração que só a arte nos permite: um eu sem um rosto no 
impossível auto-retrato.

Palavras chave
Rosto; Auto-retrato; Narrativa; Biografia Interior; Cartografar 

O auto-retrato impossível 
na escultura narrativa, 
“Encontra-me, mato-te”  
de Sara Bichão
Sílvia Rosado Correia
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The narrative sculpture, “Find me, I kill you” by Sara Bichão, 
installed in the project space of the former Gulbenkian Modern Art 
Center, from March to June 2018, places the experience of this work at 
the center of a traumatic event for the artist lived in the crater of a water-
filled volcano in the mountainous area of Auvergne, near Clermont-
Ferrand, France.

By embracing a singular, undetermined itinerary of the artist’s 
relationships with herself, with painting, with sculpture and with draw-
ing, this installation allows us to see the artist’s self in the face of the 
confession of an impossible self-portrait.

In this impossible self-portrait by Sara Bichão we have the car-
tography of the biology of solitude in this work; the itinerary of move-
ments, painting, drawing and sculpture that the artist makes out of 
herself within the work. It’s as if we could be suspended in the depth 
of a statement that only art allows us: a faceless self in the impossible 
self-portrait. 

Keyword
Face; Self Portrait; Narrative; Interior Biography; Mapping

A instalação, “Encontra-me, mato-te” de Sara Bichão, apresen-
tada no espaço projecto do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, de 
Março a Junho de 2018, situou a experiência da obra no centro de um 
acontecimento traumático da artista, vivido numa cratera de um vulcão 
cheia de água na zona montanhosa de Auvergne, perto de Clermont-
Ferrand, em França, descrito no texto de apresentação da exposição, 
pela curadora Leonor Nazaré (Nazaré, 2018, p3), O grito de Hefaísto1: 
“A artista relata a experiência de pânico que viveu num lago vulcânico, a 
meio da travessia da cratera, a nado e sozinha, quando se apercebeu estar 
no centro dela. Nesse momento, sentiu-se desligada de si e as coordena-
das que dão sentido ao corpo deixaram de fazer sentido – não havia indí-
cios de terra em nenhuma direção e pensou então que corria o risco de 
se tornar uma partícula menor, sem importância nem memória, cuja his-
tória se revelaria impotente diante da força maior de dissolução da natu-
reza. No seu relato, a vertigem e a atração para o fundo foram a primeira 

1    Nazaré, Leonor (2018) “O grito de Hefaísto” catálogo da exposição Encontra-me, mato-te. Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa
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grande força: por alteração das condições de gravidade? Por perturbação 
da rede de Hartmann e do campo de ressonância Schumann? Depois, 
o pânico terá posto em causa a eficácia dos pés e das mãos. A ideia de 
que o perímetro circular da cratera era apenas um conceito e a noção de 
que a percepção da escala do lugar dependia totalmente da sua situação 
emocional e interior fragilizaram a sua capacidade de resistência”. 

Sem representar ou documentar o seu trauma nesta exposição, 
a artista construiu uma narrativa sobre a obsessão das emoções da expe-
riência de si própria em absoluta solidão durante a sua travessia a nado. 
Ao sabermos da centralidade da experiência de sobrevivência do seu 
corpo na geografia deste um lugar, a experiência é remetida á sua etimo-
logia, ao étimo Experiri2 nesta proposta artística. Fazer esta experiência 
permitiu constituir as coordenadas a partir das quais a produção e a 
colocação das suas peças definiu anamorficamente uma identidade da 
totalidade da obra.

Neste sentido, o percurso desta exposição permitiu que as rela-
ções complexas entre a pintura, a escultura e o desenho neste espaço 
expositivo traçassem um singular itinerário, indeterminado, de relações 
da artista com ela própria, com a pintura, com a escultura e com o dese-
nho. Delineou um centro sem Eu no limite do território da pintura, do 
desenho e da escultura onde um impossível auto-retrato se transformasse 
na voz da obra e o seu nome no nome da obra: “Encontra-me, mato-te”.

Na minúcia, na atenção ao detalhe e na capacidade de diferen-
ciação encontrada nos complexos níveis de relações entre a superfície e a 
profundidade desta obra exposta em 8 objectos, figurou a possibilidade 
de pensarmos esta instalação como uma cartografia da biologia da soli-
dão de uma obra que apaga o rosto da artista para dar lugar à fulguração 
da sobrevivência do seu corpo. Fulguração que inscreveu nesta sua obra 
o itinerário dos seus movimentos na pintura, no desenho e na escultura 
que a artista realizou para fora de si dentro da obra. 

Ao seguirmos o plano desta exposição entregue à entrada, ras-
treámos passagens de planos e espaços em permanência, entre a pintura, 
a escultura e o desenho. Passagens que intensificavam a possibilidade 

2   “Fazer uma experiência, do que quer que seja, uma coisa, um homem, ou um deus, quer dizer: deixá-la vir a 
nós, que ela nos atinja, nos caia em cima, nos perturbe e nos transforme. A expressão “fazer”, nesta maneira de 
dizer, justamente não significa que sejamos nós próprios os operadores da experiência: “fazer” quer dizer aqui(...): 
passar através, acolher o que nos atinge submetendo-nos a ele” , ideia desenvolvida no livro “La poésie comme 
expérience” de Philippe Lacoue-Labarthe.
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da colisão que a primeira parte do título da exposição enunciava, 
“Encontra-me”. A intensificação desta possível colisão criou no percurso 
da obra uma espécie de diagrama visual no espectador, onde relações 
topológicas se inscreveram e se metamorfosearam naquilo que é o dentro 
e o fora, o fechado e o aberto, o vazio e o cheio, o estar dentro e o estar 
fora, o relevo e a planura que coexistem na pintura, na escultura e no 
desenho.

Perante esta cumplicidade estabelecida entre o exterior e o inte-
rior, entre o visível e o invisível, em simultaneidade, o espaço/tempo 
que cada um destes objectos desdobrava, desenrolava e abria, figurou 
um tempo sensível, resgatado ao espaço interior e íntimo da génese da 
obra no seu todo. Como uma espécie de caverna sensorial3 partilhada 
com o espectador, não informada pela experiência cognitiva e sobretudo 
rebelde a esta.

Ao entrarmos na sala silenciosa da exposição, o primeiro espanto 
foi o da escuridão. Sem conseguirmos ver com definição os limites do 
espaço expositivo, sobressaiam 
tenuemente da penumbra 7 peças 
cujos títulos dos seus objectos 
tinham um efeito de uma lingua-
gem afectiva porque não eram 
informativos. Davam uma indica-
ção do espaço em que nos deve-
ríamos colocar para ver as peças 
da exposição na relação com o 
corpo da artista. Pretendiam que 
o olhar se fixasse num objeto no 
espaço, para o tornar táctil: como 
se se tratasse de um corpo espa-
cial, uma mão, um dedo per-
manentemente a indicar-nos o 
caminho a percorrer. O caminhar 
do corpo do espectador, entre os 

3   Júlia Kristeva denomina “caverna sensorial” como uma experiência não informada ainda pela experiência cognitiva. É uma caverna 

sensorial desprovida de símbolos, constituída das “representações de coisa” e de toda a parte essencial da experiência psíquica de todo o 

sujeito falante. Definição que podemos encontrar no seu livro “Le temps sensible - Proust et l’expérience littéraire”, em que a intensidade 

das sensações encontram-se como uma camara obscura onde, há traços da nossa não indiferenciação, a memória de um tempo invisível. 

Imagem 1. Mapa da exposição entregue à entrada 
da sala da exposição, Museu Gulbenkian, 2018.
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objectos da exposição, envolvia-
-se na acção do olhar realizada 
entre a pintura e a escultura. E, 
tocar não seria só percepcionar 
a forma do objeto, mas moldar o 
corpo à aresta percebida, à rugo-
sidade sentida de cada uma das 
peças expostas:

Vertigem, uma manilha, 
um poço, que criou a ligação 
entre as profundezas e os céus, 
com uma anotação na parede 
interior em azul piscina, mas de 
profundidade incerta (na percep-
ção), com a altura e a largura dos 
ombros da artista, sinalizando 
uma cabeça imaginária a salvo, 
fora dele.

Direcção, a todo o com-
primento da sala, 25 metros de 
pano cru, corria um tecido sus-
penso, iluminado por LEDs ver-
melhos. Guardava no seu interior, 
como uma rede de baloiço, vários 
balões de água com o peso exacto 
do corpo da artista.

(sem imagem) Porto 
Seguro, grupo de objectos vários; 
latex, algodão, íman, borracha, 
madeira, tinta acrílica, pão, café, terra, cascas de fruto, cola v7, cato, 
batom do cieiro, tinta permanente, cabo de cobre, concha, prata, prego, 
pedra, cartão e fita cola, 2018

Porto Seguro, composto por objectos afectivos de pequena escala, 
em prata e aparas de unhas, mais evocativos da sua prática escultórica, 
foram alinhados como uma costa, a orla do lago da cratera vulcânica.

Imagem 2. Agosto 2017, 10 desenhos, tinta per-
manente sobre tecido jersey, à escala da mão, 
Museu Gulbenkian, 2017

Imagem 3. Vertigem, manilha de cimento, tinta 
acrílica, Museu Gulbenkian 2018

Imagem 4. Direcção, tecido jersey, dedeiras de 
latex, água, madeira, lEDs vermelhos, Museu 
Gulbenkian 2018
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Grave, figura de tecido jersey (e 
outros), de cordão e linha de algodão, 
com marcador de tinta permanente, com 
cola V7, composto por caroços de pêssego 
comidos por pessoas com uma ligação 
afectiva à artista. Foi referido, pela artista, 
como uma “entidade protegida e protec-
tora”. Foi cosido manualmente em deze-
nas de costuras. A figura cosida surgiu de 
um impulso de gratidão e dádiva, obe-
decendo a uma intenção animista, como 
magia branca. Sara Bichão considera-o a 
peça mais investida de importância pes-
soal na exposição – um tempo longo de 
realização, de protecção e de confronto 
corpo a “corpo”.

X, figura de tecido de algo-
dão, de cordão e linha de algodão, com 
cabos eléctricos, e leds azuis,  é onde a 
experiência da escuridão e do silêncio 
se sobrepõe; é uma figura de pano caída 
no chão, sem pés nem mãos, tem no seu 
interior uma ramificação de luzes LED 
azuis e frias porque a memória da perda 
de sensibilidade, da falência próxima do 
corpo se impôs; foi ali naquele canto da 
sala que a artista se perdeu e se expulsou 
de si mesma.

Estela, foi realizada com tecido 
Jersey e outros materiais: madeira, pre-
gos, cordão de algodão e poliéster; ficou 
suspensa no tecto do auditório do CAM, 
foi iluminada com uma única luz cénica, 
branca e muito fraca. Ficou como uma 
forma a flutuar no ar por cima da plateia. Foi esticada como uma pele 
de animal em estrela de dezasseis pontas, costurada com uma cicatriz 
laranja no seu diâmetro central, e forçava-nos a uma vista de baixo para 
cima, uma ascensão visual tão desconcertante quanto a de mergulhar 

Imagem 5. Grave, tecido jersey (e 
outros), caroços de pêssego, cordão e 
linha de algodão, marcador permanente, 
cola v7, Museu Gulbenkian 2017

Imagem 6. X, tecido de algodão, cor-
dão e linha de algodão, cabo electrico, 
LEDs azuis, Museu Gulbenkian 2018

Imagem 7. Estela, tecido jersey (e 
outros), madeira, pregos, cordão 
de algodão e de poliéster, Museu 
Gulbenkian 2018
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nas profundezas do lago. A artista durante 
uma visita guiada por si, no espaço expositivo4, 
falou-nos debaixo da obra Estela, disse-nos: 
“Senti-me desligada de mim e as coordenadas 
que dão sentido ao corpo deixaram de fazer 
sentido. O nosso corpo torna-se uma partícula 
quando não está em movimento, porque ele 
quer gravidade e chão. Estela é uma força em 
ascensão, o próprio ângulo aponta para cima, e 
não para baixo. Ela é uma espécie de mapa, do 
corpo que ficou. É quase animal, porque tem 
uma estrutura esquelética por trás, mas por 
outro lado é incorpórea, porque aparece numa 
névoa de luz. Ela voa no espaço. E mapeia, 
sim, desenha, aquilo que foi uma experiência que eu hoje vejo bidimen-
sionalmente. Esse desenho é cosido com linha no pano cru de Estela, 
marcando um percurso entre dois pontos, onde voltei a usar, também 
discretamente, o tecido laranja que pertenceu à minha avó”. Estela exi-
bida na escuridão pedia ao espectador para a avistar.

Volta, intervenção com 18 lâmpadas LED no átrio do CAM cuja 
total percepção iluminada foi possível quando já era de noite, depois do 
CAM fechar.

Os objectos nesta exposição, foram cuidadosamente expostos 
e iluminados, cito a artista: “o espaço da exposição é quase um mapa 
geométrico, e os objectos não podiam ser nem mais, nem menos, são os 
necessários» e ainda «Não estou a representar, nem a documentar o que 
se passou, mas a fazer um monólogo sobre a verdade e a fantasia sobre 
o que podia ter acontecido. E é uma narrativa sobre a obsessão com 
as emoções que decorreram da experiência, porque quando estamos 
sozinhos e pensamos que podemos perder a consciência, a vida, há uma 
série de coisas que vêm ao cimo e se tornam muito claras”. 

É neste contexto, que é proposto o título desta comunicação, 
O auto-retrato impossível na escultura narrativa, “Encontra-me, mato-te” de 
Sara Bichão.

4   Conversa com Sara Bichão sobre esta exposição integrada no ciclo de conversas com o título “O círculo da vertigem”, na Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2 de Junho de 2018 

Imagem 8. Volta, intervenção 
com 18 lâmpadas LED no átrio 
da colecção do CAM, Museu 
Gulbenkian 2018.
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Nesta narrativa sobre a obsessão com as emoções da artista, a 
emoção tem a sua geografia sem necessitar de um Eu que a retrate. O 
que definiu a entrada no lugar expositivo desta obra, foi o silêncio e a 
penumbra para podermos estar sozinhos com o silêncio dos objectos 
expostos que traziam consigo o seu pânico dentro da água muito escura 
no centro de uma cratera de um vulcão extinto. Sabíamos, por indica-
ção da artista, que deveríamos concentrar a nossa atenção no ritmo da 
respiração e entrar na exposição, na obra, como se ela fosse um lugar de 
um encontro em que a artista fala para si própria sem o seu rosto, sem a 
espessura metafisica do seu Ser.

Foi a narrativa da exposição a partir do mapeamento minucioso 
da obra, que permitiu ao espectador compreender o corpo da artista 
como o lugar da sua existência criativa e artística com a totalidade desta 
obra. A artista ao afirmar que esta instalação não é autobiográfica5, apesar 
de partir de uma experiência traumática, propôs uma violência poética 
que liberta a obra do trauma e que o ultrapassa. Através da obra a artista 
assiste à eclosão do seu pensamento vendo-o e ouvindo-o. Vendo-se 
como um outro, referindo-se a si mesma muitas vezes na terceira pessoa 
durante a conversa com o publico, a artista colocou-se como espectadora 
da sua própria vida, ficou distante dela o suficiente para olhá-la com 
ironia e não se entregar às facilidades do Eu, que se poderia deter na 
análise exaustiva de uma consciência una, intacta. Destruiu nesta obra 
os limites do eu traumatizado, da consciência do trauma, vendo-se como 
uma mera observadora aturdida neste acontecimento da sua vida. 

Temos com a artista um eu espectadora que procura através da 
sua obra, o limite do não-eu, para assim deixar visível as relações comple-
xas que se estabeleceram entre a pintura, a escultura e o desenho durante 
o processo da obra. Esta complexidade entre as diferentes modalidades 
artísticas é um trabalho de destruição, porque é preciso demolir a lin-
guagem de cada uma delas, despi-las o mais possível das suas funções 
comunicativas, instaurar a multiplicidade de significados, subverter os 
sentidos cristalizados que as palavras poderiam ter em cada um dos seus 
contextos ligados à pintura, à escultura e ao desenho.  E, expostas na 
escuridão e na sombra, escapavam permanentemente ao olhar, num des-
vio constante.  

5   Afirmação de Sara Bichão durante o ciclo de conversas com o título “O círculo da vertigem”, na Fundação Calouste Gulbenkian, 2 

de Junho de 2018  
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Sara Bichão transfigurou na construção desta sua obra neste 
espaço expositivo, o trauma como uma busca do seu tempo sensível, não 
visível, de uma memória não simbolizada, não representada e sem rosto. 
Exigiu que se quebrasse essa espécie de encantamento em que fomos 
mergulhados, para podermos atingir o pormenor do seu acto criativo. 
O qual não é a mais pequena peça da exposição, mas a diferença que 
cada um dos nossos gestos fez na sua relação com eles. E, é por ter esca-
pado do abismo, apesar do seu pânico, que Sara Bichão concebeu este 
projecto artístico com um título violento e principalmente ambivalente 
“Encontra-me, mato-te”. É um título que tem como sujeito a morte, 
e que a artista diz que pode ser visto como a nona peça da exposição: 
“‘Mato-te’, é um diálogo entre mim e a natureza “Tem um efeito espelho 
que acaba por me revelar. Eu sou confrontada com o perigo e apercebi-
-me da posição em que estava.” 

O título é uma veneração irrestrita dessas emoções, como o 
sublinhou Sara Bichão. O próprio nome da exposição remeteu para esse 
plano emocional, traduzindo os sentimentos contraditórios que teve 
no meio do lago e que abordou de uma forma necessariamente “fanta-
siosa” na sua instalação que “desenham o espaço”, em “material cru”, 
com apenas duas cores “sinaléticas”, pouco comum nos seus trabalhos 
anteriores, como o reconheceu durante a sua conversa no CAM com o 
público: “muita escultura orgânica e muito desenho. São obras obceca-
das pela ideia de gravidade, do centro, do que é pesado e leve e como isso 
determina uma posição identitária no mundo”, adiantou ainda “alguns 
objectos, em algodão, são muito leves e iluminados, quase fantasmas, 
outros pesados e orgânicos, que se colocam em relação ao meu corpo”.

As emoções são, aliás, parte integrante do seu trabalho “nor-
malmente são fetiches, paixões que tenho por determinados objectos ou 
cores, de um foro quase infantil”, explicou “Agarro-me a determina-
dos ambientes, atmosferas, formas ou formatos e começo a trabalhar 
sobre eles, a desenvolver sentidos. É inata essa relação e nem sei por que 
começo um trabalho. Esta exposição, pela primeira vez foi provocada por 
um acontecimento consciente”.

Há uma nova performatividade, no sentido Nietzcshiano, mas 
ancorada em acções passadas, cito-a: “O lado performativo do meu tra-
balho, relacionado com uma acção física minha, é uma coisa bastante 
nova. Antes, a minha prática estava muito baseada na minha cabeça, 
naquilo que me emocionava, mas era uma coisa fetichista. Agora, há a 
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noção que tudo aquilo com que me confronto gera um jogo de escalas 
que tem um ponto de partida no meu corpo. Isso faz com que as cores, 
por exemplo, sejam muito mais escolhidas. Anteriormente eu usava-as 
inconscientemente, como um alfabeto, porque eu sou de Pintura. Mas 
agora o corpo tomou uma importância tal, a tal consciência sobre ele, que 
o pensamento cromático se tornou uma informação bastante cuidada.” 

Neste encontro deliberado com as palavras da artista, porque 
elas foram o único meio de podermos argumentar com o pensamento 
que o engendrou, encontramos todas as suas condições geológicas do 
projecto desta obra: sedimentação, erosão, acidentes eruptivos, afunda-
mentos, movimentos telúricos vários. Averiguamos o que a artista sabe, o 
elemento impenetrável da obra que jamais seremos capazes de converter 
em fórmula comunicável. A relação que a artista tem com a matéria, a 
relação entre a matéria e o inabsorvível que a leva a dominar a matéria 
e a adoptar a técnica que lhe convém para poder desaparecer através da 
sua obra.

É neste impossível auto-retrato de Sara Bichão que possuímos 
a cartografia da biologia da solidão da sua obra. No itinerário dos movi-
mentos, da pintura, do desenho e da escultura que a artista realizou para 
fora de si dentro da obra. É como se nos tivesse sido dado a possibilidade 
em ficarmos suspensos na profundidade de uma declaração que só a arte 
nos permite: um eu sem um rosto no impossível auto-retrato que o título 
remete “mato-te” se me encontrares.

Bibliografia

Cyrulnik, Boris (2003) Sous le Signe du Lien, (8ªedição) Paris, 
Hachette Littérature
Foucault, M (2001) O pensamento do exterior, (1ªedição) Lisboa, ed. 
Fim de Século 
Nancy, Jean-Luc (2000) Corpus, (1ªedição), Lisboa, ed.Vega , col.
Passagens
Nazaré, Leonor (2018) O grito de Hefaísto. Encontra-me, mato-
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Introduction

Aware of the power of his image, the French King Henri IV (1553-
1610) succeeded to skilfully exploit its diffusion’s principles. It is well 
known that his portraits have abundantly circulated throughout Europe. 
Several historians, art historians and curators of French museums have 
noticed this strategic use, including the King’s biographer: Jean-Pierre 
Babelon (Babelon J.-P., 1989). In addition to the general distribution 
allowed by coins, medals, and engravings, he commissioned many works 
of modest size – small sculptures and paintings, miniatures, medals, 
cameos and jewellery – produced to be sent to specific people. However, 
the reception of these objects has not let to a significant interest despite 
the existence of many sources. If texts are important, the use of portraits 
could also be observed through iconographic testimonies. Indeed, some 
beneficiaries chose to be represented with these presents, offering an idea 
of how they could be perceived, used, and valued.

Nowadays, if Henri IV is reputed to have regularly offered por-
traits, it is essentially due to some famous verses of his friend Agrippa 
d’Aubigné (1552-1630) in which the author lets perceive his irritation 
towards this habit. In fact, he mentioned that he had inscribed on the 
back of a portrait that the King gave him: “Ce prince est d’étrange nature 
/ Je ne sais quel diable l’a fait / Car il récompense en peinture / Ceux qui le 
servent en effet” (D’Aubigné A., 1731, p. 60). This quatrain – which could 
be translated by “This prince is of a strange nature / I don’t know which devil 
made him / Because he rewards in painting / Those who serve him in effect” 
– refers to a practice that some of the king’s entourage could consider 
as an abuse (or even injustice). D’Aubigné’s verses convey a noticeable 
and palpable frustration nevertheless, if some persons could be annoyed 
by this behaviour, several portraits attest to the satisfaction that others 
considered these gifts to testify of a connection with the King.

A corpus can be established, featuring portraits of men and 
women linked in one way or another to the ruler, in which his portraits 
appear and are worn as accessories. This system of representation refers 
to actual traditions in Renaissance but surprisingly, such an interesting 
phenomenon has not been properly analysed yet. Regarding this ensem-
ble, several issues must be examined: first, the role of the transfers of 
the King’s portraits, secondly, the way they were received, worn, and 
represented, and finally, the mise en abyme effect it produces. Indeed, 
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the concept of mise en abyme consisting in mentioning a creation within 
another, initially developed by the French writer André Gide, is at the 
heart of this issue (Gide A., 1893). Because beyond the agency of the 
objects, and the relationships of Henri IV, it is the whole artistic question 
of showing a portrait within a portrait that is also dealt with. The depic-
tion of art is a topic that has been investigated but portraiture is rarely 
addressed specifically (Cf. Chastel A., 1978; Georgel P., Lecoq A.-M., 
1987; Stoïchita V., 1993). Thus, this paper proposes to explore these dif-
ferent aspects from five pieces.

An engraved portrait celebrating a precious gift

Henri IV knew that exchanges of 
portraits contributed to the consolidation 
of diplomatic ties and not only in context 
of negotiations. An image of Hugo Grotius 
(1583-1645) engraved by Jacob de Gheyn 
offers an eloquent testimony (fig. 1). It 
shows the eminent fifteen years old Dutch 
personality adopting a serious expression, 
standing upright with his right hand rest-
ing on his hip. This position and his gaze 
give him the attitude of a proud and deter-
mined boy. He wears an elegant costume 
with a medal standing out, hung around 
his neck by a chain, presenting the profile 
of Henri IV crowned with laurels. Holding it in his left hand, he lifts and 
displays it slightly in a gesture of demonstration. The precious object 
occupies a prominent place into the image and obviously this choice 
of composition expresses its importance for the young man. The medal 
seems to be the reason for his confidence and for cause, it was a present 
of the French King.

This print was inserted in the volume Martiani Capellae Satyricon 
that the young humanist published in 1599. The year before, he had been 
in France on a diplomatic mission and had met the monarch in per-
son. Few weeks later, he received a “gold chain and medallion” (Haak 
S. P., 1934. p. 422). This reward generated a connection with the child 
prodigy, as a proof of admiration and respect. Naturally, this act was 
also interested. If Henri IV wanted to reward him for his implication, he 

Fig. 1: Portrait of Hugo Grotius, 
Jacob de Gheyn (1565-1629), 1599, 
etching, 10,5 x 8,9 cm. National 
Portrait Gallery, London. Inv. 
D26259. © NPG
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also surely desired to stay close of “le miracle de Hollande”, as he used 
to name him recording to tradition. In his seminal study, Louis Marin 
recalled that a medal of a King represented him and contained him at 
the same time; when he offered a medal, he was in a sense giving a part 
of himself (Marin L., 1981, p. 160). Hence, to own this object meant to 
keep a part of him and, in this situation, to carry “him”.

Although the decisive role of these exchanges and the value of 
these gifts for the beneficiaries are no longer to be demonstrated, the fact 
of inserting a portrait within a portrait is still a concept that deserves 
to be further explored. The medal, this movable, portable, and wear-
able portrait par excellence, was staged in portraits as early as the 15th 
century, like in the well-known Portrait of a Man with Medal of Cosme 
the Elder painted by Sandro Botticelli around 1474. Initially held in the 
hand, it was later mounted in jewellery, hung on chains to be worn. When 
Agnolo Bronzino received the commission for the posthumous por-
trait of little Bia de’ Medici in the 1540s, he honoured the prematurely 
disappeared child inserting a medal with her father’s profile Cosimo 
de’ Medici, hanging around her neck as a sign of dynastic affiliation. 
Sofonisba Anguissola, for instance, used the same device in the 1560s in 
the portrait of Johanna of Austria. In addition to be precious testaments 
of the relationship between the King and certain European personalities, 
portraits showing medals of Henri IV are a part of this tradition, there-
fore they contribute to its study. 

The case of the engraving of Grotius is remarkably interesting, 
firstly because the medal’s transaction is confirmed by text and secondly 
because it reflects a specific historical context marked by the pacifying 
character of the two men concerned. They were both eager to estab-
lish harmony after incessant and traumatising wars for their nations, and 
besides, they met a month before the signature of the Treaty of Vervins 
which put an end to the fighting between France and Spain. 

Indicated around the portrait, is the date, the model’s age and 
his motto “Ruit Hora” which means “rush hour”. Indeed, time flies. But 
this engraving has symbolically set in the long term the act of an encoun-
ter and of a reward. Today, it also recalls the importance of the French 
kingdom in this genius life since he later found refuge there, during the 
political-religious quarrels in the Netherlands, and wrote his fundamen-
tal treaty for the European history of law: De jure pacis et belli.
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A diplomat promoting his ties with the King

Another portrait of a brilliant man 
wearing a medal with the King’s profile 
illustrates the significance of these gifts 
and their representations. This painting 
preserved in Switzerland shows the French 
diplomat Jacques Bongars (1554-1612) 
(fig.  2). Born into a Calvinist family, the 
Huguenot served Henri IV as a diplo-
matic agent in the Holy Roman Empire 
for more than twenty years. He was first 
employed by the King as a secretary-inter-
preter in 1585, when the monarch reigned 
over Navarre only. His mission was to rally 
the German princes to the ruler’s cause, 
helping him to fight against the Habsburgs. He became a permanent 
correspondent to the German Protestant states in 1593 and took part in 
numerous diplomatic missions, acting as a mediator between Catholics 
and Protestants. He thereby played a major role in the foreign policy 
established under the sovereign.

The canvas presents the man holding a book in one hand and a 
letter with the words “Au Roy” in the other. The presence of the volume 
emphasises the education he had received and especially, it maintains the 
memory of this humanist as an immense collector, thanks to whom one 
of the largest private libraries of this time was established. As for the letter 
and the medal, they define his ambassador quality. Despite his friendship 
with the sovereign, he wears the medal in a politic manner rather than in 
an intimate way, i.e. hung by chains running diagonally across his bust. 
These chains of honour, called “ehrenketten” in German, were awarded 
for loyalty and efficiency. Obviously, its possession was significant and 
its inclusion in his portrait proclaim the esteem and gratitude that the 
King felt for him, due to his role as intermediary in his political affairs. 
As opposed to their written correspondence, this canvas testifies in a dif-
ferent way to the closeness and trust that prevailed between these men.

It has not been possible yet to precisely attribute or date this 
work, it can only be asserted that it was created before 1632 due to a 
mention in the library of Bern collection. Furthermore, there are no 
known document that specifies whether the commission was on his 

Fig. 2: Portrait of Jacques Bongars, 
anonymous, a.q. 1632, oil on canvas, 
86 x 68 cm. Burgerbibliothek of Bern, 
Inv. Neg. 4714E. © Burgerbibliothek 
Bern, Gerhard Howald
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own initiative or if he had been involved in the compositional choices. 
However, it would not be surprising that the diplomat wished to be rep-
resented wearing this valuable accessory. Indeed, it would be a way to 
acknowledge his master and making him visible as it defines his own 
career, status, or even the prominence of his position remembering the 
role he played under that reign.

A Swiss elite claiming to be on the French side

This representative principle is 
also being seen in a series of large portraits 
depicting members of the Swiss elite. One 
of them, as well kept in Bern, presents 
Hans Jakob von Diesbach (1559-1628) 
wearing a chain of honor with a medal of 
Henri IV (fig. 3). 

Here again, the Bernese colo-
nel knew him even before he was King of 
France, as he was in his service since 1585. 
He is painted taller than life size in a full-
length portrait, wearing a half-armour. The 
composition follows the tradition of seven-
teenth-century portraits of the nobility, as 
Henri IV himself had been represented by 
Frans Pourbus the Younger ten years ear-
lier. In accordance with this iconographic 
scheme, a velvet-covered table figured at the side of the sitter, supporting 
his helmet and gauntlets. The decorum consists of a thick green curtain in 
the corner of the background and a tiled floor. The man stands in a clas-
sic contrapposto, one foot in front, the other in profile. His right-hand rests 
on a cane whilst the right is on the pommel of his sword and, between 
his legs stands a small dog, as a conventional symbol of fidelity. Each 
element is meaningful and the person to whom this loyalty was devoted 
to is easily traceable because, here again, a profile appears clearly on the 
medal. In the same way that in Bongars’ portrait, it is pierced in three 
points, held as a pendant by three chainlets attached to gold chains bar-
ring the chest but very much larger here. A second portrait is preserved 
in Switzerland, presenting a version in costume, with this same medal.

 

Fig. 3: Portrait of Hans Jakob von 
Diesbach, Bartholomäus Sarburgh (c. 
1590-after 1637), 1620, oil on can-
vas, 244 x 164 cm. Bern Historical 
Museum, Inv. Nr. 782. © Bernisches 
Historisches Museum, Berne, Stefan 
Rebsamen
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 Rulers bestowing chains of honor was a practice derived from 
an antique tradition that was central to reward for services. They were 
reserved for nobility and high officials and worn during official ceremo-
nies. The canvas realized by Bartholomäus Sarburgh, portraitist in Bern 
in the 1620s, immortalised this proof of thankfulness granted by the King 
to an ally who labored for his interests. At the centre of the composition, 
this object pinpoints its action in time and space, whilst confirming a 
political affiliation.

If the portraits painted by Pourbus – one depicting Henri IV 
in armour and the other in costume – have remained extremely famed, 
other pieces before them had depicted the sovereign in such manner. 
Actually, this portrait of von Diesbach echoes to one of them, dated of 
1595, also kept in the Bern museum. As its inscription indicates, it was 
a gift from the King to the colonel. The sending of this large portrait is a 
reminder of this Franco-Swiss alliance and of how it had been preserved 
thanks to certain diplomatic gestures. 

Indeed, throughout the 16th century, the kingdom ensured to 
maintain close ties with Switzerland, both religious and political, which 
were part of the struggle against the Habsburgs. This sympathy had 
intensified during this reign and was marked by exchanges. Switzerland’s 
military forces were an essential support to Henri IV, who sorely needed 
them to consolidate his power. Thus, these goldkette, according to the 
German term, served to celebrate the Confederates’ alliance renewed in 
1602. One is actually conserved at the National Museum of Zurich and 
considered to be the colonel’s. This man genuinely deserved such a pres-
ent as he demonstrated real diplomatic talent, especially in negotiating 
with the Duke of Savoy, an enemy of France. 

According to the Latin inscription on the stela at the bottom 
left, the portrait was completed in 1620, almost twenty years later, but 
this medal is still of paramount importance in defining his identity. This 
reward marked the military leader’s life as the memory of a political com-
mitment. Although its dimensions are far more modest than the painted 
portrait gifted, the medal, whilst not unique, is however a precious and 
unalterable material, it is perennial and hence extremely symbolic.

It is through an interdisciplinary approach that the understand-
ing of this original device should be embraced as: “wearing images 
activates a stratified visual, physical and semantic process that sits at 
the intersection of the anthropology of images and the history of art” 
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(Bodart D. H., 2018, p. 25.). This quote, issued from Diane Bodart’s 
dossier “Wearing images”, which inspired the title of this paper, under-
lines the complexity and plurality of the process of abyme. Insisting on 
the power of worn images, the authors explore different modes in which 
they interact with the body. As part of this investigation, Marianne Koos 
analysed the particular case of jewels offered by the queen of England 
Elizabeth I, highlighting the intimate, secret, confidential nature of these 
portraits (Koos M., 2018). 

In a previous article, the art historian emphasizes that: “these 
jewels should not be understood merely as testimonials to distinction. 
Rather, they are artefacts by which the queen disseminated her imperial 
claim to power and at the same time obliged her civil servants. Hence, 
artefacts like these have the additional function of reminding the recipi-
ents of their loyalties, of binding, controlling and disciplining them with a 
gift” (Koos M., 2014, p. 840). In the same manner, these representations 
must be seen in the light of the gift theory proposed by anthropologists 
following the foundational work of Marcel Mauss (Mauss M., 1924). If 
one desire to comprehend the issues of these gifts and their effects, it is 
relevant to include in such approach the intrinsic practice of carrying a 
portrait and having it represented on one’s own body.

Indeed, these studies have demonstrated that a gift is never 
innocent and free, it is often made and offered to better control or even 
enslave, here, to ensure the loyalty of one’s allies. 

By awarding recipients, the King subjugated them, and it is 
moreover quite ironic to note that these medals are held by chains, all 
the more reflecting this idea of enslavement. They literally chain them 
to him. They were in some way liable, indebted, because this present 
required them to continue to render their services. This accessory turns 
the bearers into extended loyal supporters and defenders of the mon-
arch’s power. Showing oneself wearing it is therefore recalling a form of 
allegiance – as the little dog seems to exhibit in the case of the Bernese 
military – but it is also a way of testifying to a great career, a personal 
history. 

A special medallion celebrating a friendship

Of course, apart from these proper political exchanges, the small 
portraits are as well known for their role in the intimacy of the Renaissance 
people. Concerning Henri IV, a portrait in the reserves of the Château de 
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Versailles embodies this dimension show-
ing a childhood friend of the sovereign, 
Jean d’Harambure (1553-1630) (fig. 4). 
Also Béarnais and Protestant, he grew up 
with him and, later, fought bravely many 
battles for him, sometimes at his side, and 
contributed more than once to his victo-
ries. If he did not lose his life during these 
wars, he still lost his right eye, in 1588. 
After that, the King of Navarre nicknamed 
him “le borgne” (the one-eyed man). 

Numerous letters testify to the 
affection that united these two men, their 
complicity, and the esteem they shared for 
each other. As an example, the King wrote 
to his friend: « vous cerés tousjours le tres 
byen venu et veu de moy qui vous ayme », which can be translated into: 
“you will always be very welcome and wanted by me who loves you” 
(Berger de Xivrey J. (1848), p. 658). Therefore, it is not surprising that 
the sovereign wanted to honor this long-standing friendship with a por-
trait, as he usually did, but this time, rather than with a medal - which 
would had been politically connoted - he allegedly offered to his dear 
friend a painted miniature. At least, this is what this work suggests, by 
displaying a King’s miniature placed in a medallion hanging in the but-
tonhole’s model.

Even though it is not a precious medium - the monetary value is 
less - the work in itself is unique and objectively more personal. Currently, 
no document could confirm this donation and prove that Jean d’Haram-
bure was indeed in possession of a king’s portrait. The inventory of his 
goods, drawn up in 1640 at the request of his widow Marie Tallemant, 
only indicates that he had an enamelled gold box used to keep a por-
trait, but no further details are given (French National Archives (MC/
ET/LIX/97). However, it is undoubted that this medium-sized oil paint-
ing is particularly relevant because it presents a foldable object, a dou-
ble-medallion, and in front of the royal’s portrait is repeated the painting 
itself. The mise en abyme is established with an exceptional system of 
interlocking. 

Fig. 4: Portrait of Jean d’Harambure, 
Daniel Dumonstier (1574-1646) 
(attr. to), c. 1600, oil on canvas, 27 x 
19 cm. Château de Versailles, Inv. MV 
3329. © RMN
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In L’instauration du tableau, Victor Stoïchita focuses on the ques-
tion of the work as a figurative object and qualifies as a “perfect mise en 
abyme” when one is repeated ad infinitum (Stoïchita V., 1993, p. 164). 
Reducing the same painting and establishing a repetition, both erudite 
and imaginative at the same time, absorbs the viewer’s eye with the repeti-
tion towards a form of infinity, and such practice is rare in the Early mod-
ern period. Nowadays, the best-known example remains the Stefaneschi 
Triptych of Giotto di Bondone, from the Trecento. Concerning portraits 
of this time, it might not be a unique example, but it is no less than an 
extremely rare one. Yet, it is mentioned few times and unfortunately still 
not well known (and not exhibited either). The ingenious artist could 
be Daniel Dumonstier, an excellent and distinguished portraitist, essen-
tially known for his drawing’s portraits then in vogue in France (Lecœur 
D., 2006). However, no similar composition could be identified in his 
work and no document proves his implication.

If the context of the order is not known, it seems logical and 
natural that Jean d’Harambure wished to be represented with a King’s 
image thus reminding, for a long time, to whom he was dedicated. The 
act of wearing a locket on the chest, pressed against the heart, bearing the 
portrait of one’s friend is obviously symbolic and revealing. As an amulet, 
a talisman, or even a relic, it reveals his attachment to his protector. But 
in addition, with this layering of images and a “perfect mise en abyme”, 
this portrait seems to celebrate in a highly original system this amity and 
a mutual support. Thus, this process of representing, with this double 
repetitive portrait fully contributes to define the wearer and his emo-
tional bond with the King. This jewel is a way to exteriorize, to visualize, 
to display one’s ties and feelings of affection. 

In the introduction of the dossier “Wearing Images”, Diane 
Bodart presents this piece by insisting on the intrinsic relation with 
the body and makes an highly interesting parallel with a religious cus-
tom founded at the court of Castile: “According to the rules of their 
order established in 1489, the Conceptionist nuns were to wear a ven-
era, a medallion with the image of their Holy patron, the Immaculate 
Conception, on their heart” (Bodart D. H., 2018, p. 21). The four 
men previously presented had not abandoned their lives to the Virgin 
but they were undoubtedly devoted to the French King. Therefore, the 
visual inscription of the portrait encourages us to consider a dimension 
that can be observed in the light of this sacred association. Precisely, the 
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sacred bonds of marriage often gave rise to the creation of small portraits 
in medallions, and to their representations. 

A miniature portrait to underline the bond between 
spouses

Indeed, most of the time, these min-
iatures were exchanged in the intimate sphere 
of the family. In 2018, a full-length portrait of 
Maria de’ Medici presenting a miniature of 
Henri IV was sold in auction (fig. 5). In the 
same way as the portrait of Isabel de Valois 
realised by Sofonisba Anguissola, the woman 
holds on her fingertips a medallion with 
the depiction of her husband. It is not worn 
directly by the Queen but held at the extremity 
of her body and of the composition. The motif 
is tiny, discreet, but it has an extraordinarily 
strong symbolic value. Its insertion reveals 
ostensibly and durably the tie established with 
the monarch, by valorising and celebrating it. 
In this case, it is not exactly a demonstration of 
affection, but rather a political statement and 
an affirmation of legitimacy. 

If numerous medals have been produced and preserved until 
today, the King’s miniatures are rare, which is rather common for the 
entire period. Within the collections, there are essentially 18th century 
paintings since these objects became very much in vogue. They existed 
long before, but they seldom left a trace, except imprecise descriptions 
in inventories. In recent years, the success of miniature has been signifi-
cantly studied in England around the great figures Nicholas Hilliard and 
Isaac Oliver. It deserves better attention in France, as the current studies 
can show and will hopefully continue to do so (Cf. thesis and researches 
of Céline Cachaud, University of Geneva). And although only a few of 
these miniatures have been preserved, these depictions are worth such 
interest as they are remarkable witnesses of habits and mentalities.

Fig. 5: Portrait of Maria de 
Medici, Charles Martin (attr. 
to), a. q. 1610,  oil on canvas, 
196 x 112 cm. Private collec-
tion. © Salle des Ventes Pillet 
Lyons la Forêt



741

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

Conclusion

This corpus exposes several ways of how portraits are included 
in relationships and within portraits themselves. It reveals that send-
ing gifts with his own depiction has been much more than a customary 
requirement for the ruler and responds to a variety of issues. In order to 
acquire maximal visibility, the King’s effigies are essential to establish a 
dominating presence in many places, whether with friends or enemies. 
Such transfers were always significant, distributed in different and spe-
cific ways as vectors of communicative action, they were considered like 
proofs of fame and glory. Often awarded to subjects who proved their 
allegiance and loyalty to the sovereign, they were a sigma of a certain 
proximity with the King, embodying a special affiliation or even a rec-
ognition received with gratitude and pride, ostensibly deployed by the 
figures. 

Therefore, it asserts a practice of the sovereign, but it also testi-
fies to a widespread practice in the Renaissance, assisting in mediation 
and celebration through portraiture. This process brought back the first 
use of the portrait, dating from antiquity, consisting of keeping a portrait 
of a loved one or a figure of authority (in certain cases, both at the same 
time). 

It also reminds the importance of accessories, as Marcia Pointon 
recalled it: “The viewers of portraits, whether contemporary spectators 
or historians, the accessory may be understood as the key to the iden-
tity or character of the sitter.” (Pointon M., 2016, p. 46). Indeed, once 
depicted, these portraits became claims, proving an alliance, relating 
diverse and complex rapports, and contributing to declare an identity, 
like a process of self-defining. The view of these small portraits sported in 
various ways - hung on chains of honour, stapled to a buttonhole, or held 
by hand - evokes that their owners were deeply attached to these arte-
facts which had simultaneously a political and an intimate dimension. 

This analysis brings new elements to the study of royal portrait. 
If the visual propaganda of Henri IV has been increasingly studied in 
recent years (it is the subject of the author’s Doctoral thesis), it is also 
fascinating to investigate the uses of the royal portrait and its reception in 
a more personal vision. Indeed, these examples involve him and specific 
recipients, and not only his councillors disseminating the royal’s image 
to a wide audience. Moreover, if Louis XIV is the most famous king to 
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have offered his portraits with his “boîtes à portraits”, the antecedents 
of this practice need to be studied further. If these gifts have often been 
presented through Elizabeth I, the case of Henri IV, at the same period, 
is also eloquent. This particular example could be as well approached 
through comparison, with the use of portraits practiced by the emperor 
Rudolf II for instance. Additional examples including other mediums 
carry equally fascinating issues, e.g. the cameos.

To conclude, these artworks had highlighted the socio-political 
agency of the gift and the role of portraiture: both to regulate relation-
ships and attesting to the interest of a poorly studied artistic tradition 
related to meta-painting. Because this mise en abyme invites a spurs 
reflection on the roles and functions of portraiture through portraiture. 
These inclusions bring a durable connection between a King and peo-
ple, members of the same family or worthy subjects. It emphasises the 
importance of these objects, although they may be small, to establish 
dialogues, to create or strengthen political ties, to generally participate 
in the organization of political and private networks. By this process, the 
King becomes eternally present for the one who remembers him and 
that is where the whole essence of portrait theory emerges. And from an 
anthropological point of view, it is a rich subject due to the fact it can 
be analysed both as objects sent, received, worn, and useful for defining 
oneself in the eyes of others. If they have given rise to few studies, they 
bear in mind that “these small objects possess a remarkable agency that 
turns them into great and very complex things” (Koos M., 2018, p. 51).
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Resumo

Os retratos da dinastia Júlio-Cláudia constituem uma impor-
tante marca do programa político deste período, refletindo a arte 
que se iniciou com Augusto. Nesta comunicação analisam-se os 

retratos da Gens Augusta, no território português. No que se refere aos 
retratos de Augusto e de Agripina Maior realizam-se comparações com 
os urbild metropolitanos. 
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The portraits of Júlio-Cláudia’s dynasty establish an important 

mark of the political program of this period, reflecting the art which has 
began with Augusto. This communication 

analyzes the portraits of Gens Augusta, in Portuguese territory. 
Regarding the portraits of Augusto and Agripina Maior, comparisons are 
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made with the metropolitan urbild.  

Keywords: Júlio-Cláudia Dynasty, Sculptures, Imperial 
Portraits.

Introdução

No território português foram descobertos, até à atualidade, dez 
retratos do ciclo da dinastia Júlio-Cláudia, apresentados de acordo com a 
cronologia de execução: retrato de Tibério; retrato de Lívia; três retratos 
de Augusto; retrato de Cláudio; retrato de Agripina Maior; dois retratos 
de Agripina Menor; retrato de príncipe Júlio-Cláudio.   

Este conjunto de retratos imperiais coloca numerosas questões, 
no que se refere aos enquadramentos tipológicos, cronologia de execu-
ção, espaços onde as esculturas estiveram expostas e sua funcionalidade 
e qualidade plástica, face aos modelos metropolitanos. 

1. Modelo artístico de Augusto e dos Júlio-Cláudios

Quando em 31 a.C. Octávio venceu a batalha de Actium aos seus 
rivais, Marco António e Cleópatra, iniciou a construção de um programa 
político, que culminou no Principado. A “revolução” institucional não 
procurava ruturas, mas a noção de que a República se conservava. Em 
27 a.C. Octávio devolveu formalmente ao SQPR - Senado e ao Povo 
Romano-, o poder extraordinário assumido durante a guerra contra 
Marco António e este poder foi-lhe renovado. Acolheu outro imperium, 
com mais auctoritas do que os outros magistrados (cônsules e procôn-
sules), e outra potestas tribunícia, que lhe deu o direito de veto, sobre as 
leis do Senado (Rehak, 2009). As reformas administrativas e a divisão 
das províncias, em senatoriais e imperiais, permitiram manter o poder 
militar extraordinário, porque necessitava dele para o controlo das pro-
víncias mais problemáticas (Grimal, 1992). 

Outra discussão foi sobre o seu título e o Senado o considerou 
como Augusto: 

Alguns queriam, como se ele, também, o fundador da cidade, que foi 
chamado Romulus; acabou sendo escolhido o nome de Augustus, de 
novidade e importância. O termo vem do Auctus bem como avium 
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gestus ou gustus aplicar aos lugares santos da tradição religiosa em que 
eles estavam fazendo sacrifícios depois de tomar os auspícios, como 
os versículos se relacionam com Énio: “Depois que a ilustre Roma foi 
fundada sob augustos augúrios.” (Suetónio, Augusto, VII)

Este título consagrou-o como uma figura de destaque na com-
plexa arquitetura política, que foi sendo construída. Recebeu o título 
oficial de Princeps. Tinha origem na frase latina primum caput, “a primeira 
cabeça”, que era o mais antigo ou distinto senador cujo nome aparecia 
em primeiro na lista do Senado. Augusto tornou-se um título real para 
um líder que era o primeiro incumbido, ou seja, o “primeiro cidadão”. 
Em 12 a.C. quando Lépido, o Pontifex Maximus, morreu, ficou com essa 
dignidade, de líder religioso de Roma (Zunker, 1992). 

Governar um território que ia da Lusitânia à Síria, necessitava 
de uma narrativa envolvente, através de da construção um modelo artís-
tico, necessário para fazer passar às populações a infinitude do poder de 
Roma e da dinastia, em uma área tão ampla. Esta narrativa assentava 
nos seguintes pressupostos: Modelo artístico neoático, como linguagem 
plástica envolvente; Génese mítica de Roma associada, subliminarmente, 
à Gens Julia; Exaltação da Pax Romana e consequente era de Abundantia; 
Entronização do Princeps e da Gens Augusta; Glorificação do triunfo e 
humilhação dos vencidos que resistissem (Gonçalves, 2007).

Os retratos da dinastia Júlio-Cláudia enquadram-se na 
“Entronização do Princeps e da Gens Augusta”. A divulgação da imagem 
do princeps, por um tão vasto território, fez-se por diferentes formas. 

As moedas foram um processo amplamente utilizado, dando-
-nos informações preciosas de utilização da imagem e dos retratos. Foi 
sob poder de Augusto, e mais tarde do seu herdeiro, Tibério, que Jesus 
nasceu e viveu. A arte da época de Augusto chegava a todas as partes do 
Império. Já após a sua morte, os reflexos da sua arte não deixam de ser 
comentados por Jesus, através de uma moeda, na seguinte passagem do 
evangelho de S. Marcos: 

Trazei-me uma moeda para que eu a veja”. Eles levaram a moeda, e 
Jesus perguntou: “De quem é a figura e a inscrição que estão nessa 
moeda?” Eles responderam: “De César.” Então Jesus disse: “Dai, pois, 
a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.” (Marcos, XII, 13 
a 17)

Este extrato reflete como, através da imagem de uma moeda, 
o poder de Roma chegava a um Império tão extenso, de cerca de seis 
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milhões de quilómetros, de Olisipo a Jerusalém, com sessenta milhões 
de habitantes. A imagem de César, que neste caso devia ser de Tibério, 
mostrava aos habitantes da Judeia quem eram os governantes terrenos, 
tal como na Lusitânia, na Tarraconenses, na Gália, no Egipto ou na 
Germânia. Este era o poder da moeda e do retrato na moeda. 

Outro processo de divulgação da imagem do prínceps foi através 
de esculturas de vulto redondo, em programas públicos, particularmente 
nos complexos dos fora, ou nos teatros. Na atualidade são conhecidos 
cerca de 220 retratos de Augusto, correspondendo a cinco tipos iconográ-
ficos, sendo o tipo Prima Porta, o mais representativo (Boschung,1993). 
Neste conjunto de retratos, alguns foram elaborados ainda em vida de 
Augusto, mas outros foram executados após a sua morte, como príncipe 
de boa memória, particularmente depois do período de Calígula. 

A designação Prima Porta deriva da estátua de Augusto, desco-
berta em 1863, na villa Livia, na Via Flaminia. Foi esculpida em már-
more da ilha grega de Paros (Marvin, 1997). É problemática a data da 
sua execução. Nesta escultura devemos considerar o retrato e o torso. 

No que se refere ao retrato, apresenta-nos um Augusto com 
cerca de quarenta anos, o que pode colocar a sua execução cerca de 
23 a.C. Neste retrato evidenciam-se as madeixas da franja do cabelo 
sobrepostas e grossas, criando o motivo da garra, à esquerda, e de uma 
bifurcação, à direita. Na época de Augusto, todos os detalhes artísticos 
tinham significado, a garra e a bifurcação simbolizavam, respetivamente, 
o castigo e a clemência, conforme se infere das palavras de Vergílio, na 
Eneida: “A ti serão as tuas artes: ditar normas para a paz, ser clemente 
para com os vencidos e submeter os soberbos pela força”. (Vergílio, VI, 
853).   

O retrato-tipo Prima Porta foi o que se tornou mais popular. Está 
presente, entre outras estátuas, icónicas, naquela que lhe deu a designa-
ção e na escultura da Via Labicana. 

A estátua de Augusto Prima Porta levanta controvérsia quanto à 
sua origem. Uma hipótese considera que é uma cópia de mármore, de 
um original de bronze, que o Senado mandou executar, por volta de 20 
a. C. 

Algumas características da escultura levam a pensar que seja 
uma cópia elaborada, a partir dum original de bronze: as madeixas do 
cabelo com pouco volume; as características idealizadas do rosto; os rele-
vos da couraça, com um corte metálico, seriam resultado desta cópia.  
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O contexto de 20 a.C. pode ajudar a explicar esta escultura. 
Nesse ano, Augusto recuperou, após negociações com o Império Parto, 
as águias das legiões, perdidas por Crasso na Batalha de Carras, travada 
em 53 a.C., e que constituía uma humilhação da República (Bianchi 
Bandinelli, 1999). Tibério serviu de emissário de Augusto, nesse acordo, 
assinalado como uma grande vitória diplomática. Na estátua Prima Porta 
o tema iconográfico central da couraça pode corresponder a Fraates IV, 
da Partia (37- 2 a.C.), a devolver a um general romano, possivelmente, 
Tibério, acompanhado de um cão. De lado estão as personificações de 
províncias vencidas, a Germânia e Panónia, pacificadas, por Tibério, 
entre 12 e 8 a.C. Esta hipótese leva Bianchi Bandinelli e Torelli a con-
siderar uma datação para a escultura após 8 a.C. Outros autores, tendo 
por base a iconografia da couraça, sugerem que a estátua pode ter sido 
encomendada por Tibério. Essa hipótese baseia-se no facto de Tibério, 
que atuou como mediador na recuperação das águias, também pode 
estar representado na couraça. Com este acto de maior serviço, que pres-
tou a Augusto, as imagens da couraça mostravam a conexão de Tibério 
com Augusto deificado. Sugeria a continuidade entre os dois reinados. 
Também o facto de Augusto estar descalço coloca-o como deificado, já 
que essa era uma representação de deuses ou heróis na iconografia clás-
sica. A apoteose ou divinização ocorreu logo após a sua morte e declarada 
pelo Senado (Bianchi Bandinelli & Torelli, 2000). Nesta escultura, ele 
surge como divus, contribuindo para o argumento de ter sido executada 
após a sua morte. Há ainda a hipótese de ter sido executada por ordem 
de sua mulher Lívia. No entanto, estamos perante a uma cópia mandada 
executar por Lívia, para o homenagear após a sua morte e para figurar 
na sua villa privada, onde, por sorte, permaneceu, até ser descoberta, em 
1863. O original (desaparecido) e a cópia foram realizados por escul-
tores neoáticos que seguiram o protótipo do Dorífero (Borbein, 1998). 
A execução estava em linha com o gosto deste período (Pollini, 1995). 
Nos relevos pode-se observar, na execução, traços muito próximos com 
a Ara Pacis (Marvin, 1997). A iconografia desta escultura é muito mais 
rica, mas a sua análise leva-nos a desviar do tema central deste artigo, 
que é o retrato. Devemos ainda juntar a dimensão a cor, dado que está 
muito bem documentada, nesta escultura (Liverani, 2004). A questão da 
cronologia da escultura vai continuar em aberto.  

A estátua da Via Labicana, apresenta Augusto capite velado, no 
papel de Pontifex Maximus. Tem o braço direito, fragmentado, mas devia 
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segurar uma patera para a dispersão do vinho durante um sacrifício. 
Assinala-se que a cabeça-retrato foi esculpida separadamente. Pode ter 
sido executada após 12 a.C., quando se tornou Pontifex Maximus, depois 
da morte de Lépido. Foi descoberta nas encostas do Monte Opiano, na 
Via Labicana, em 1910, que lhe deu a designação (Bianchi Bandinelli & 
Torelli, 2000). Após a morte de Augusto, o retrato do tipo Prima Porta 
foi o que se reproduziu do divus.

2.  A colonização do território

O atual território português, em diferentes dimensões, fez parte 
das províncias romanas na Hispânia, criadas por Augusto e a colonização 
foi um fator da sua política, que vinculava os colonos à sua pessoa. Como 
refere o próprio Augusto:    

Estabeleci colónias de soldados na África, Sicília, Macedônia, ambas 
as Hispânias, Acaia, Ásia, Síria, Gallia Narbonensis, Pisidia. Além disso, 
a Itália tem vinte e oito colónias fundadas sob meus auspícios, que se 
tornaram famosas e populosas durante minha vida. (Res Gestae Divi 
Augusti, Augusto, 28)

Esta política de colonização e de fundação de cidades na 
Lusitânia Ocidental começou a dar os seus frutos a partir da terceira 
geração de colonos, no final do governo de Tibério, consolidando-se 
durante a época de Cláudio. 

Devemos olhar para o período de Tibério/Cláudio como um 
tempo, em que após acumularem riqueza, os colonos puderam dispor de 
capacidade financeira para encomendar os seus espaços monumentais:

Es muy conocida la frase de Aulo Gelio, las coloniae instaladas por Roma 
en todo el mundo fueron práticamente reflejos, o copias a tamaño redu-
cido, de la misma metrópoli. Lo dice en sentido administrativo y jurí-
dico, refiriéndose a la constitución de las coloniae (…) la prosperidad 
de una sola ciudad estaba baseada sobre un sinfín de infelicidad de los 
demás. (…) bajo los aspectos ideológicos y artísticos, las ciudades de las 
provincias se convierten en lo que Aulo Gelio llama quasi efigies parvae 
simulacraque de Rome. (Trillmich, 1999)        

As cidades da Lusitânia Ocidental tornaram-se imensos esta-
leiros. Os fora estiveram entre os espaços públicos onde houve grandes 
investimentos. Os pórticos, a cúria, a basílica e o templo eram o orgulho 
de uma cidade. Posteriormente vinham os projetos iconográficos, elabo-
rados, segundo normativas ideológicas e programáticas específicas. 
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As esculturas públicas fizeram parte destes projetos grandio-
sos. Para dar resposta à grande procura, nas esculturas, numerosas ofi-
cinas trabalharam nestes empreendimentos, independentemente da sua 
experiência e qualidade. Walter Trillmich estabeleceu uma sequência 
de níveis de qualidade a partir das obras, que se detetaram nas obras 
da Hispânia. Considera: obras “piloto”, importadas, ou realizadas na 
Hispânia, por artistas exteriores; cópias realizadas por um artista local, 
tendo por modelo o original importado, ou bem formado pelo escultor 
“metropolitano”; imitação, de nível mais baixo do que os originais, ou 
do que as cópias (Trillmich, 1999). Os retratos imperiais eram peças 
centrais dos programas iconográficos (Nogales, 1999).

3. Retratos do ciclo Júlio-Cláudio, descobertos em 
Portugal e em Mérida

No território português, que incorporou a província da 
Lusitânia, temos conhecimento de alguns retratos, supramencionadas 
anteriormente. Como foi referido por Walter Trillmich (1999), se Roma 
serviu de modelo para as colónias fundadas nas províncias, as capitais 
provinciais também funcionaram como pequenos protótipos para as 
cidades das províncias. 

3.1. Ciclo Júlio-Cláudio em Augusta Emérita
No caso da Lusitânia, a cidade de Augusta Emérita recebeu par-

ticular atenção por parte do poder de Roma. Em 25 a.C. concluiu-se a 
guerra contra os Cântabros, em 25 a.C. Era tradição, após as campanhas 
militares vitoriosas, fundar cidades, como o fizera Alexandre. O próprio 
Octávio, depois da sua vitória em Actium, fundou a cidade de Nicópolis. 

Agora repetia um gesto idêntico, com os soldados veteranos 
desta guerra triunfante, sobre a qual Dion Cásio escreveu: “Depois da 
conclusão desta guerra Augusto licenciou os soldados que tinham a 
idade mais avançada ao serviço e lhes concedeu fundar na Lusitânia uma 
cidade chamada Augusta Emerita…” (LIII, 26, 1-5). 

Não importa aqui discutir a escolha do local para a nova cidade. 
Realça-se que houve uma decisão política, do mais alto nível do círculo 
do poder romano, portanto de Augusto que, a 25 a.C., tomou a deci-
são de colocar colonos, compostos por soldados veteranos das legiões V 
Alaudae e X Gemina, para fundar a Colonia Augusta Emerita (Arce, 2004). 
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 A importância dada à esta cidade foi de tal maneira que em 
16-15 a.C. assinala-se a presença, em Augusta Emerita, de Marcos Agripa, 
genro e principal confidente de Augusto, para receber mais veteranos. 

A sua comparência reforça o grande peso deste projeto urbano, 
devendo, nesta fase, a população ter cerca de trinta mil habitantes. Foi 
nesta data que Marcos Agripa inaugurou o teatro. O projeto da cidade 
comportava dois espaços forenses, um augusteo, um teatro, um anfitea-
tro, um circo e diversos edifícios termais. 

Havia vastos programas iconográficos, do ciclo Júlio-Cláudio, 
nos espaços públicos, dos quais pouco nos resta. No fórum da colonia 
identificaram-se vários fragmentos de estátuas colossais sentadas, repre-
sentando figuras masculinas e outros fragmentos de estátuas de figuras 
femininas, que podem ter correspondido a um ciclo representativo da 
dinastia Júlio-Cláudia, talvez executado na época Tibério-Cláudio. No 
entanto, os retratos não chegaram aos nossos dias. Até agora, o único 
retrato que está identificado é de Agripina Menor. Está datado de cerca 
de 50 d.C., portanto de um período em que Cláudio era imperador 
(Álvarez & Nogales, 2003).

No augusteo do fórum da colonia foi possível identificar frag-
mentos do grupo escultórico da Fuga de Eneias. Tratava-se de uma cópia 
do tema que estava presente na êxedra norte, do fórum de Augusto em 
Roma (Zunker, 1992). 

No teatro foram descobertos vários retratos do ciclo Júlio-
Cláudio. Nas escavações de 1911 foi descoberto um retrato de Augusto 
juvenil, datado do último quarto do século I a.C., que talvez tenha per-
tencido a uma estátua couraçada. O segundo retrato, enquadrado como 
Augusto tipo Accio, também pode ter integrado uma estátua militar. 
Na aula sacra do peristilo do teatro foram identificados os retratos de 
Augusto, de Tibério e de Druso, o Menor. Este espaço comportava mais 
retratos que se perderam. No caso do retrato de Augusto, corresponde ao 
que Walter Trillmich considera obra “piloto”. Foi importada de Roma, 
elaborada em mármore de Luni/Carrara e segue os modelos designados 
de Augusto de Via Labicana. É uma representação de Augusto Velado 
e enquadra-se no Tipo Prima Porta. A sua cronologia tem sido objeto 
de discussão, tendo já sido considerado da época de Tibério, mas mais 
recentemente está datado entre 4 a.C. e 14 d.C., corresponde à fase final 
da vida de Augusto (De La Barrera, 2014). O ciclo dos retratos da dinas 
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tia Júlio-Cláudia, que chegou aos nossos dias na capital da Lusitânia, 
devia ter sido mais rico.

No que se refere ao atual território português, também houve 
uma intensa atividade construtiva nas diferentes cidades. Não contou 
com o apoio direto do governo central, mas dependia diretamente das 
capacidades económicas dos colonos. No que se refere aos retratos impe-
riais do ciclo Júlio-Cláudio, refletem a intensa atividade construtiva no 
período de Tibério e de Cláudio. 

3.2. Retrato de Tibério?
O retrato de Tibério (figura 1) 

pode mesmo ser o mais antigo de um 
membro da dinastia Júlio-Cláudia. Está 
muito fragmento, particularmente na 
face. Foi descoberto em Évora, tem 
29 cm de altura (Museu de Évora ME 
494). O pavilhão auricular e o corte de 
cabelo parecem ter paralelo no retrato 
de Tibério de Berlim, datado dos anos 
22/23. Esta hipótese é sempre condi-
cionada pelo estado de conservação 
do fragmento da cabeça. O facto de a 
parte posterior do cabelo estar inaca-
bada pode significar que foi concebida 
para ficar encostado a uma parede e 
ser observado na posição frontal. Caso seja um retrato de Tibério, pode 
ter feito parte de um programa da Gens Augusta do Forum de Ebora 
Liberalitas Iulia (Gonçalves, 2007).

3.3. Retrato de Lívia 
Na atual cidade de Coimbra, foi descoberto, no Criptopórtico 

de Aeminium, que fez parte do fórum da cidade, um retrato de Lívia 
velada (figura 2). Este retrato pode remeter-nos para a época de Tibério, 
após 22 d.C., data do numisma com o retrato de Lívia acompanhado da 
legenda Salus Augusta. Nesta moeda, mandada cunhar por Tibério em 
honra da mãe, mostra-se uma Lívia com um penteado idêntico ao da 
cabeça/retrato de Aeminium, pelo que há razões para sugerir uma data-
ção durante o governo de Tibério, após 22 d.C.

Figura 1. Retrato de Tibério. Museu 
Nacional Frei Manuel do Cenáculo. 
Fonte: Gonçalves 2007.
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Para Elizabeth Bartman, o contexto deste retrato remete para 
uma função sagrada de Lívia, sendo esta uma realidade bem patente na 
época de Tibério. Há outra iconografia da Lívia velada, caso da Gema 
de Viena e a estátua do Museu Capitolino, ambas da década de vinte 
(Bartman, 1999: 165).

Na Hispania, a estátua de Iponuba, apresenta Lívia como uma 
deusa sentada e velada, com o tratamento das pregas e do penteado a 
sugerir um período tardo-
-Tibério/Cláudio. Esta cro-
nologia, segundo Pilar León, 
corresponde ao momento em 
que os béticos, dão provas de 
adesão e entusiasmo ao culto 
imperial, generalizando-se as 
representações, entre outras, 
de Lívia como deusa, o que 
explica, nesse contexto, a 
representação de Iponuba 
(León, 2001). Os retratos de 
Iponuba e de Aeminium apre-
sentam semelhanças no véu e diferenças no penteado, sendo neste caso 
mais importante o primeiro. Neste caso pode sugerir que em Aeminium, 
após 22 a.C., há provas de aderência ao culto a Lívia, antes da sua insti-
tucionalização, tal como acontecia na em Iponuba. 

3.4. Retratos de Augusto 
Os retratos de Augusto identificados em Portugal são três, ao 

que acrescentamos nesta análise o retrato de Augusto Velado de Mérida 
(figura 3-A). Todos os retratos se enquadram no tipo Prima Porta: retrato 
velado de Augusto de Augusta Emérita, com 39 cm de altura (Museo 
Nacional de Arte Romano, CE01034); retrato de Augusto de Mértola 
(figura 3-B), com 52 cm de altura (Museu Nacional de Arqueologia, 
21520 A); retrato de Augusto de Conímbriga (figura 3-C), com 45 cm 
(Museu Monográfico de Conímbriga, nº 67.388 e 67.387); retrato colos-
sal de Augusto de Tomar (figura 3-D), com 60 cm de altura (Convento 
de Cristo, em Tomar).

Os retratos encontrados em Portugal estiveram associados aos 
programas públicos dos fora das respetivas civitas (Nogales & Gonçalves, 

Figura 2. Retrato de Lívia Velada. Museu Nacional 
Machado de Castro. Fonte: Gonçalves 2007.
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2004). O único des-
coberto em contexto 
arqueológico foi o de 
Conímbriga. Estes 
exemplares estão data-
dos do início da época 
de Cláudio, tendo sido 
objeto de reelaboração, 
a partir de retratos de 
Calígula. Este impera-
dor após a sua morte, 
em 41, teve uma dam-
natio memoriae. Os seus 
retratos foram reelabo-
rados em um prínceps 
de boa memória, neste 
caso de Augusto. São 
retratos que apresentam 
grandes deficiências téc-
nicas face ao urbild.

É percetível 
que dentre os quatro 
retratos analisados, a 
face que mais apresenta 
uma expressão deífica é 
o Augusto de Mérida. 
Este retrato revela um 
artista com grande 
domínio técnico, artístico, anatômico, e fisiognomónico, em uma maté-
ria-prima nobre, que é o mármore de Carrara, mais brando para a exe-
cução escultórica. É um retrato que atrai pela beleza estética, como 
também pela expressão que inspira o comando e firmeza, mas com bon-
dade, serenidade e luminosidade. 

Sobre o retrato de Augusto de Mértola, pode-se pensar que o 
artista que o esculpiu, no momento de reaproveitar a cabeça de Calígula 
para transformá-la em Augusto (Varner, 2004), detinha uma técnica mais 
apurada, no que diz respeito ao conhecimento da anatomia e pormeno-
res, visto que aparentemente, diante de uma cabeça desproporcionada, 

Figura 3. Cabeças-retrato de Augusto, para análise. Montagem 
de Cláudia Matos Pereira (2017). Fonte: Augusto de Mérida 
(A): fotografias de Cláudia M. Pereira (2016) - frontal e perfil 
esquerdo de Augusto; foto de Jose Luis Sánchez (2014) - perfil 
direito de Augusto. Em Augusto de Mértola (B), Augusto de 
Conímbriga (C) e Augusto de Tomar (D), fotografias: Luis J. 
Gonçalves (2007). A fotografia da parte superior do alto da 
cabeça de Augusto de Mértola (B) é de Luis. J. Gonçalves, 
cedida em 2016 para este artigo. A fotografia do perfil esquerdo 
de Augusto de Conímbriga (C) (Étienne1976: planche XXXVI).



755

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

ele tentou - ao máximo - seguir os padrões do modelo de Augusto e por-
tanto, nota-se o esforço na execução da franja (garra e bifurcação) com 
maior expressividade, na reprodução dos músculos da face e do tônus 
facial, a tentativa de tornar os olhos e formato das pálpebras similares, 
para transcrever a expressão augústea para a peça. Este mesmo esforço 
do reaproveitamento e reelaboração é visível nos retratos de Augusto de 
Conímbriga e de Tomar, porém não tão bem executados artisticamente, 
enquanto resultado. Acredita-se nestes dois casos haver um menor domí-
nio técnico dos artistas, agravado pelas dificuldades em se trabalhar em 
um mármore que não é ideal para escultura e mais indicado à arquitetura.

Percebe-se no retrato de Augusto de Mértola uma expressão 
altiva e imponente; no retrato de Augusto de Conímbriga uma feição 
vigorosa, determinada, combativa e de comando; no retrato de Augusto 
de Tomar uma expressão mais serena e descontraída, talvez pelos lábios 
estarem entreabertos, porém a ausência dos elementos imprescindíveis 
nestes retratos, como as sobrancelhas, nariz, orelhas e boca, compromete 
uma análise mais profunda da expressão fisionômica.

O modelo do retrato de Augusto foi difundido estrategicamente 
por todo o império romano (Fittschen & Zanker, 1985). Embora hou-
vesse uma forma específica a seguir, existem variações nítidas que os 
diferenciam, mesmo que determinadas “regras” primordiais se mante-
nham, como o tipo de cabelo, de franja com garra e bifurcação, formato 
de olhos e pálpebras, arcadas superciliares, etc. As variações irão sempre 
ocorrer, seja por diferença de matérias-primas, seja pela diversidade de 
artistas anônimos que executaram os retratos, com diferentes níveis de 
aptidão artística e talento, seja pelo reaproveitamento das peças para ree-
laboração (Ramos, 2010). A mão humana ao golpear uma pedra não 
repetirá o mesmo gesto precisamente, milimetricamente de forma idên-
tica e precisa (Pereira, 2018).

3.5. Retrato de Cláudio
De Alcácer do Sal é procedente um retrato de Cláudio (figura 

4), com 36 cm de altura, talvez do início seu governo, de cerca de 41-54. 
Trata-se de um retrato que se aproxima dos retratos do Ny Carlsberg 
Glyptothek e de Tarragona. Em relação ao retrato do Ny Carlsberg 
Glyptothek, apresenta muito do carácter de Cláudio, marcadamente 
de influência helenística, em que a torção do pescoço é a marca mais  
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significativa, na linha dos retratos de Calígula, 
um tipo do início do período do governo de 
Cláudio. 

No que se refere à qualidade de execu-
ção, transparece que o artificie tinha experiên-
cia e consegue copiar o urbild do imperador, 
o que leva a supor que se trata de uma peça 
importada e em resultado das relações comer-
ciais regulares de Salacia com Óstia, por 
via das exportações de preparados de peixe 
(Gonçalves, 2007).

3.6. Retrato de Agripina Maior 
O retrato de Agripina Maior proveniente de Coimbra (figura 5) 

foi descoberto no Criptopórtico, a infraestrutura de suporte do fórum 
daquela cidade. Trata-se de um retrato da enquadrado no “tipo do 
Museu Capitolino”, por Walter Trillmich (1984) e por Paul Zanker/K. 
Fittschen (1983), datado do período de Cláudio. Devemos neste retrato 
diferenciar duas situações. A primeira é que como retrato foi execu-
tado em vida de Agripina Maior, cerca de 29, 
conforme defende Walter Trillmich. Em 33, 
morreu por ordem de Tibério (Wood, 1988 e 
2001). A segunda é após 37, com a ascensão de 
seu filho Calígula, a imperador. Com o objetivo 
de reabilitar a memória da Mater Cai Caesaris, 
mandou realizar numerosas réplicas do retrato 
(Tansini, 1995). No entanto, foi durante o 
governo de Cláudio, particularmente após o 
seu casamento com Agripina Menor, em 49, 
que se intensificou a disseminação dos retratos 
de Agripina Maior, sua sogra e cunhada. Pode 
ser esta a situação do retrato de Coimbra.     

Comparando o retrato de Agripina 
Maior de Aeminium, com 54 cm de altura (Museu Nacional Machado de 
Castro, 10135; E427), e do Museo Capitolino, com 59 cm (MC0421), 
pode dizer-se que o artista do retrato de Aeminium precisaria ainda dar 
um salto técnico, na questão da expressão dos volumes dos grupos de 
músculos do pescoço e da face, bem como na representação da suavidade 

Figura 4. Retrato de Cláudio. 
Museu de Alcácer do Sal. 
Fonte: Gonçalves 2007.

Figura 5. Retrato de Agripina 
Maior. Museu Nacional 
Machado de Castro. Fonte: 
Gonçalves 2007.
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dos cabelos e cachos, para obter maior naturalidade para o penteado. O 
artista que realizou o retrato representou algumas assimetrias, que todo 
ser humano possui no rosto, mas ele confere uma certa naturalidade ao 
queixo, às maçãs do rosto do lado direito, ambos ligeiramente assimé-
tricos, o que traz uma carga mais realista do que idealizada (Pereira & 
Gonçalves, 2020).

3.7. Retrato de Agripina Menor
De Agripina Menor existem dois retratos em Portugal. O pri-

meiro é procedente de Conímbriga (figura 6). Foi descoberto em con-
texto arqueológico sendo proveniente do 
fórum daquela cidade. Estava inserido no 
programa público. Walter Trillmich chamou 
a atenção para o tipo de penteado, caracte-
rístico do “tipo Nápoles/Parma”, da época de 
Cláudio, datado de 50 d.C., dada a sobrepo-
sição do diadema imperial à coroa de estrága-
los, própria de sacerdotisa, e correspondendo 
ao mesmo tipo de outros retratos, nomeada-
mente, de Parma, de Nápoles e de Augusta 
Emérita. Para Walter Trillmich esta cabeça 
segue as tendências de estilo contemporâneas 
da capital do Império, como se pode obser-
var em exemplos de Roma. Quanto à icono-
grafia e ao estilo, ela representa a influência, 
na Lusitânia, da arte retratista da cidade de 
Roma (Gonçalves, 2007).

O segundo retrato de Agripina Menor 
foi descoberto na villa de Milreu (figura 7), no 
Algarve (Hertel, 1981). É um busto/retrato, 
assente em peanha. Walter Trillmich identi-
ficou como uma representação de Agripina 
Menor, do “tipo Milão/Florença”, impor-
tado da Itália, produzido na época de Cláudio 
(Gonçalves, 2007 e 2019). 

Figura 6. Retrato de Agripina 
Menor. Museu Monográfico de 
Conímbriga. Fonte Gonçalves 
2007.

Figura 7. Retrato de Agripina 
Menor. Museu de Faro. Fonte: 
Gonçalves 2007.
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3.8. Retrato de príncipe Júlio-Cláudio
Em Conímbriga foi descoberta uma cabeça/

retrato de um possível jovem príncipe júlio-cláudio 
(figura 8). A face idealizada não permite uma identifi-
cação clara, sendo problemática uma atribuição. Uma 
hipótese é de ser retrato o retrato inacabado de prín-
cipe Júlio-Cláudio, talvez Britânico ou mesmo Nero, 
no início do seu governo, e que integrou o panteão 
Júlio-Cláudio do Fórum de Conimbriga (Gonçalves, 
2007). 

Conclusão 

A fundação da cidade de Augusta Emérita constituiu um marco 
na colonização destes territórios ocidentais do império. Os retratos, de 
vulto redondo, inseridos nos programas dos espaços públicos, foram um 
pilar basilar para identificar colonos e indígenas, com os seus governantes. 

Devemos distinguir neste processo duas fases: a primeira é 
dos retratos enquanto governantes terrenos, ou membros da dinastia; a 
segunda é enquanto divus. Os retratos de Augusta Emérita podem estar 
na primeira categoria. No território português o mesmo pode acon-
tecer com os retratos de Tibério, de Cláudio e de Agripina Menor de 
Conimbriga. Enquanto divus temos o retrato de Lívia, ainda de forma 
prematura, de Augusto e de Agripina Maior. Todos estes retratos esta-
vam em contexto de espaços forenses. Outra particularidade a assinalar 
é que os retratos de Augusto foram executados após a sua morte e reela-
borados a partir de retratos de Calígula. 

O busto-retrato de Agripina Menor da villa de Milreu sai des-
tes padrões, porque se trata de um busto, com peanha, para um espaço 
privado e foi localizado nesse contexto. É um enigma a sua localização 
naquela villa, até porque foi localizada com outros dois retratos de impe-
radores de séculos diferentes. 

Os retratos da dinastia Júlio-Cláudia, localizados em Portugal, 
seguem os tipos metropolitanos. A maioria corresponde a cópias de 
menor qualidade plástica, e inserem-se no que Walter Trillmich deno-
mina de imitação, de nível mais baixo do que os originais ou do que 
as cópias (Trillmich, 1999). No território português a análise destes 

Figura 8. Retrato 
de Príncipe Júlio-
Cláudio. Museu 
Monográfico de 
Conímbriga. Fonte: 
Gonçalves 2007.
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retratos é um processo de investigação que continua, para entendermos 
na intimidade, como foi o decurso da romanização. Há ainda muitos 
aspetos a esclarecer no terreno da história das mentalidades e da arte que 
estes retratos podem esclarecer.  
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O retrato de D. Tomás de 
Almeida, primeiro cardeal-
patriarca de Lisboa. Uma 
questão autoral: Francisco 
Vieira Lusitano ou Domenico 
Duprà?

Diogo Lemos1

Resumo

O presente trabalho de investigação parte da análise empreendida 
ao retrato de D. Tomás de Almeida, conservado no Mosteiro de 

São Vicente de Fora.
Alicerça-se numa abordagem problematizante em torno da descodificação 
dos elementos iconográficos empregues na obra e na retratística pictórica 
alusiva ao primeiro patriarca de Lisboa e tem, como principal objetivo, a 
apresentação de novas propostas de datação e autoria da pintura. 
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Introdução

No início do reinado de D. João V (1689- 1750), a (re)afirmação 
da dignidade régia fazia parte de um projeto a alcançar. Com a frente eco-
nómica a prosperar, graças ao ouro e diamantes explorados nas minas do 
Brasil, o monarca tem como principal objetivo proceder ao enaltecimento 
da coroa portuguesa, fragilizada desde o domínio Filipino e pelo período 
da Guerra da Restauração. Imperava que o reino se fizesse notar na con-
juntura das grandes monarquias católicas europeias. 

A premissa diplomática moderna – e, em geral, o modus operandi 
da cultura barroca – partia de ver e ser visto: de notar e ser notado. D. João 
V, imbuído desta retórica de aparato que, afinal, marcou a Idade Moderna, 
quis, como qualquer outro monarca do seu tempo, afirmar a importân-
cia do império português. Ambicionava, por isso, enquanto representante 
de uma monarquia católica, participar do projeto imperial eclesiástico da 
Igreja Católica Romana, dirigindo-se a construção da imagem de realeza 
digna, em particular, à Santa Sé. 

Efetivamente, das relações diplomáticas estabelecidas entre D. 
João V e os Sumos Pontífices, resultariam uma série de privilégios atribuí-
dos durante todo o seu reinado e cujo zénite seria, em 1748, a atribuição 
do título de primeira grandeza de “Majestade Fidelíssima”.

A primeira das graças que contribuiu para o exercício do poder 
absoluto através da dignificação do aparelho eclesiástico em Portugal dá-se 
em 1716, sendo o então arcebispado de Lisboa elevado a Patriarcado, uni-
camente a par com Veneza e Roma. Um Patriarcado é, grosso modo, uma 
extensão da Santa Sé que outorga a essa circunscrição o estatuto de Igreja 
Fundacional da Religião Católica Romana. A Lisboa de setecentos é, por 
isso, um excecional caso em que se funda um Patriarcado séculos depois 
de serem consagradas as primeiras comunidades da Santa Igreja Católica, 
como disso são exemplo Veneza e, claro, Roma. Deste modo, ao relacionar 
o império português com tão relevante estatuto, a Santa Sé reconhecia 
a importância dos seus feitos evangelizadores, fundadores – e de impo-
sição – da Igreja Católica Romana nos quatro cantos do mundo, o que, 
aliás, havia sido já reconhecido noutros pontificados, mas obliterado com 
a perda da independência portuguesa. 

A partir de 1716, D. João V tornava-se, assim, o único rei católico a 
dispor de um patriarca como capelão pessoal nas suas cerimónias, estatuto 
este que só ao Papa podia ser comparado (Saraiva, 2013: 168). Dois anos 
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depois, no seguimento da sucessão de privilé-
gios, o patriarca D. Tomás de Almeida (1690 
– 1754) passava a presidir a todas as reuniões 
episcopais, revelando-se a autoridade máxima 
do reino no plano eclesiástico, ultrapassando 
o estatuto do arcebispo de Braga (Coutinho, 
1984: 409). Estas prerrogativas, que, afinal, 
reafirmavam o poder temporal da dinastia bri-
gantina através da representatividade do poder 
espiritual do patriarca e corte eclesiástica, reve-
laram-se fundamentais à inserção de novas 
tipologias de alfaias litúrgicas, paramentos, etc. 

Não obstante, ao elevar-se a então 
Colegiada de S. Tomé a Catedral Metropolitana 
e Patriarcal, firmava-se o ponto de partida com 
vista a uma frenética assimilação do culto e 
liturgia do Vaticano e de uma série de símbolos e signos visuais que ope-
rariam na fabricação da imagem da instituição Patriarcal, enfim, personi-
ficada por D. Tomás de Almeida. De resto, e com o objetivo de apropriar 
para o contexto português a cultura italiana e da Cúria Romana, D. João 
V cria, em Roma, na década de 30, uma Academia que permitia, não só, 
aos artistas portugueses a assimilação da arte à romana, mas também 
que artistas de vários pontos da península itálica se estabelecessem em 
Portugal.

É precisamente a partir deste sentido de mimese da cultura da 
Santa Sé que devemos inscrever a retratística pictórica alusiva ao clero 
secular português e, mais particularmente, a D. Tomás de Almeida.

D. Tomás de Almeida: do patriarcado ao cardinalato
 
Ao longo de toda a história da instituição patriarcal, a retratis-

tica alusiva aos seus representantes parece não ter prescindido de certos 
atributos iconográficos, como as vestes, barrete e anel cardinalícios e as 
cadeiras patriarcais. 

No estudo para o retrato de D. Tomás de Almeida, executado 
por Vieira Lusitano (figura 1), o patriarca assegura a importância do 
cargo espiritual que desempenha ao ser representado no ato da bênção, 
sentado numa imponente cadeira de braços rematada por duas tarjas 

Figura 1 – Francisco Vieira de 
Matos, Retrato de D. Tomás 
de Almeida, [s.d], Gabinete de 
estampas do Museu Nacional 
de Arte Antiga, Lisboa. (Fonte: 
Foto de Luísa Oliveira – DGPC/
DDF)



765

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

onde se ostenta o escudo de nobreza de san-
gue, timbrado pelo chapéu (galero) episcopal. 
Ao observarmos os retratos de Clemente XII 
(1730-1740) (figura 2) e Bento XIV (1740- 
1758) (figura 3)2, torna-se evidente que, para 
além da bênção papal – reproduzida no dese-
nho de Vieira Lusitano (figura 1) –, o mobiliário 
de assento revela-se um elemento iconográ-
fico significativo na representação dos Sumos 
Pontífices. No caso português, a assimilação 
do programa morfológico, decorativo e ico-
nográfico do assento papal faz-se notar, mais 
particularmente, no confronto entre o retrato 
do papa Clemente XII (figura 2) e o estudo 
feito por Vieira Lusitano (figura 1). Note-se 
que ambos os assentos se distinguem pelas suas 
tarjas, sendo a cadeira do patriarca rematada 
pelo escudo de nobreza encimado pelo galero 
episcopal e a cadeira papal rematada por duas 
pinhas. 

Contudo, e ainda que a pinha se revele 
um elemento iconográfico do qual a Igreja 
Católica Romana se apropriou ao longo de 
toda a sua história, pontuando as mais diversas 
tipologias de mobiliário pontifício, o escudo de 
nobreza de sangue, timbrado pela tríplice tiara3, revelou-se uma filiação 
iconográfica predominante na composição das tarjas dos assentos reser-
vados aos Sumos Pontífices, tal como o atestam inúmeros retratos papais.

Ora, o caso de D. Tomás de Almeida apresenta contornos curio-
sos: enquanto aos demais patriarcas do seu tempo apenas se reconhe-
cia a ostentação do galero verde de quatro séries de borlas, ao primeiro 
patriarca de Lisboa permite-se, logo após a sua nomeação, a utilização do 
galero vermelho de cardeal com quinze borlas em aparições solenes e a 
ostentação iconográfica de uma mitra ornada com três coronéis ou com 

2   Bem como muitos outros, como o retrato Inocêncio X (1574-1655), de Diego Velaquez ou o retrato de Clemente XIII (1758-1769), 

pintado por Anton Mengs.

3   De resto, o símbolo, por excelência, de S. Pedro de Roma.

Figura 2 – Agostino Masucci, 
Retrato do Papa Clemente XII, 
c.1730, Roma. (Fonte:shorturl.
at/fkpI4)

Figura 3 – Pierre Subleyras, 
Retrato do Papa Bento XIV, 
c.1741, Palácio de Versalhes 
(fonte: shorturl.at/kuvzQ)
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um só coronel e duas sugestivas faixas de pedras preciosas, numa clara 
alusão à tríplice tiara4:

“O Chapeo vermelho pertence aos Cardeais guarnecido de compridos 
ordeoens de seda entrelaçados, pendentes com cinco ordens de borlas 
a 1. 2. 3. 4. 5. Os Patriarcas, e Arcebispos usaõ do chapeo verde com 
quatro ordens de borlas a 1. 2. 3. 4. Menos o Patriarca de Lisboa, por 
especial privilegio traz sobre o escudo a Mitra Patriarcal, e sobre ella 
a cruz de duas traveças debaxo do chapeo vermelho com cordoens de 
cinco ordens de borlas, como os Cardeaes.” (Vallemont, 1766: 66) 

Assim, e embora não se conheça nenhum documento que con-
firme o privilégio da ostentação da tiara com três coronéis, constata-se a 
sua representação iconográfica “nas mais diversas manifestações, desde 
pedras de armas até ex-libris, super-libros, papel de correspondência tim-
brado, etc.” (Metelo de Seixas, 2013: 65), desde D. Tomás de Almeida a D. 
Manuel Cerejeira (1888- 1977). Acrescente-se, porém, que a apropriação 
da “tríplice tiara”, no caso português, se distingue do modelo utilizado 
pela Santa Sé, sendo as chaves celestes substituídas por um ramo de oli-
veira e palma, como, aliás, o atestam vários elementos da cultura material 
dos patriarcas olissiponenses e o seguinte excerto:

“Esta portada [da basílica patriarcal] estava preciosamente armada. 
Viaõ-se por cima da porta (…) três medalhas cobertas de ouro [onde 
se] viaõ em huma a Mitra sobre os ramos da palma, e platano atadas 
com fitas de ouro, que saõ as Armas da Santa Igreja Patriarcal, e na 
outra, as Armas do Eminentissimo Patriarca.” (Machado, 1745: 152)

Efetivamente, além da apropriação iconográfica da tríplice tiara, 
D. Tomás de Almeida ostenta, ainda, desde o início da sua nomeação a 
patriarca de Lisboa, várias prerrogativas reservadas aos cardeais – título 
que só recebe em 1737. Algumas destas honrarias – outorgadas por suces-
sivas bulas papais a partir de 1717, entre as quais se destaca o privilégio do 
uso de cor púrpura (Caetano, 1946-1954: 499) – foram, inclusivamente, 
notadas por várias personalidades da época, a propósito das primeiras apa-
rições solenes do patriarca. 

Note-se a apreciação do Núncio Apostólico Giuseppe Firrao que, 
numa extensa carta redigida ao secretário de Estado do papa Inocencio 
XIII, em 1722, descreve, minuciosamente, os paramentos e equipamentos 
que D. Tomás de Almeida utilizava nas suas aparições públicas e ofícios: 

4   Refira-se que não existe qualquer evidência de que algum patriarca português tenha utilizado uma tríplice tiara.
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“O Patriarca, alem do habitual habito cardinalício, leva quando sai em 
função os sapatos, murça de veludo carmezim e o chapéu ligado ao 
pescoço por cordões [galero]. Costuma presentemente andar em liteira 
só, não tendo chegado ainda a carruagem para uso como a do Papa com 
sedia. (…) Indo á patriarcal vai directamente á sala dos paramentos 
onde veste os hábitos pontificais, acompanhado do cabido e clero, o 
primeiro vestido de vermelho com exclusão do solidéu e barrete, e pre-
cedido cada cónego de um familiar com chapéu prelaticio, ornado de 
cordões e franjas de verde e ouro, e cada um destes tem um caudatario 
vestido como os dos cardiais (…) Acompanham ainda o Patriarca alguns 
cavaleiros com o titulo de Príncipes do solio, e vão ao lado os dois gran-
des flabelos habituais do Papa. O trono tem os mesmos degraus a altura 
do solio pontifício e com a reserva da sedia gestatória, com arminho na 
Murça e cruz nos sapatos, observa pontualmente a mesma formalidade 
que se tem com o Sumo Pontífice.”(Castro, 1943: 136)

Além do privilégio da utilização de equi-
pamentos litúrgicos reservados apenas aos Sumos 
Pontífices – como a sede gestatória e os flabelos 
–, o galero cardinalicio púrpura e a triplice tiara 
revelam-se, efetivamente, dois símbolos icono-
gráficos empregues em vários retratos pictóricos 
de D. Tomás de Almeida, como disso é exemplo 
o retrato do patriarca conservado no Mosteiro 
de São Vicente de Fora. Observe-se que estes 
elementos iconográficos se encontram dispostos 
no canto superior esquerdo da obra, timbrando 
ambos o escudo de armas de família de D. Tomás 
de Almeida (figura 4).

No que à iconografia alusiva às honra-
rias de púrpura diz respeito, note-se que, além 
do galero, solideu, murça e hábito, D. Tomás de 
Almeida é retratado a segurar o barrete cardinalí-
cio. Todavia, e ainda que o primeiro patriarca de 
Lisboa ostente, desde o início da sua nomeação, uma série de prerrogativas 
reservadas aos cardeais nomeados em consistório, compete relembrar que 
D. Tomás de Almeida só é nomeado cardeal por Clemente XII em 1737. 

Figura 4 – Francisco Vieira 
Lusitano (atrib.), Retrato 
de D. Tomás de Almeida, 
c. 1737, Mosteiro de São 
Vicente de Fora, Lisboa. 
(fonte: © Centro Cultural do 
Patriarcado de Lisboa)
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O barrete cardinalício5 representava uma 
das mais altas prerrogativas eclesiásticas con-
feridas pela Santa Sé, garantindo a presença do 
cardeal nomeado em Conclave e a sua potencial 
nomeação à Cathedra Petri – situação esta  cate-
goricamente explícita num texto laudatório sobre 
a elevação cardinalícia de D. Tomás de Almeida: 
“desejamos que do lugar do Sacro Collegio se 
exalte Sua Eminencia [D. Tomás de Almeida] ao 
sólio Pontificio”. (P.e. Pereira,1738:36). No caso 
do retrato de D. Tomás de Almeida, mais do que 
a mera representação de uma honraria púrpura 
(como o hábito cardinalício, solidéu ou galero), este atributo iconográfico 
evoca todo o seu sentido ao transmitir ao sujeito recetor a informação de 
que o patriarca pertence, de facto, ao Colégio dos Cardeais.

A nomeação cardinalícia dos súbditos de D. João V revela-se, com 
efeito, um dos mais altos estatutos almejados pelo monarca. Este facto fará 
com que o rei canalize grande parte das suas investidas diplomáticas, ao 
longo de praticamente todo o seu reinado, na nomeação de cardeais da sua 
corte. Compreende-se: ao reunir um verdadeiro “conclave em Lisboa”, 
como ironicamente refere D. Luís da Cunha (Cortesão,1950 :257), D. 
João V gerava mais oportunidades de afirmação da coroa portuguesa na 
Cúria Romana, criando, consequentemente, mais chances de eleição de 
um Sumo Pontífice Português. 

Na ânsia de ver cumpridos os seus planos, o rei remeterá vários 
pedidos de nomeação cardinalícia à Santa Sé durante as quatro primeiras 
décadas do seu reinado, gerando, inclusivamente, períodos conturbados 
na diplomacia entre Portugal e o Vaticano (de 1728 a 1732). 

Em todo o caso, D. João V não poria limites ao seu intuito de 
dignificar a corte eclesiástica portuguesa e, com efeito, restabelecidas as 
relações com a Santa Sé, o monarca empreende uma nova ofensiva diplo-
mática, em 1736, para “arrancar ao Papa um barrete cardinalício para o 
Patriarca” (Cortesão, 1950: 257). 

E assim o consegue: em 1738, o barrete é finalmente levado de 
Roma até Lisboa, como atesta a Gazeta de Lisboa a 8 de Maio do mesmo 
ano:

5    Um dos símbolos, por excelência, dos cardeais romanos, recebido, tradicionalmente, só após a nomeação  

Figura 4 – (Pormenor) 
Retrato de D. Tomás de 
Almeida, Mosteiro de São 
Vicente de Fora, Lisboa. 
(fonte: © Centro Cultural do 
Patriarcado de Lisboa)
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“ElRey nosso Senhor (…) no Domingo 27. De Abril, partiu de tarde 
para Mafra, donde se restiuiu na quarta feira a esta Cidade: e na terça 
feira 6. Do corrente deu audiencia a MonSenhor Saccheti, filho dos 
Marquezes Saccheti, Romanos, que havia chegado no Sabado antec-
dente em huma nau Ingleza ao porto de Lisboa, e trouxe o Barretre 
Cardinalicio ao Emin.Senhor Cardeal Patriarca” (Gazeta de Lisboa, 
1738: 266).

Deste modo, o retrato de D. Tomás de Almeida anuncia-nos que 
estamos diante de um patriarca que também ostenta a sua nomeação car-
dinalícia: condição que só atinge a 20 de Dezembro de 1737. Este atributo 
iconográfico – enfim, um dos símbolos, por excelência, da nomeação car-
dinalícia (a par com o anel de cardeal) – convoca algumas questões per-
tinentes relativamente à atribuição autoral e datação da obra em análise. 
Recorde-se que a pintura – cuja autoria tem sido, alternadamente, atri-
buída a Domenico Duprà e Francisco Vieira Lusitano – foi, mais recente-
mente, datada de cerca de 1718 (Pimentel, 2013: 80). 

Como vimos, D. Tomás da Almeida recebe, ao longo de todo o seu 
patriarcado, vários privilégios, muitos destes reservados apenas a cardeais. 
Sublinhe-se, porém, que não se conhece qualquer descrição ou indicação 
da utilização do barrete cardinalício em momentos solenes anteriores a 
1738. Nem mesmo na minuciosa carta do Núncio Apostólico Giuseppe 
Firrao (1722), nas descrições de Merveilleux (1723-1726) e nem tam-
pouco na riquíssima obra de Frei João de São José Prado (1751)6 se dá 
conta da sua utilização.

Ora, se, de facto, D. Tomás de Almeida se faz retratar com o bar-
rete cardinalício, não será a obra executada após ou durante 1737?

Uma questão autoral: Francisco Vieira Lusitano ou 
Domenico Duprà?

A autoria do retrato de D. Tomás de Almeida tem sido, maio-
ritariamente, atribuída a Domenico Duprà. Hipótese mais recentemente 
defendida por António Filipe Pimentel (2013: 80-81), alicerçada nos inves-
timentos cientificos empreendidos por Ayres de Carvalho (1960-1962) 
– primeiro autor a avançar o nome do pintor saboiano, posteriormente 
defendido por Nuno Saldanha (1994:224-225). Já José de Monterroso 

6   Na qual relata, de forma extremamente minuciosa, todo o ritual de sagração da Basílica de Mafra em 1730.
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Teixeira (1993: 239-240) e Luísa Arruda 
(2000: 146), sugerem que a autoria se deve a 
Francisco Vieira Lusitano.

A proposta inicial sustenta-se, sobre-
tudo, nas semelhanças encontradas entre a cre-
dência representada que acompanha D. Tomás 
de Almeida (figura 4) e uma outra, presente 
no estudo feito para um retrato de D. João 
V (figura 5), assinado por Domenico Duprà 
(Pimentel, 2013: 80). 

Porém, Luísa Arruda defende que: 
“(…) O retrato aproxima-se da órbita de 
Vieira Lusitano, se compararmos a pose 
da cabeça e as feições do Patriarca com o 
desenho do Museu de Évora. São de facto 
duas cabeças muito semelhantes; apenas 
no desenho, Lusitano retratou o Patriarca 
com alguma idade e expressão digna, mas 
rejuvenescido na pintura, onde lhe acenta 
o sorriso, pintando as sobrancelhas e 
cabelo de negro. Ora uma atribuição com 
base no desenho da cabeça e das feições 
parece-nos mais justa do que a atribui-
ção que parte do desenho da credência.” 
(Arruda, 2000: 146)

Efetivamente, além das similitu-
des plásticas encontradas na comparação 
empreendida entre ambas as cabeças, existem 
outros aspetos que devemos considerar, no 
sentido de reforçar a atribuição da autoria a 
Vieira Lusitano.

Desde logo, compete relembrar que 
a missão de Domenico Duprà como pintor 
régio termina em 1731, ano em que abandona 
Portugal (Gonçalves, 2013: 307). Dado facto 
poderá inviabilizar a atribuição autoral inicial, 
se tivermos em conta que a ostentação do bar-
rete cardinalício inscreve, necessariamente, a 
execução da obra após ou durante o ano da 
nomeação cardinalícia (1737).

Figura 5 – Domenico Durpà, 
Retrato de D. João v, 1718, 
Museu-Biblioteca da Casa de 
Bragança/Fundação da Casa 
de Bragança (fonte: Pimentel, 
A. (2013). O Núcleo do Museu 
Nacional de Arte Antiga: da 
Patriarcal à Capela Real de São 
João Batista. A encomenda pro-
digiosa. Da Patriarcal à Capela 
Real de São João Batista, Museu 
Nacional de Arte Antiga, Museu 
de São Roque – Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa: 45.)

Figura 6 – Giovanni Paolo Schor, 
Desenho para uma consola, 
c.1660-90, RoyalTrustColection 
(Fonte: https://www.rct.uk/col-
lection/904460/a-design-for-a-
-console-table)
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De outro modo – e concordando com 
Luísa Arruda (2000: 146) – assumir que o modelo 
de credência utilizado no retrato de D. Tomás de 
Almeida justifica a atribuição a Domenico Duprà 
poderá revelar algumas fragilidades. 

Na verdade, esta tipologia de credência, 
cuja estrutura apresenta a forma de um tritão7, 
revela-se um atributo iconográfico empregue por 
outros retratistas ao serviço das monarquias cató-
lica, como é o caso do retrato do regente Filipe 
de Orleães (figura 7), executado por Charles Van 
Loo8.  De entre os vários modelos de credência 
representados em retratos régios, nobres e pre-
latícios portugueses, particularmente os oriun-
dos da corte francesa9, a de estrutura de apoio 
em forma de tritão é, efetivamente, utilizada por 
outros retratistas ao serviço de grandes vultos da 
corte joanina. Veja-se o retrato de D. Frei António 
Manuel de Vilhena, Grão-Mestre da Ordem de 
Malta (figura 12). 

Em todo o caso, e pese embora não se 
verifiquem investimentos científicos em torno do 
retrato de D. Frei António Manuel de Vilhena, a 
pintura parece não apresentar similitudes plásti-
cas com as obras de Domenico Duprà ou Vieira 
Lusitano, sobretudo no tratamento estilístico, 
menos primoroso – e até tosco – que a credência e 
o tratamento dos panejamentos apresentam.  Do 
mesmo modo, é bastante evidente que o retrato de 
D. Frei António Manuel de Vilhena e de D. Tomás 
de Almeida não foram executados pelo mesmo 
autor.

7   Não raras as vezes empregue por vários artistas italianos desde, pelo menos, o início da Idade Moderna (figura 6).

8   Vejam-se também os retratos de José I, Imperador da Dinamarca, pintado por Frans van Stampart e o retrato de Cristiano VI da 

Dinamarca, conservado no Museu de História Natural da Dinamarca. 

9    Como são os casos das credências representadas nos retratos de Luís XV e Maria Leszczyńska (figuras 8 e 9), posteriormente copiadas 

por artistas ao serviço de D. João V, através da disseminação da gravura, como atestam os retratos do então príncipe D. José I e de D. João 

V (figuras 10 e 11) (Lemos, 2020: 44-46)

Figura 7 –Charles André 
Van Loo, Retrato de Filipe 
de Orleães, século XVIII, 
Museu de Belas Artes, 
Orléans. (fonte: © RMN – 
Grand Palais / agence Bulloz 
lien vers l’image shorturl.at/
lvEUV)

Figura 8 – Jean-Baptiste van 
Loo Luis XV, Rei de França 
e Navarra, c.1726-1727, 
Palácio de Versailles (fonte: 
shorturl.at/ciuyQ)
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Em suma, não será de descartar a possibi-
lidade de que ambos os artistas, Domenico Duprà 
e Vieira Lusitano (entre outros) – pertencentes 
aos mesmos circuitos de encomendas artísticas – 
tenham utilizado os mesmos modelos de peças de 
mobiliário na retratística pictórica, muitos destes 
disseminados no meio artístico português através 
da gravura da escola francesa e romana (Lemos, 
2020: 45-46). 

Convenhamos, também, que a repre-
sentação do tritão que acompanha D. Tomás de 
Almeida ou D. Frei António Manuel de Vilhena 
evoca um sentido simbólico claro: afinal, esta 
figura mitológica inscreve-se no universo literário 
clássico alusivo às conquistas transatlânticas – e 
do projeto da imposição da fé cristã em territó-
rio ultramarino –, representando a bonança e o 
auxílio prestado pelas divindades dos mares nas 
navegações. 

O tritão é representado com uma coroa 
de flores de golfão (espécime das plantas ninfeá-
ceas, aquáticas), como, aliás, também se verifica no 
Coche do Oceano fabricado para a inauguração 
da estátua equestre de D. José I, conforme a des-
crição elaborada por Domingos Caldas Barbosa 
(1775: 16): 

“Na frente do Carro [dos Oceanos] se vê hum Tritão de estatura cor-
polenta com meio corpo de Homem, e meio de Sereia, e com duas 
caudas cheias de conchas. Levará sobre a cabeça hum laurel de folhas 
de Golfão”

Notem-se, ainda, o pavimento marmoreado de formas circulares 
e losangulares – de resto, representado com a mesma mestria composicio-
nal por Vieira Lusitano num autorretrato alegórico (figura 13) – e o reló-
gio representado no canto superior direito (figura 4). Este último motivo 
iconográfico é também utilizado no retrato do arcebispo D. Miguel de 
Castro (1536 – 1625) (figura 14). Obra originalmente executada durante 
a primeira metade do século XVII seria, posteriormente, repintada por 
Vieira Lusitano, a mando de D. João V: 

Figura 9 – Jean Baptiste 
Van Loo, Retrato de Maria 
Leszczyńska, mulher de Luís 
XV de França, c.1725-1730, 
Palácio de Augustusburg, 
Brühl (fonte: shorturl.at/
luISW)

Figura 10 – Giorgio 
Domenico Duprà, Retrato 
príncipe do Brasil D. José, 
c.1727-1729, Palácio de Vila 
Viçosa (fonte: ©Fundação 
da Casa de Bragança)
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“[No sitio de Marvilla] (…) reno-
vou o primeiro Patriarca de Lisboa 
D. Thomaz de Almeida o antigo 
Palacio, e quinta da Mitra (…) em 
que mandou colocar os verdadeiros 
retratos de todos os Excellentissimos 
Arcebispos de Lisboa em quadros 
renovados pelo excelente pincel do 
insigne Francisco Vieira, por odem 
do Senhor Rey D. Joaõ V.”

Estaõ collocados, que naõ he chro-
nologica, e insinuarey os caprichos 
pitorescos do mesmo Artifice com 
que os illustrou. (…) “O oitavo he 
D. Miguel da Castro, decimo quarto. 
Deste Arcebispo naõ se achou em 
todo Portugal outro retrato mas que 
hum feito depois delle morto, com os 
olhos fechados, e deitado: e dizendo 
ElRey a Vieira, que era preciso resus-
citallo, elle o expressou com a mão 
esquerda no peito, e com a direita 
apontando para hum relogio, que 
mostrava em duas aberturas  ade-
quadas e numero do dia, e o nome 
do mez em que fallecera, e no termo 
inferior do dito relogio o anno: e 
para significar que o tal relogio alli 
cessara, faz lhe o apontador chaido 
no bufete, e para dar satisfação à 
ordem do Rey, figurou-lhe no fundo 
um dedalhaõ pendurado com a res-
sureiçaõ de Lazaro, e hum letreiro 
na moldura, que diz: Veni foras. 
(Castro, 1762-1763: 181-483)

Se compararmos esta obra com os retratos de D. Lourenço de 
Lencastre e D. Rodrigo Anes de Sá de Almeida e Meneses (figuras 15 
e 16) – também da autoria de Vieira Lusitano – torna-se evidente que 
as pinturas apresentam qualidades plásticas e composicionais distintas, 
ainda que executadas pelo mesmo pincel ou oficina, sobretudo no trata-
mento do rosto. Não poderia ser de outra forma: a execução da obra de 

Figura 11 – Giorgio Domenico 
Duprà, Retrato de D. João V, c.1727-
1729, Palácio de Vila Viçosa (fonte: 
©Fundação da Casa de Bragança)

Figura 12 – Autor desconhecido, 
Retrato de D. Frei António Manuel de 
Vilhena, Grão -Mestre da Ordem de 
Malta, c. 1700-1722,  Coleção dos 
Condes de Vila Flor e Alpedrinha 
(fonte: shorturl.at/fnwN1)
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repinte cingiu Vieira Lusitano ao respeito 
pelos valores de composição e plasticidade 
originais. Por outro lado, as semelhanças 
entre o tratamento da expressão facial, 
particularmente o olhar, de D. Lourenço 
e D. Rodrigo e o rosto de D. Tomás de 
Almeida que figura na obra conservada no 
Mosteiro de S. Vicente de Fora são notó-
rias. Destaquem-se, também, as seme-
lhanças entre o tratamento da cortina 
representada no retrato do patriarca e a 
do retrato de D. Rodrigo Anes de Sá de 
Almeida e Meneses.

Retomando a análise do retrato 
de D. Miguel de Castro, note-se que Vieira 
Lusitano se preocupa em representar o 
tempo como um elemento imprescindí-
vel para a compreensão da dignidade de 
D. Miguel de Castro. Neste caso, a repre-
sentação do relógio, cujo “apontador [se 
encontra] chaido no bufete”, adquire con-
tornos panegíricos: de uma condição de 
prelatura digna que trespassa a conceção 
do tempo terreno. 

De facto, a representação do reló-
gio na retratística pictórica alusiva a prela-
dos adquire contornos concretos:

“A precisão do mecanismo e a regu-
laridade de seu andamento, obti-
das pelas novas evoluções técnicas, 
permitiram que progressivamente 
o uso deste instrumento no âmbito 
iconográfico fosse ligado à noção 
de medida, de certeza e de confia-
bilidade. Nesse sentido, no final do 
século XVI, Cesare Ripa irá ilustrar 
em sua Iconologia uma comparação 
entre relógios e prelados: (…) “Por 
significar que os prelados são reló-
gios do mundo, que servem para a 

Figura 14 – Francisco Vieira Lusitano, 
Retrato de D. Miguel de Castro, arce-
bispo de Lisboa, [s.d.], Mosteiro de 
S. Vicente de Fora, (Fonte: © Centro 
Cultural do Patriarcado de Lisboa

Figura 13 – Francisco Vieira Lusitano 
Autorretrato alegórico, c.1718, S. João 
do Estoril, Coleção particular (fonte: 
Arruda, L. (ed.) & Carvalho, J (ed.) 
(2000). Vieira Lusitano 1699-1783: O 
desenho. Lisboa: Instituto Português de 
Museus, p. 79)
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medida de todos os movimentos e que, portanto, necessitam que sejam 
reguladíssimos e justíssimos em seus próprios movimentos e costumes. 
Tempus est mensura motis. Assim então os prelados, que são relógios do 
Mundo, postos sobre o monte da dignidade, pois que são vistos e ouvi-
dos por todos, devem muito bem advertir de soar justo, e caminhar 
direito em suas ações” (Silva, 2013:103)”

A apropriação desta tradição iconoló-
gica, enfim, teorizada pela Escola Romana, veri-
fica-se na retratística pictórica de vários prelados 
ao longo de toda a Idade Moderna. 

Ticiano Vecellio (1473/90 – 1576) será, 
justamente, um dos artistas a empregar este 
motivo iconográfico como forma de reforçar a 
condição prelatícia dos seus retratados (figuras 
17 e 18). No caso português, e particularmente 
no domínio do retrato prelatício, é notório que 
Vieira Lusitano se apropria desta mesma tradi-
ção iconográfica, patente, não só, no retrato de 
D. Miguel de Castro, como também no retrato 
a sanguínea de um eclesiástico, conservado no 
Museu de Évora, e no retrato em análise de D. 
Tomás de Almeida, onde o relógio enfatiza o 
carácter regulador e justo da prelatura do pri-
meiro patriarca, já praticamente a metade da sua 
missão espiritual. 

Relembre-se que Vieira Lusitano con-
vive de perto com a “Grande Pintura Italiana”: 
nas Pinacotecas, nos Palácios e no Vaticano e 
na Galeria do Palácio Farnese (Luísa Arruda, 
2000:54) e que a comparação empreendida entre 
a conduta dos prelados e a função primordial 
do relógio é debatida nos circuitos eruditos da 
corte portuguesa, particularmente por Bluteau, 
através das suas Prosas Portuguezas, recitadas 
em differentes congressos académicos10. Em todo 
o caso, sabe-se, segundo palavras do próprio 

10    Veja-se, sobre o assunto, Bluteau, 1728: 88.

Figura 15 – Francisco Vieira 
Lusitano, Retrato de D. 
Lourenço José Brotas de 
Lencastre, c. 1750-55, Museu 
Nacional de Arte Antiga 
(fonte: shorturl.at/aiKO2)

Figura 16 – Francisco Vieira 
Lusitano, D. Rodrigo Annes 
de Sá Almeida e Menezes, 3.º 
Marquês de Fontes, século 
XVIII, Coleção particular, em 
depósito no Museu Nacional 
dos Coches para a exposição 
temporária. (Fonte: shorturl.
at/qsxE2)
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artista, que durante a sua formação em territó-
rio italiano, Vieira Lusitano se dedicou a copiar 
obras de Ticiano (Vieira de Matos, 1780: 58), 
sendo, deste modo, provável, que durante a sua 
componente formativa tenha apreendido a rea-
lidade iconológica em questão. No mesmo sen-
tido, Vieira demonstrará, ao longo de todo o seu 
percurso artístico, que é um forte adepto da ico-
nografia simbólica e das leituras criptográficas 
“tiradas dos inúmeros livros de emblemata que 
então circulavam pelas oficinas dos artistas (o 
que valeu ao Lusitano algumas críticas dos seus 
colegas, como Cyrillo Machado ou Pedegache 
Brandão Ivo, já adeptos de uma linguagem mais 
clara e alegórica - a substituição iluminista do 
Símbolo pela Alegoria)” (Saldanha, 1995: 67).

Não obstante, a análise empreendida 
aos elementos iconográficos presentes no retrato 
de D. Tomás de Almeida, em comunhão com 
os anteriores contributos dos autores supra-
mencionados, confere um novo fôlego à autoria 
atribuída a Vieira Lusitano. Acrescente-se, no 
mesmo sentido, que não se tem conhecimento 
de que Domenico Duprà tenha retratado o pri-
meiro patriarca de Lisboa e que o colorido deste 
artista se revela muito menos intenso – mais ele-
gante, precursor da escola francesa dos Van Loo 
ou de Jean Ranc. O mesmo não se poderá dizer 
de Vieira Lusitano que, de entre as suas inúme-
ras encomendas, sobretudo as de forte pendor 
religioso, se destacou como retratista de vários 
nobres e eclesiásticos, tal como o atestam várias das suas obras de pintura 
e desenho conservados em Portugal. Sabe-se, aliás, que de entre os retra-
tos que Vieira Lusitano pintou de D. Tomás de Almeida – alguns destes 
queimados pelo incêndio que deflagrou no terramoto de 1755 (Vieira de 
Matos, 1780: 3):

“[D. João V ofereceu] ao mesmo Eminentissimo Senhor Cardeal 
Patriarca os retratos de todos os Arcebispos de Lisboa [entre os quais, 

 Figura 17 –Tiziano Vecellio, 
Retrato do Cardeal Cristoforo 
Madruzzo, c. 1552, Museu 
de Arte de São Paulo (fonte: 
https://masp.org.br/acervo/
obra/retrato-do-cardeal-cris-
toforo-madruzzo)

Figura 18 – Tiziano, Vecellio, 
Retrato de Paulo III com 
os netos Alessandro e 
Otavio Farnese, c. 1546, 
Nápoles, Galeria Nacional de 
Capodimonte ( fonte: shor-
turl.at/gloKO)
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o de D. Miguel de Castro], com o de Sua Eminencia [do próprio 
patriarca], primorosamente tirados, e coloridos pelo insigne Pintor 
Francisco Vieira” (Silva, 1750: 127)

O desconhecimento de outras fontes primárias análogas ao 
retrato em análise e a falência do estudo, mais sério, assente numa aborda-
gem comparada entre a obra de Vieira e a obra de Domenico Duprà e de 
outros artistas seus contemporâneos não nos permite atribuir, com toda 
a certeza, a autoria ao autor.  Todavia, a relação que se estabelece entre a 
presente análise e os investimentos científicos supramencionados permite 
estipular laços inequívocos com Vieira Lusitano e adiantar uma nova data 
de produção da obra: entre 1737 e 1754. Aguardemos que outros estudos 
nos possam desvendar, sem réstia de dúvida, esta questão autoral.
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Resumo 

Com o intuito de discutir a dimensão ficcional do retrato, o tra-
balho realiza uma leitura dialética de silêncio, aparição e anoni-
mato. Trata-se de pensar as imagens como ato, como defende 

Didi-Huberman, recorrendo à imagem-mariposa como abordagem 
metodológica na história da arte (montagem anacrônica de imagens 
heterogêneas), assim como de conceito para as questões formais que 
obras em questão trazem.

Palavras-chave
Retrato. Didi-Huberman. Amedeo Modigliani. Ana Mendieta. 

René Magritte.

Abstract 
In order to discuss the fictional dimension of the portrait, the 

paper performs a dialectical reading of silence, apparition and anonym-
ity. It considers thinking about images as an act, as defended by Didi-
Huberman, using the moth-image as a methodological approach in art 
history (anachronistic montage of heterogeneous images), as well as a 
concept for the formal issues the artworks bring.

No voo da mariposa: 
aparição e anonimato 
em retratos de Amedeo 
Modigliani, Ana Mendieta e 
René Magritte
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Introdução
 
O Congresso “o retrato. teoria, prática e ficção. de francisco de 

holanda a susan sontag” propõe discutir o retrato nas dimensões teóricas 
e práticas, reconhecendo os campos de conhecimento que atravessam 
por ele e o aspecto ficcional que pode ter. É reconhecida a oportunidade 
para olhar para retratos pela via da linha temática “O retrato como fic-
ção”, acompanhada dos movimentos entre os subtemas “O retrato como 
lugar conotativo” e “Retrato: celebração do anonimato”. Essas linhas 
foram traçadas a partir das relações observadas entre obras de Salvator 
Rosa, Amedeo Modigliani, Ana Mendieta e René Magritte no que con-
cerne às performances nos retratos e dimensões de silêncio e anonimato. 
O fio condutor para a leitura dessa constelação parte do que o autor 
Georges Didi-Huberman formula como imagem-mariposa (2007).

SILÊNCIO E ANONIMATO

“Permaneça calado, a 
menos que sua fala seja melhor 
do que silêncio” é o que reivindica 
Salvator Rosa em seu autorretrato 
Philosophy (1645). Segurando uma 
placa no canto inferior esquerdo 
do quadro, lemos em latim aut tace 
aut loquere meliora silentio. O pintor 
não somente pede pelo silêncio 
através das palavras, como tam-
bém o impõe a si mesmo no centro 
da composição, firme e decidido. 

Como uma montanha, 
não possibilita que os olhos pas-
seiem pelas nuvens do céu azul ao 
fundo. Laura Cumming (2009) 
observa que Rosa convida a ficar e 

Figura 1. Salvator Rosa. “Philosophy”, 1645, 
óleo sobre tela, 116.3 x 94 cm, National Gallery, 
Londres, Reino Unido.
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contemplar, mas sua aparição implica em um impasse. É assim que Rosa 
nos amordaça visualmente. Entretanto, ele nos provoca, nos instiga a 
imaginar: que tipo de posicionamentos estariam incomodando-o a ponto 
de produzir esse resoluto autorretrato? A investigação não se dará com o 
intuito de desvendar registros das motivações do artista, mas no sentido 
de criar uma pequena constelação imagética que inicia uma conversa em 
(des)aparições e silêncios, através de produções artísticas do século XX. 

(DES)APARIÇÕES

O pedido de silêncio reverbera. Duzentos e oitenta e dois anos 
depois René Magritte pinta The invention of life (1927). Em uma compo-
sição escura, quase sinistra, observamos uma mulher à esquerda que nos 
encara diretamente. Ela tem algo a dizer; mas não quer nos dizer. Seu 
sorriso de Monalisa nos cativa, nos prende no mistério. Ao lado dela, à 
direita do quadro, vemos o que parece ser uma figura humana coberta 
por um pano claro. Se é homem ou mulher, não sabemos dizer. Talvez 
nem seja uma pessoa, pode ser qualquer outro objeto, ou conjunto de 
objetos, que se assemelha a uma pessoa sob um pano. A forma dessa pos-
sível pessoa é contornada pelo que parece ser vegetação da paisagem ao 
fundo. Poderia até ser um tipo de fumaça escura muito densa. A compo-
sição sóbria deixa uma aura de mistério e morte, como se Magritte pre-
cisasse registrar um segredo obscuro. Se ouvíssemos o título “A invenção 
da vida” sem ver essa imagem, poderíamos imaginar uma composição 
totalmente diferente: tons luminosos, formas dinâmicas e expansivas, 
movimentos e abertura, quem sabe. Mas Magritte aprecia brincar com 
nossas expectativas e somos deixados com dúvidas e perguntas. Quem 
sabe ao puxar o pano surja, realmente, a vida. Viva, alegre e radiante! Se 
fosse o caso, estaríamos vendo uma inversão da história bíblica em que 
Adão surge antes de Eva; talvez Magritte esteja nos contando a invenção 
de uma vida em que Deus é mulher. Ou talvez não, porque a mulher 
retratada não fará nada, ela não demonstra movimento algum na pos-
tura. Deus, nesse contexto, é o próprio pintor que, ao invés de fazer nas-
cer a vida, silenciou um corpo como quem cobre um cadáver. Ou então, 
Deus somos nós que decidimos o que deve significar.

Esta não foi a única vez que Magritte optou por cobrir pessoas 
com panos em suas pinturas. No ano seguinte à pintura mencionada, 
encontramos pelo menos mais quatro que carregam esse silenciamento: 
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The central story, Symmetrical cunning e The lovers, em duas versões, uma 
com o casal lado a lado (em Bruxelas, coleção privada), outra com o 
casal em gesto de beijo, mesmo distanciados pelos tecidos que cobrem 
suas cabeças (versão encontrada no MoMA de Nova York). Neste caso, 
as duas versões parecem retratar o mesmo casal, dado que os modelos e 
cores das roupas são os mesmos. Em todas as obras uma mulher é retra-
tada; em apenas uma delas a mulher não está coberta pelo pano. 

Por que Magritte repete essa imagem de silenciamento? Por que 
amordaça essas mulheres? Em The central story, a mulher também apre-
senta um gesto ativo de silenciamento e sufoco, ao levar uma das mãos 
ao pescoço, segurando o pano que cobre sua cabeça. À sua frente, uma 
tuba e uma mala de viagem sobre uma mesa. A mulher não pode tocar 
a tuba pois lhe falta ar, lhe falta a condição básica para estar em fluxo 
com esse instrumento musical. Qual seria a história central? O silêncio 
domina a composição. Na falta de uma performance musical, nos ofe-
rece uma performance de silêncio. Tuba e mulher não se encontram, 
apesar de tão próximas. Uma recusa intencional de tocar o instrumento 
ou um impedimento de força maior? 

Em Symmetrical cunning, novamente o corpo feminino, dessa vez 
nu e fragmentado, como se tivesse sido cortado logo abaixo dos seios e 
coberto por um pano. No entanto, o pano não está ensanguentado, é 
apenas um show de ilusionismo, ou uma estátua, não há vida. Não há 
cabeça ou braços, tampouco vemos os pés. É um corpo sem movimento, 
capturado, condenado. Seria um castigo, um feitiço? Algum elemento 
mágico parece estar vinculado a essa condição. Atrás dele, outros dois 
objetos cobertos por panos, mas não são identificáveis. E que lugar é 
esse, que sala vermelha é essa que contém corpos esquecidos? Por que o 
corpo feminino está apenas parcialmente coberto e deixa à vista justo a 
genitália, que costuma estar coberta quando o restante do corpo se mos-
tra nu? É como se o corpo feminino estivesse reduzido a isso, à função 
reprodutiva. Está apto para receber o sêmen, gerar a vida, dar à luz… Ao 
mesmo tempo que está colocado em condição passiva, de incompletude 
e repouso, as pernas são preservadas, o que poderia levar a um movi-
mento de caminhada, corrida, ou qualquer coisa do tipo. Por fim, em 
The lovers, observamos em uma das versões homem e mulher lado a lado, 
cada um com um pano sobre a cabeça, e um fundo muito semelhante 
ao de The invention of life. A roupa da mulher poderia ser a mesma, mas 
não é possível confirmar. Seria o mesmo casal em momentos distintos? 
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Seria esse um purgatório para casais condenados ao distanciamento? 
Que dinâmicas são essas em que se encontram? O artista silencia os 
indivíduos através do pano, do têxtil. Cala, tenta esconder: as marcas do 
corpo são intencionalmente ocultadas. As expressões são negadas à vista. 
São indivíduos, mas tornados anônimos. Ao mesmo tempo que eterniza, 
mata.

Por outro lado, temos os retratos de Amedeo Modigliani, artista 
que efetivamente mostra as faces dos modelos retratados. No entanto, 
boa parte deles carrega uma característica marcante, além dos rostos 
alongados: seus olhares esvaziados. Modigliani apaga íris e pupilas, silen-
ciando o que há de mais expressivo no indivíduo, pois retratos já calam as 
bocas: quem posa está em silêncio, em espera; como objeto de observa-
ção. Modigliani silencia o olhar. Quem posa não vê, é visto. No entanto, 
o olhar apagado é abertura para o encontro, mesmo que sem contato 
visual. Através do retrato, faz um jogo paradoxal de ocultar e revelar: 
ocultar porque escolheu pintar os olhos de uma cor chapada, roubando 
a alma do outro; revelar porque, nesse mesmo gesto, deixa aparecer sua 
intenção de observar, ou ainda capturar, a alma do retratado, e isso acon-
tece através do olhar. O pintor reconhece que a aparição da psyché é um 
fenômeno, e é uma de suas tarefas, como retratista, estar em relação 
com essa aparição. O pintor deixa os olhos indefinidos, seja no breu, 
seja no cinza, quase como uma recusa em revelar algo que ele mesmo 
não pode alcançar. Ou seria algo que ele nota, mas por ser tão precioso, 
escolhe deixar oculto? Um segredo de artista. Pois não é realmente raro 
nos encontrarmos com alguém, olho no olho, alma com alma? Ouvir 
com olhos, ver sem olhos, estar na presença sem medir as palavras do 
próximo argumento? Receber o que o outro expressa, sem julgamento? 
“Nossa desorientação do olhar implica ao mesmo tempo ser dilacerados 
pelo outro e ser dilacerados por nós mesmos, dentro de nós mesmos. Em 
todo caso perdemos algo aí, em todo caso somos ameaçados pela ausên-
cia” (Didi-Huberman, 2010, p. 231). É propriamente a ausência de íris 
e pupila nos olhos que nos abrem para um silêncio espelhado: o vazio 
em mim encontra o vazio no retrato; o vazio do retrato encontra o vazio 
em mim. Ainda que ameaçados pela ausência, será que a oportunidade 
não se torna mais de encontrar do que perder? Modigliani nos convida a 
olhar essa pessoa retratada pela abertura distante de seus olhos: encontre 
você mesmo essa essência que tanto busca. Destituídos de asas e capacidade 
de voo, é através dos olhos que nos aproximamos da mariposa, quando 
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abrem e fecham como um bater de asas 
revelando nossa verdade. 

É curioso observar que em 
alguns retratos, diferente dos demais 
que são ocultados em uma cor só, 
o pintor escolhe ocultar pintando 
um olho de cada cor, um claro e um 
escuro. Alguns deles incluem Max 
Jacob (1916), Beatrice Hastings 
(1916), Monsieur Lepoutre (1916), 
Paul Guillaume (1916) e Pinchus 
Kremenge (1916). O que estaria 
Modigliani buscando nessa alternância 
de cores, nessa marcação de assime-
tria? Os olhos pintados em sua forma 
completa, com íris e pupilas, são a 
busca da aparência, enquanto os olhos 
vagos, que Modigliani persiste em registrar, marcam justamente a apa-
rição: a mariposa que aparece para desaparecer. Olhos vagos, não pela 
falta de precisão, mas pela liberdade e movimento interno; vai, vem, vai 
de novo... Sem motivo aparente. Não vemos os olhos, mas não significa 
que não estejam lá, estão em algum lugar, vagos, vagueando, explorató-
rios e errantes...

(RE)APARIÇÕES

Nessa mesma constelação de imagens, incluímos a série Siluetas, 
em que Ana Mendieta deixa rastros, memórias de uma passagem, mar-
cas de um corpo… sobrevivente? Sua expressão via earth body art sugere 
ficções de retrato, impermanências e busca por conexão com a natureza 
em seus elementos fundamentais (água, fogo, terra, ar, éter). São mais de 
200 trabalhos demarcados em espaços de Iowa e México. Mendieta afir-
mou buscar um meio de retornar à fonte materna, e fica evidente como 
essa busca é marcada por um corpo que esteve na natureza. Tornou-se 
paisagem? Natureza viva? Mendieta usa do próprio corpo como medium 
em performance, apesar de lhe ter agradado mais as fotografias e regis-
tros em vídeo do que a proposta da performance como encontro com o 
público. A artista mergulha no aspecto ritualístico das performances para 

Figura 2. Amedeo Modigliani, “Lunia 
Czechwska”, c. 1918, óleo sobre tela, 81 x 
53.5 cm, Museu de Arte de São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
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resgatar laços com a natureza e, apesar de essas atitudes serem expres-
sões de sua identidade - como pessoa, como artista, como performer -, 
os rastros deixados e registrados poderiam ser de qualquer pessoa, não 
existem vestígios específicos do corpo de Ana Mendieta. Muitas vezes a 
silhueta não entrega nem um corpo de anatomia feminina. São vestígios 
de um corpo humano. Um, nenhum, cem mil. 

A busca pelo pertencimento e retorno às origens é tão indivi-
dual quanto é coletiva. Mas não seria irônico encontrar a força criativa 
no rastro praticamente anônimo? Como fotografia artística de um pro-
jeto de Ana Mendieta, tem autoria. Como rastro deixado na paisagem, 
anônimo. Apenas humano. Podemos observar, da mesma forma, que 
a land art deixa essas marcas quase anônimas nos territórios naturais. 
Percorrer, demarcar, modelar, construir sobre esses territórios demons-
tra, ao mesmo tempo, um interesse de ser grande, imponente, marcante, 
digno de lembrança para gerações futuras, sem depender de uma ins-
tituição, como um museu; ainda que corra o risco de perder seu nome 
atrelado a essa obra. É claro que, acessando arquivos, essas assinaturas 
são evidentes. Mas para quem percorre os territórios e encontra essas 
formas, elas podem ser de qualquer um, ou da humanidade toda. 

Mendieta busca incessantemente o retorno. E para isso ela pre-
cisa usar o próprio corpo em contato e permanência temporária com a 
terra. Dessa forma, ela não faz retratos de si, nem retratos da humani-
dade. Ao ocupar os entre-espaços, cria a ficção de um retrato de uma 
alma que percorre todo espaço e todo ser:

Uma fonte central do poder da arte de Ana Mendieta está na ocupação 
de entre-espaços. Seu trabalho, sua biografia, sua posição política, toda 
sua visão de mundo foi definida pela maneira como ela se esforçou para 
“explorar novos territórios”. Categorias como feminismo, body art e land 
art simplesmente não se aplicavam ao seu trabalho, porque ela esculpiu 
seu próprio espaço criativo - o ‘Betwixt Between’. Seu trabalho é intan-
gível; sua essência é a ausência: a ausência do corpo humano, a escul-
tura ausente, o momento ausente que só é captado no papel como eco 
fotográfico. A magia de Mendieta é a magia do ‘espaço entre’, do ‘muito 
pouco’, da ‘leveza’.1 (ROSENTHAL, 2013, p. 18, tradução nossa) 

1   “A central source of the power of Ana Mendieta’s art lies in her occupation of in-between spaces. Her work, her biography, her political 

position, her whole worldview was defined by the way in which she strove to ‘explore new land’. Categories such as feminism, body art and 

land art simply did not apply to her work, because she had carved out her own creative space – the ‘Betwixt Between’. Her work is intan-

gible; its essence is absence: the absence of the human body, the absent sculpture, the absent moment that is only captured on paper as a 

photographic echo. Mendieta’s magic is the magic of the ‘space between’, of the ‘very little’, of ‘slightness’.” (ROSENTHAL, 2013, p. 18)”
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O desinteresse nas qualidades formais como excelência da obra e 
o consequente interesse em qualidades efêmeras, invisíveis e leves podem, 
também, sugerir uma possibilidade de ver, nas Siluetas de Mendieta, uma 
busca pela psyché que surge de crisálidas emocionais e sensíveis. 

O VOO DA MARIPOSA

Observamos Mendieta se colocando como crisálida na própria 
terra, reivindicando um constante retorno. Notamos cada Silueta fir-
mando uma metamorfose: a artista se devolve à terra para nutrir-se, deixa 
formar a crisálida. Nesta série, observamos rastros e marcas de uma pre-
sença que não se sabe há quanto tempo já deixou o local. Mendieta apa-
rece somente para desaparecer. E reaparecer, em outro lugar, em outros 
elementos. Mendieta nos mostra, não a borboleta, mas o casulo que aco-
lheu, nutriu e guardou essa borboleta; ela valoriza e deixa à mostra essa 
fase ninfa que nutre um mistério entre larva e imago. Mais do que rastros 
de uma passagem, Mendieta revela os casulos deixados abertos na natu-
reza, ora definidos em contornos, marcados em depressão na terra ou 
na areia, ou ainda pela forma que musgos e pequenas plantas deixam na 
água de uma poça; o rastro que deixa não parece de movimentos, como 
as fotografias de Loïe Muller, mas de uma permanência imóvel necessá-
ria para, depois, movimentar-se através do corpo inteiro. 

A proposta do estudo em estabelecer uma constelação imagé-
tica para discutir retrato, silêncio, anonimato e aparição só poderia ser 
tecido ao considerar as imagens como ato, assim como defende Didi-
Huberman. Ou seja, a imagem não significa nada em absoluto nela 
mesma; ela se movimenta, se relaciona com outras imagens. Estar em 
movimento, ora revelando, ora ocultando, é o que ocorre na imagem 
mariposa. Quando Didi-Huberman (2007, p. 9) afirma que a borboleta 
aparece para desaparecer, direciona essa característica para o estudo das 
imagens, reconhecendo que certas questões aparecem e desaparecem 
conforme se costuram os interesses de estudo, o campo de estudo, a 
constelação teórica envolvida, e a constelação imagética proposta.

Isso é o que traz o aspecto phasma nas imagens, etimologica-
mente se aproxima de falena, a mariposa noturna, e trata da aparição. Em 
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entrevista à Revista Zum sobre a exposição Levantes2, Didi-Huberman 
afirma aparição como “um evento autêntico, impossível de ser reduzido: 
é um raio que corta o céu” (2017), diferente de aparência, a qual supõe 
um simulacro, ainda nas palavras do autor. Portanto, quando analisamos 
as imagens, buscamos o phasma que aparece como um raio e conecta 
essas imagens, e não o aspecto da superfície, do que aparentam ser, 
quem sabe numa perspectiva histórica de identificar e organizar as pro-
duções em estilos.

Sendo assim, um movimento especial que observamos nessa 
constelação de imagens aparece quando colocamos Symmetrical cunning 
(1928) e The central story (1928) de Magritte ao lado de duas Siluetas de 
Mendieta. Em Imagen de Yagul (Mendieta, 1973), a artista se encontra 
sentada no que parece uma cova, rodeada de rochas, e seu corpo coberto 
de ramos de flores silvestres; em Untitled: Silueta Series, Mexico (Mendieta, 
1976/1991), a silueta se revela em vermelho sobre um pano branco, o 
que lembra muito o Santo Sudário de Jesus Cristo. Enquanto vemos, 
nas pinturas de Magritte, mulheres anônimas cobertas por panos, uma 
silenciada e uma amputada, nas fotografias de Mendieta também encon-
tramos mulheres “anonimizadas”, escondidas por algo. O que denuncia 
esses gestos como absolutamente distintos? As mulheres de Magritte 
estão desconectadas e incapazes, mas Mendieta faz questão de deixar os 
corpos em algum tipo de inteireza, tanto pelo fato de a forma do corpo 
humano caber na composição do quadro (e do tecido), assim como pelo 
fato de colocar-se nua em contato com a natureza e com a paisagem. Se 
Magritte cala e fragmenta, Mendieta retoma, devolve, recupera, expõe - 
mesmo que esconda.

Consideradas essas relações, seria o silêncio que Salvator Rosa 
reivindica um silêncio hierárquico e machista, sob o qual as mulheres 
permaneceram por séculos, tanto como modelos de representação, como 
nas posições de poder, como pesquisadoras, artistas, etc? No entanto, 
não parece ser o mesmo silêncio o que reverbera nos olhares vazios de 
Modigliani. Tanto homens quanto mulheres são atingidos por essas 
escolhas, não há uma distinção aparente. Mas o silêncio que este pintor 
impõe aos retratados coloca os mesmos em um lugar intermediário: nem 
vivos, nem mortos; nem anônimos, nem completamente reconhecíveis. 
Ou, talvez, não seja um silêncio imposto, mas um silêncio observado 

2   “Soulèvements”, primeiramente inaugurada no Museu Jeu de Paume Paris, de outubro 2016 a janeiro 2017.
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por um artista que vê no outro a distância, quem sabe sonhadora, em 
devaneio. Se enxergamos movimentos de metamorfose nessas séries de 
obras, nos perguntamos se Magritte e Modigliani estariam colocando 
retratados e retratadas em lugar de crisálida, enquanto Mendieta coloca-
ria a si mesma como crisálida que apenas nos deixa as evidências de sua 
nutrição, transmutação e reterritorialização. Cada Silueta é um registro 
de que sua metamorfose aconteceu, e ela continua não pertencendo a 
território algum, apenas se nutre da terra para viver em ar, ou ainda, em 
éter. Nessa dinâmica, Rosa se colocaria como plena borboleta pedindo o 
silêncio das lagartas que nada de bom tem a dizer. Ou, ainda, de maneira 
menos dura, faz um convite: reconheça o lugar necessário da crisálida 
para nutrir, desenvolver, transformar – até que o silêncio seja quebrado 
na aparição da borboleta.  

O silêncio existe como pausa, como suspensão da troca e da 
comunicação. Silêncio que surge para permitir observação. Esse silêncio 
momentâneo, como um bater de asas de mariposa, que por ora pode 
ocultar, mas em breve pode revelar: em outra imagem, outro texto, outro 
campo... Silêncio para além da pausa: silêncio como comunicação. 

Considerações finais

A composição especial dessa constelação imagética propôs uma 
abertura para interpretações poéticas não finalizadas. O ato de deixar as 
imagens falarem dentro de um conjunto revelou um jogo de aparição/
desaparição, em quase anonimatos, e silêncios que carregam um desejo 
imenso de comunicar. O silêncio pesado do autorretrato de Salvator Rosa 
traz uma firmeza quanto a si mesmo, mas desconfiança com relação ao 
outro. O silêncio repercute nas obras The invention of life (1927), The cen-
tral story (1928), Symmetrical cunning (1928) e The lovers (1928), em que 
Magritte cala figuras humanas com um pano sobre a cabeça. Modigliani, 
por sua vez, parece calar seus retratados através dos olhos distantes, vagos, 
sem íris definida. Seria um ato de silenciar ou de reconhecer a falta de 
conhecimento da alma de quem está à frente do cavalete disponível para 
ser transmutado em uma composição sobre a tela do artista? E ainda 
temos Ana Mendieta, com a série Siluetas. São mais de 200 trabalhos em 
espaços de Iowa e México em que a artista, por vezes, registra a si mesma 
camuflada ou escondida na natureza, ou registra as silhuetas de sua pas-
sagem pela natureza. As silhuetas evidenciam tanto a presença quanto a 
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ausência, tanto a materialidade da terra quanto a imaterialidade do ato 
imaginativo de recuperar uma imagem de Mendieta naqueles ambientes. 
A imagem mariposa da qual Didi-Huberman (2007) fala é a imagem que 
aparece para desaparecer, o aspecto phasma das imagens. O encontro 
das imagens dos artistas mencionados revelou um jogo de aparição e 
desaparição que nos convida a pensar os retratos como efêmeros—ainda 
que sobreviventes; silenciosos—ainda que extremamente comunicativos; 
anônimos—ainda que reveladores. Deixando-se conduzir pelo conceito 
de imagem-mariposa, essa constelação pode ainda ser ampliada e revi-
sada. Pode-se aprofundar a discussão na linha da discussão feminista na 
relação das Siluetas de Mendieta com Symmetrical cunning de Magritte; 
ou ainda partir da problemática de território, origem, identidade e movi-
mentos migratórios de Siluetas com outras produções; assim como dire-
cionar a constelação para imagens que tragam mais forte o aspecto de 
simetria nas obras... Os caminhos são vários: a lagarta já se coloca em 
posição para metamorfose.
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Resumo

Este artigo põe em diálogo alguns trabalhos do fotógrafo 
Sebastião Salgado e do artista Alfredo Jaar a partir de uma inci-
dência temática: os retratos da guerra civil ruandesa. Autores 

como Susan Sontag e Jacques Rancière serão importantes na nossa aná-
lise, que procura situar como pode funcionar uma política das imagens 
da alteridade.
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Política das imagens.

Problemas entre estética e representação

A polêmica em torno da obra de Sebastião Salgado já não é 
assunto novo. Suas fotografias e longas reportagens, especialmente 
aquelas que se debruçam sobre as agruras humanas, têm sido debati-
das de modo crítico desde pelo menos a publicação de Good Intentions, 
de Ingrid Sischy (1991/1996) – um virulento texto cuja intenção terá 
sido a de examinar mais detidamente aquilo que a autora chamou de 
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“o mito de Salgado” (p. 281). Publicado pela primeira vez em 1991 na 
revista estadunidense The New Yorker, o trabalho buscava configurar uma 
“eloquente desconstrução do conceito de ‘fotógrafo interessado’”, como 
sugerem Liz Heron e Val Williams em Illuminations: Women writing on pho-
tography from the 1850s to the present (1996, p. 272), livro em cuja edição 
consta o artigo de Sischy.

Ali, dentre muitos adjetivos pouco favoráveis, o interesse da 
autora se volta primordialmente àquilo que ela reconhece, no trabalho 
do fotógrafo brasileiro, como uma estetização da pobreza, ou seja, um 
certo gosto por fotografias que edulcoram, com sua beleza, momentos de 
extrema fragilidade humana e social, tais como as reportagens feitas na 
região africana do Sahel e no Kuwait. A tese da autora é a de que “este-
tizar a tragédia é a maneira mais rápida para anestesiar os sentimentos 
daqueles que a estão testemunhando”, visto que a “beleza é um chamado 
à admiração, não à ação” (Sischy, 1991/1996, p. 277).

Dessa fórmula sairão muitos questionamentos. Um dos mais 
famosos e certeiramente simples terá sido aquele que David Levi Strauss 
(2003) redigiu de modo bastante sintético: “Por quê a beleza não pode 
ser um chamado à ação?” (p. 9). Para ele, os argumentos postos em jogo 
por Sischy teriam pelo menos duas fontes teóricas claras, uma advinda 
de uma influente crítica da fotografia surgida entre os anos 1980 e 
1990 – de onde despontaram nomes como Martha Rosler (2004), Allan 
Sekula (1984), Abigail Solomon-Godeau (1991) e John Tagg (1988) – e 
outra mais antiga, originada do clássico debate surgido no interior do 
marxismo alemão, na qual vem a se destacar a proeminente palestra 
proferida por Walter Benjamin, “O autor como produtor” (1934/1987). 
Nela, o filósofo alemão nos lembrava que certos fotógrafos conseguiam, 
através de seu trabalho, “transformar a própria miséria em objeto de 
fruição”. (p. 129).

Mas Levi Strauss (2003) não está interessado em produzir uma 
genealogia da crítica de Sischy por acaso: seu interesse é o de mostrar 
certa falha contextual nos argumentos da autora, nos lembrando que 
Benjamin estava focado em outra prática fotográfica muito distinta da 
de Salgado, a saber, aquela produzida pela Nova Objetividade (Neue 
Sachlichkeit), ali epitomizada na figura de Albert Renger-Patzsch e seu 
famoso livro, publicado em 1928, O mundo é belo (Die Welt ist schön).

Apesar de decidir por não se aprofundar nas diferenças entre os 
fotógrafos alemão e brasileiro, ou mesmo nas diferenças contextuais que 
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desencadeariam as falhas de Sischy, Levi Strauss (2003) acaba determi-
nando que tal crítica não fazia jus ao trabalho de Salgado porque as foto-
grafias dele eram “feitas de dentro”, “em solidariedade”, argumento que 
o próprio crítico estadunidense remonta ao escritor uruguaio Eduardo 
Galeano: “Caridade, vertical, humilha. Solidariedade, horizontal, ajuda. 
Salgado fotografa de dentro, em solidariedade” (Galeano, 1990 como 
citado em Levi Strauss, 2003, p. 7).

Seu texto parece querer ser, no fundo, uma tentativa de defesa da 
beleza contra certo gosto anestético que ele considera existir nas tendên-
cias pós-modernistas que atacam o fotógrafo brasileiro. Para ele, vigorava 
à época uma ideia de que imagens muito “estetizadas” seriam imagens 
muito transformadas, e que imagens muito transformadas teriam menor 
valor político. Contra isso, ele destaca o caráter invariavelmente transfor-
mativo de toda forma de representação: 

Representar é estetizar; isto é, transformar. Isso apresenta um vasto 
campo de escolhas, mas não inclui a escolha de não transformar, de 
não mudar ou alterar o que quer que esteja sendo representado. Não 
pode ser um processo puro, na prática. Isso vale tanto para a fotogra-
fia quanto para qualquer outro meio de representação. (Levi Strauss, 
2003, p. 9)

Há política intrínseca às imagens?

Não nos interessa aqui, em todo caso, apontar os vencedores 
desse debate, mas tentar ampliar o escopo desse jogo entre arte e polí-
tica para além de suas miradas. Partimos, para tanto, da célebre crítica 
feita por Susan Sontag às imagens de Salgado em seu livro Diante da 
dor dos outros (2003/2003). Ali, a autora estadunidense terá afirmado 
que o maior problema da estética do fotógrafo brasileiro não seriam “as 
situações demasiado comerciais em que (…) são vistos seus retratos de 
desgraça”, mas sim que “os destituídos de poder não sejam designados 
nas legendas.” (Sontag, 2003/2003, p. 67). Isso, para ela, simbolizava a 
outra face de uma estrutura cujos direitos à subjetividade e à nomeação 
só eram dados às celebridades.

Tal crítica é primordialmente endereçada à série de reporta-
gens intitulada Êxodos (2000), dentro da qual estão editados o traba-
lho da mina de Serra Pelada e as imagens da terrível experiência vivida 
em Ruanda durante o etnocídio ocorrido por lá no início da década de 
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1990. Salgado, além do mais, edita uma série derivada dessas viagens 
que acaba publicada no formato de um livro com o nome de Retratos 
das crianças do êxodo (2000). Mas qual a pertinência dessa crítica? Qual 
sua potência e seu alcance? Como abordá-la, inclusive conjugando com 
ela outras maneiras de pensar a política das imagens?

Ora, sabe-se bem que, para Sontag, as fotografias não são bons 
veículos para o conhecimento ético ou político. No seu seminal livro 
Sobre fotografia (1977/2008), ela nos conduz à ideia de que ver uma 
foto produz apenas um “conhecimento barateado – uma aparência de 
conhecimento, uma aparência de sabedoria”, pois “a compreensão se 
baseia no funcionamento. E o funcionamento se dá no tempo e deve 
ser explicado no tempo. Só o que narra pode levar-nos a compreender” 
(Sontag, 1977/2008, p. 34). A fotografia, claro está, fica assim destituída 
de uma capacidade narrativa e doravante empurrada para os confins de 
um sentimentalismo improdutivo, para uma zona de aceitação da reali-
dade tal como registrada pela câmera. Zona de não-compreensão, visto 
que “toda possibilidade de compreensão está enraizada na capacidade de 
dizer não” (Sontag, 1977/2008, p. 33).

Outro modo de dizer isso seria: só chegamos à compreensão 
quando há, nos campos das ações e pensamentos, condições de surgi-
mento de forças dissensuais que permitem, pelo conflito, a revelação de 
novos modos de produção do sensível. O argumento da autora estadu-
nidense, no entanto, generaliza ou essencializa certos modos de produ-
ção/recepção de fotografias que, a despeito de sua posição canônica no 
interior de uma certa história da fotografia, não podem ser os únicos a 
serem levados em conta. Sua análise está fortemente ancorada em sabe-
res que tendem a buscar a pureza do fotográfico na medida mesma em 
que excluem uma miríade de experiências concretas cujas materialida-
des vem expor a extrema dificuldade de situar uma ontologia fotográfica. 
Isto é, sua visada parece evitar uma abordagem mais fenomenológica 
e uma aproximação mais diversificada da concretude das obras de seu 
tempo para além dos limites do fotodocumentarismo. Obras de artistas 
da mesma época dos seus textos e que, com fotos, faziam florescer novos 
modos de sensorialidade – maneiras de dizer “não” a um modelo de 
fotografia que buscava em cada foto apenas a reafirmação de uma onto-
logia documental.

O que também quero dizer com isso é que apenas aceitar o argu-
mento de que “nunca se compreende nada a partir de uma foto” (Sontag, 
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1977/2008, p. 33) seria aceitar que só se pode não compreender a partir de 
uma fotografia porque o único registro de leitura possível é aquele pré-determi-
nado pela própria Sontag. Aqui, de algum modo, sua própria sentença se 
volta contra ela, o feitiço se volta contra a feiticeira. Senão, vejamos: ela 
nos fala que “nunca” e que “nada” se compreende “a partir de” uma foto. 
Ora, cabe a nós nos perguntarmos, dentre outros caminhos possíveis, o 
que quer dizer “a partir de uma foto”. 

Ao que nos parece, “partir de uma foto” é algo que não cessamos 
de fazer para a produção de conhecimento. A própria autora reconhece 
a possibilidade de preenchermos “lacunas em nossas imagens mentais 
do presente e do passado” a partir de fotografias (Sontag, 1977/2008, 
p. 33). Contudo, logo as descarta novamente por ocultarem mais do 
que revelam, fazendo uso da famosa frase de Bertolt Brecht, “uma foto 
da fábrica Krupp não revela quase nada a respeito dessa organização” 
(Sontag, 1977/2008, p. 34). No fim, o que fica claro nesse discurso é 
seu duplo desejo de, por um lado, desmontar o arcabouço que sustenta 
a crença de uma fotografia como imagem fiável e próxima do real, e, por 
outro, o de isolar o ser puro da fotografia para melhor julgá-lo.

A infelicidade aí é que, assim, nunca se parte de uma fotogra-
fia, mas a ela se circunscreve, se delimita. A foto, desse ponto de vista, 
só pode ser julgada como matéria de conhecimento se dela não parto, 
mas nela, e apenas nela, me instalo. É por isso que Sontag vai negar 
temporalidade às fotos, essa medida que ela faculta tão indispensável ao 
funcionamento da compreensão. Porém, assim se esquece, como nos diz 
o Jacques Rancière do Espectador emancipado (2008/2012), que “uma 
imagem nunca está sozinha”, porque sempre participa “de um disposi-
tivo de visibilidade que regula o estatuto dos corpos representados e o 
tipo de atenção que merecem” (p. 96). Assim também se esquece que 
esse dispositivo está presente mesmo lá onde ele se oculta (seja pelos 
nossos costumes, seja pelos agentes que o controlam), e que seu oculta-
mento é também fonte de ignorância e não-compreensão.

É claro que há uma grande diferença entre a análise presente 
nos textos que compõem o livro Sobre fotografia, escritos na década de 
1970, e a argumentação presente em Diante da dor dos outros, livro de 
2003. Nesse último, já o dissemos, a autora estará atenta às situações 
comerciais e às legendas das imagens – elementos através dos quais ela 
crê serem possíveis algumas ponderações a respeito da obra fotográfica 
de Sebastião Salgado. Ou seja, nesse caso ela já estará mais atenta àquilo 
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que  se encontra atravessado como discurso conjugado às imagens.
O que parece restar, no entanto, é um certo gosto pelas antigas 

relações disciplinares que organizam os modos de recepção das foto-
grafias. Se analisar é separar um todo em elementos ou componentes 
para melhor julgá-lo, há que se considerar que a própria possibilidade de 
variadas interpretações advém muitas vezes de novos modos de repar-
tição, de novos cortes e seccionamentos de uma mesma totalidade. No 
caso do trabalho tanto de Salgado como de outros documentaristas de 
vertente mais tradicional, isso poderia implicar, para dar apenas um 
exemplo, numa maior relativização do instante do clique e numa valori-
zação de procedimentos editoriais e curatoriais, tarefas em geral relega-
das ao segundo plano – tarefas que o fotógrafo brasileiro inclusive decide 
delegar à sua esposa, Lélia Wanick Salgado.

Lélia seria, então, a parte ocultada de um dispositivo de visibi-
lidade que não começa nem termina nas representações fotográficas de 
Salgado. Entretanto, foge ao escopo das nossas discussões o aprofun-
damento de como essa redistribuição analítica poderia se dar tendo em 
conta essa “coadjuvante” tão essencial. Interessa-nos, neste espaço, ten-
tar iluminar a discussão desde um contra-exemplo extremamente repre-
sentativo, visto que tão próximo tematicamente: os trabalhos de mesma 
época do artista chileno Alfredo Jaar.

Ruanda: formas que façam justiça

Sabe-se que, como Salgado, Jaar decide se deslocar até Ruanda 
em 1994 para registrar o etnocídio lá ocorrido. Em sua pequena auto-
biografia, Da minha terra à Terra (2013/2013), o fotógrafo brasileiro des-
creve coisas terríveis como “dezenas de cadáveres passando por baixo 
de uma pequena ponte” e “uma queda d’água de onde caíam corpos 
sem parar, e que depois entravam num turbilhão” (Salgado & Francq, 
2013/2013, p. 55). Jaar, por sua vez – como nos conta Nicole Schweiser 
(2007/2008) –, sofrerá em Ruanda “uma importante comoção que trans-
formará profundamente sua relação com a representação e a imagem-
-testemunho, e seu papel como artista” (p. 29).

Do tempo de estadia em meio ao caos da guerra civil, Salgado 
fez o que se espera de um fotógrafo: produziu imagens que ele pró-
prio considera terríveis, isto é, fez o que ele mesmo acredita serem 
suas atribuições: “O fotógrafo está ali para ficar quieto, quaisquer que 
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sejam as situações, ele está ali para ver e fotografar” (Salgado & Francq, 
2013/2013, p. 59). Jaar, imerso em condições similares, também aca-
bará por reunir, “durante cerca de um mês, o peso das palavras, ima-
gens, depoimentos gravados e milhares de fotografias” e “então passará 
seis anos sendo ele mesmo trabalhado por esse material ao invés de tra-
balhando nele, tentando dar a ele uma forma que possa fazer justiça” 
(Schweiser, 2007/2008, pp. 29-30).

Buscar uma forma justa: eis provavelmente aqui condensada 
a fórmula que sustenta todo nosso jogo argumentativo; eis a diferença 
entre aquele que decide prosseguir produzindo as mesmas formas (por 
mais bem acabadas que sejam) independentemente da especificidade 
do momento e aquele que decide “ser trabalhado” pelas imagens que 
produz. Diferença capital entre aquele que fotografa a todo custo e do 
mesmo jeito (inclusive até ficar doente e deprimido, como ele mesmo 
nos conta em seu livro) e aquele que procura maior justeza nas formas 
justamente para que elas façam jus àquilo que elas representam.

Serão muitas essas formas encontradas pelo artista chileno, a 
primeira delas através da aquisição de vários cartões postais que ele envia 
a muitos amigos, cartões nos quais inscrevia, como indica o nome do 
trabalho, breves “sinais de vida” (Signs of life [1994]). O que vemos já 
nessa primeira abordagem (e que continuará a surgir em toda a série de 
trabalhos intitulada Projeto Ruanda; 1994-2010) é aquilo que Rancière 
(2008/2012) chamará de uma “contra-informação”: mensagens que 
promovem resistências ao fluxo corriqueiro do modelo comunicativo, 
mensagens que relatam a sobrevivência de desconhecidos num formato 
habitualmente empregado para o envio de lembranças a destinatários 
que aguardam ansiosamente por notícias de pessoas queridas. “Nisso 
consiste a complexidade desse gesto aparentemente mínimo: falar da 
morte em massa, inadvertida, ao falar de alguns estranhos que se encon-
tram vivos, fazer visíveis alguns nomes para assinalar o massacre que 
ninguém queria ver.” (Rancière, 2008/2012, p. 76).

Já em Real Pictures (1995), as imagens são totalmente eclipsadas 
(um total de 550 fotografias coloridas), encerradas em numerosas cai-
xas negras de arquivo que compõem volumes de diferentes tamanhos. 
No topo de sua forma lapidar, estão descritas as imagens que jazem 
nos seus interiores. Georges Didi-Huberman (2007/2008), ao comen-
tar sobre essa obra, falará também, como Rancière, sobre uma espécie 
de curto-circuito informativo: “este trabalho responde precisamente à 
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preocupação de uma ‘arte da contra-informação’, baseada numa crítica 
aguda da desinformação que nos rodeia.” (p. 49).

É também Real pictures que nos permite perceber com mais cla-
reza a possibilidade de uma conversão: a das palavras em imagens e das 
imagens em palavras. E é ela que, ainda mais, nos permite medir a dis-
tância entre aquilo que Sontag (2003/2003) chama de legendas (ou seja, 
certos tipos coercitivos e já hierarquizados de suplementos imagéticos) 
e a hábil plataforma de intercâmbios entre palavras e imagens que nela 
se instala. Pois, ali, não se trata de opor as palavras às fotografias, dando 
primazia aos escritos. “Trata-se de construir uma imagem, ou seja, certa 
conexão entre o verbal e o visual.” (Rancière, 2008/2012, p. 93).

É por isso que os dispositivos “frios”, “minimalistas” e de tom 
“conceitual” de Jaar acabam performando com mais justeza o horror 
da carnificina ruandense: porque neles imagens e palavras se prestam 
a operações poéticas e se enredam num arranjo feito para tensionar e 
perturbar as práticas uniformizantes do visível, do pensável e do dizível. 
Novamente com Rancière, poderíamos dizer:

A arte e a política começam quando se perturba esse jogo comum em 
que as palavras continuamente deslizam sob as coisas e as coisas sob 
as palavras. Começam quando as palavras se fazem figuras, quando 
chegam a ser realidades sólidas, visíveis. (Rancière, 2008/2012, p. 83).

Mas por quê a política e a arte começam aí? Porque, para 
Rancière, a arte não tem a tarefa de fornecer armas para o combate, mas 
de desenhar configurações novas do possível, redefinindo o horizonte 
social (2008/2012, p. 100). E isso começa, certamente, e como nos diz 
Sontag naquele outro contexto, pela possibilidade de dizer não. Arte e polí-
tica se imbricam, portanto, não quando uma imagem diretamente nos 
constrange ou incentiva à luta, não quando ela é um call to action, mas 
quando os dispositivos homogeneizantes que policiam a conservação 
das estruturas discursivas comuns são relativizados por novos desenhos, 
novos modos de imaginar mundos.

Eis o porquê de não devermos julgar os retratos de Salgado pela 
sua beleza ou bom acabamento. No seu trabalho, por mais solidário que 
seja, ou caridoso, ou santarrão (como nos diz Sontag; 2003/2003), ou 
“de dentro” (como o quer Galeano; 1990), não vemos a tentativa arris-
cada de imaginar um mundo diferente. As imagens são pedaços do visí-
vel, meros pedaços de uma realidade que foi petrificada pelo mecanismo 
fotográfico (talvez por isso alguns acabem por comparar os corpos repre-
sentados em suas imagens com estátuas de pedra).
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Isso pode ficar mais claro se retornarmos mais uma vez a Sischy. 
No seu texto, a autora nos lembra que, diferentemente de Salgado, 
outros fotógrafos conseguiram realmente produzir mudanças sociais 
com suas imagens. Num certo trecho, ela nos de lembra de Lewis Hine, 
para ela um fotojornalista que realmente teria feito a diferença com fotos 
“tão lúcidas e convincentes que a elas pode ser creditada a aceleração da 
criação das leis americanas sobre trabalho infantil.” (Sischy, 1991/1996, 
p. 280). Mas o que faz a diferença no início do século XX que não faz 
no fim? Seria realmente o aspecto lúcido e convincente das imagens de 
Hine em detrimento do aspecto “estetizado e auto-centrado” (Sischy, 
1991/1996, p. 280) das fotos de Salgado?

Acredito que não. Novamente com Rancière (2008/2012), pode-
ríamos dizer que “o problema estético não é a eleição de fórmulas apro-
priadas para embelezar realidades sórdidas ou monstruosas” (p. 87), já 
que, “para que a imagem produza efeito político, o espectador deve estar 
já convencido” (p. 85). E como se dá esse convencimento? Certamente 
não através de uma fotografia apenas, mas por meio de todo um con-
junto de signos, discursos e dispositivos que, incessantemente, configu-
ram nossos entendimentos da atualidade e da potência, do presente e 
do futuro. Um estudo mais aprofundado do que o de Sischy sobre as 
diferenças contextuais e históricas entre Hine e Salgado provavelmente 
contribuiria muito mais para uma avaliação de suas diferentes eficácias. 
E isso, certamente, foge do escopo deste trabalho.

No caso de Alfredo Jaar, esse redesenho do possível, já o disse-
mos, passa por uma poética da contra-informação que se conforma, em 
muitos trabalhos do Projeto Ruanda (1994-2010), como uma “política 
da metonímia”, como o quer Rancière (2008/2012). O exemplo mais 
claro disso se dá na obra The eyes of Gutete Emerita (1996). Nela, Jaar 
produz um retrato que nos dá a condição de sermos olhados por aqueles 
mesmos olhos que testemunharam a morte de muitos, dentre os quais 
seus próprios familiares. Posicionados para nos encarar, esses olhos tra-
balham sob a lógica do “efeito pela causa”, do “dois olhos por um milhão 
de corpos chacinados.” (Rancière, 2008/2012, p. 95). 

O olhar de Gutete, testemunha ocular cujos olhos “se levantam” 
em nome dos milhares de tutsis massacrados pela etnia hutu, será o olhar 
fulminante de quem carrega a perturbadora capacidade de ser a porta-
-voz dos mortos. O artista chileno cria, nesse trabalho, um dispositivo 
de visibilidade que dá um poder devolutivo a esse olhar: nele, o que 
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vemos são esses dois olhos enquadrados que nos encaram e que são ora 
multiplicados em milhares de slides dispostos numa mesa de luz, ora 
ampliados em duas caixas de luz expostas na parede da galeria. Gutete 
Emerita, aqui, ganha um elemento que as pessoas retratadas por Salgado 
não tem, a saber, a capacidade de uma certa subjetividade, um poder que 
é o mesmo de quem a olha, o “mesmo poder do qual seus irmãos e irmãs 
foram privados pelos carniceiros, o de falar ou calar-se, de mostrar os 
próprios sentimentos ou ocultá-los” (Rancière, 2008/2012, p. 95). 

Corpos dessubjetivados, sem interioridade, não são capazes 
de nos devolver o olhar, não têm palavra porque são objetos da nossa 
palavra. Estão assujeitados para que se encaixem nos nossos discursos, 
não oferecem resistência às nossas opiniões, projeções e preconceitos. 
A estratégia de Jaar, no entanto, é outra: é a de nomear e a de mostrar 
escondendo, reconfigurando uma certa distribuição das visibilidades que 
costuma manter a vítima eternamente no seu mesmo lugar. E já que a 
política de circulação das imagens da mídia “consiste em nos ensinar que 
não é qualquer um que é capaz de ver e falar” (Rancière, 2008/2012, p. 
95), caberá ao artista o trabalho complexo de curto-circuito informativo 
ocasionado por deslizamentos entre os registros visuais e textuais nas 
suas obras. E é aí, principalmente, que retratos tematicamente tão próxi-
mos quanto os de Salgado e Jaar se distanciam. Só nos olhos de Gutete 
Emerita, postos em cena por Jaar, que conseguimos ver o horror “pertur-
bar o privilégio do voyeurista” (Rancière, 2008/2012, p. 95).

Conclusão

Eis, portanto, a maneira pela qual pode funcionar uma política 
das imagens da alteridade: através de um incessante re-agenciamento de 
sua visibilidade, legibilidade e virtualidade, de modo que, nelas, a distri-
buição dos poderes não se cristalize. De que nelas a representação não 
sirva apenas como mera repetição enfraquecida (porque em imagem) 
dos acontecimentos da realidade. Isso requer ao menos duas coisas: pri-
meiro, um trabalho sempre renovado, que põe em jogo toda e cada nova 
criação; e, segundo, uma capacidade imaginativa que possibilite novos 
desenhos do possível para além dos limites consensuais de um conserva-
dorismo policial. Ou, em outras palavras, a procura por maneiras sempre 
únicas e renovadas de dissenso, no intuito de que se produzam novas 
possibilidades de construção do social.



801

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

No nosso caso em específico, procuramos demonstrar uma dife-
rença de eficácia entre os conjuntos de retratos de Sebastião Salgado e de 
Alfredo Jaar naquilo em que seus projetos estéticos diferem no tocante 
a esse desenho do possível. No caso do brasileiro, as imagens, por mais 
belas e bem-acabadas que sejam, parecem seguir uma fórmula consa-
grada que conduz à manutenção de estatutos pré-estabelecidos, inclusive 
nos seus modos de fazer a fotografia (mas não apenas). Seu modus ope-
randi é, sobretudo, o do saudosista – característica que podemos perce-
ber nos argumentos que motivam e embasam suas grandes reportagens, 
por exemplo a investigação sobre o fim dos modos manuais de traba-
lho na série Trabalhadores (1997), ou a busca por locais intocados pela 
civilização em Gênesis (2013). Seu trabalho tem características formais 
profundamente enraizadas no fotodocumentarismo do passado (o preto 
e branco obsessivo, a preocupação com o instante do clique, os elevados 
níveis de restrição aos retoques laboratoriais e assim por diante) porque 
o seu projeto estético não permite um desenho do possível, mas sim a 
idealização de uma origem idílica que se perdeu.

Aqui, podemos lembrar, como exemplo do que chamamos de 
eficácia, que no século XIX as pessoas não ousavam olhar durante muito 
tempo para os primeiros daguerreótipos porque tinham a impressão de 
que os retratados estavam a lançar um olhar de volta (Benjamin, 1987, 
p. 95). Ora, é assim ainda hoje? Certamente não. O que Walter Benjamin 
apontava como fator determinante para esse comportamento seria a niti-
dez insólita dos daguerreótipos. Mas não nos parece que seja o caso: a 
tecnologia não cessou de avançar desde aquela época, criando possibili-
dades cada vez mais altas de produção de nitidez, e nem por isso conti-
nuamos a olhar as imagens de hoje com o assombro de quem é olhado 
em retorno. A questão parece ser outra, e o mesmo Benjamin aparece 
com uma solução muito interessante no mesmo texto: “a diferença entre 
a técnica e a magia é uma variável totalmente histórica” (Benjamin, 
1987, p. 95). Ou seja, a produção de uma eficácia é sempre dependente 
dos elementos contextuais que a circunscrevem.

O que implica em dizer que os trabalhos de Jaar, aqui apre-
sentados como uma contra-proposta ao modelo fotodocumentarista 
dos retratos de Salgado, não podem se tornar modelo ou paradigma 
de uma política das imagens do outro. Sua eficácia se dá de maneira 
pontual e situada na específica relação com os meios de circulação e 
informação de sua própria época. O que parece bastante óbvio, visto 
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que sua contemporaneidade pode nos levar a crer que essa coincidência 
cronológica é um garantidor de relevância no diálogo com seu próprio 
tempo. Mas sabemos que essa é uma falsa garantia: Giorgio Agamben 
(2008/2009) já nos lembrava que o contemporâneo é aquele que man-
tém com o seu tempo uma certa discronia, uma não-coincidência, uma 
desconexão, uma dissociação, para que, partindo dessa distância, possa 
perceber não as luzes, mas o escuro (pp. 58-62). Não seriam essas outras 
palavras para dizer que é só no dissenso que se consegue criar modelos 
novos e mais justos de organização do poder?
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Resumo 

Francisco Vieira Portuense (Porto, 13 de maio de 1765 - 
Funchal, 2 de maio de 1805), lente das artes em Portugal, faz 
sobressair o seu carácter de sedução romântica particularmente 

na arte da retratística. Na obra “Alegoria à pintura”, de 1800, como 
observou Paulo Varela Gomes, o artista aproxima-se particularmente de 
Violet, no seu auto-retrato escondido. Coteja-se esta aproximação entre 
artistas, através do retrato, e dos testamentos de Vieira e da sua viúva, 
Maria Bernesconi Vieira.
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1. Contexto artístico num panorama nacional conturbado

Os importantes movimentos culturais que assolavam Portugal 
num rol nefasto de prisões e perseguições, fomentava o atraso em relação 
ao desenvolvimento europeu. A revolução francesa veio acompanhada 
de uma mensagem cultural completamente diferente, incorporando 
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outra gente, outro povo. A ideia de romantismo emerge assim conotada 
com um sentido negativista, sendo esta a que predomina no século 
XVIII. No seu oposto anterior, estava o sentido de uma cultura clássica 
e elitista na medida em que se constituía como uma cultura de poucos, 
para muito poucos. Caracterizava-se como uma cultura difícil, exigente e 
seletiva. Isto facilitou o seu desvanecimento, enquanto se impunha como 
imperativo o período romântico (Varela Gomes,1999).

O ideal do artista deixou de assentar unicamente no fundamento 
fiel à disciplina dos modelos clássicos. O oposto reflete a liberdade, e 
procura-se ser o mais original possível neste sentido. Cada artista quer 
ser diferente do outro, evidenciando os seus próprios sentimentos, 
imbuídos de romantismo. Passa-se de um pudor de sentimentos, de uma 
serenidade típica da cultura antiga, para o sentimento apaixonado de 
uma cultura liberal; direciona-se a cultura antiga dos exemplos clássicos, 
da mitologia, dos heróis, da antiguidade, para o romantismo dos temas 
nacionais, que Vieira tratou nas suas últimas empreitadas; cultiva a 
história coeva, bem como a história medieval, muitas vezes com torres, 
com ruínas, como mensagem de um património romântico destruído, na 
emergência de uma burguesia nascida de uma nova etapa da economia 
- a sociedade industrial- que no Porto, mais que em qualquer outra 
cidade portuguesa, ganhou visibilidade. Verificou-se aqui as condições 
económicas necessárias à germinação da consciência romântica. É 
neste limbo de transição entre o Neoclássico histórico e o romantismo, 
na paisagem, e no retrato, que encontramos Vieira Portuense, em 
declaração de último testamento, dois meses antes da sua morte (Varela 
Gomes,1999).

Lavrado a 20 de Março de 1805, em Lisboa, o último testamento 
de Portuense revoga um anterior que havia sido feito em Londres. Por 
esta data, foi também levado a cabo o registo de pagamento a “Francisco 
Vieira Director da aula de desenho pelo 1º quartel que venceu desde 
o 1º de Janeiro até o último de Março”, documento pertencente às 
contas da marinha, seguida de uma ordenação régia com o aviso “que o 
Director da aulla de desenho e Pintura da Real Academia nesta cidade 
Fran.co Vieira possa fazer hua viagem a fim de restabelecer a sua saúde” 
(Carvalho, 2001, Soares et al,2001). Portuense vem a falecer na ilha da 
Madeira, repentinamente e sem sacramentos, a 2 de Maio de 1805, na 
casa de Maria Watror, sendo sepultado na sé do Funchal.
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2. Portuense em auto-retrato (1800): affectos de corações 
agradecidos nos retratos da “alegoria da Música” e da “alegoria 
da pintura”

O carácter de honestidade romântica encontra-se implicitamente 
patente na arte retratística de Portuense. Influenciada pelo seu pai, 
Domingos Vieira, e por João Glama Ströberle num momento inicial 
da sua carreira, esta arte encontra paralelos na influência dos artistas 
mais próximos do seu círculo em Inglaterra, como Bartolozzi, Angélica 
Kauffmann (1741-1807), os LeBrun, Reynolds, entre outros. A 
perspetiva de Vieira coincide particularmente com as ideias de Pierre-
Noel Violet, miniaturista da casa real francesa, que pinta o seu retrato e é 
referenciado no testamento da viúva de Portuense, Maria Bernasconi. Os 
paralelos entre estes dois artistas no modo de pintar, e particularmente, 
na pintura de retrato, tanto em alegoria, como em miniatura, também 
esta praticada por Vieira.

No par de pinturas de temática clássica, a “alegoria da música” 
e a “alegoria da pintura”, Vieira consubstancia, metaforicamente, o seu 
retrato de vida. 

A primeira encerra um ciclo de aprendizagem académica pela 
Europa, a segunda encerra um ciclo de vida enquanto artista consagrado, 
estabelecido em Londres. Segundo José Augusto França, ambas as 
pinturas são cópias de outras conservadas na pinacoteca de Roma. 

Vieira sintetiza neste par o seu conceito fundamental acerca da 
arte da pintura, que transmite no seu discurso à academia: a escolha e o 
conhecimento aprofundado, a partir do estudo dos clássicos, enquanto 
pedra basilar ao percurso digno de um grande artista. É isto que, na sua 
essência, diferencia a obra de um grande artista- o aturado estudo prévio 
para a mesma, ensaiado em profundidade, tal como acontece no teatro, 
ou na música (Portuense, 1803).

A alegoria da música, de Vieira, é uma cópia quase exacta da 
conhecida pintura de Romanelli, exposta na galeria do Capitólio em 
Roma, conforme identificado por Pierre Rosenberg, e citado a posteriori 
por José Augusto França. Alexandra Markl faz a aproximação com o 
retrato de jovem com turbante e viola, desenho a giz, atribuído a Angelica 
Kauffmann, da Akademie der bildenden Künste, Kupferstichkabinett 
(inv.21.473) (Markl,2001). Este desenho revela-se de particular interesse 
pois, conforme identifica Alexandra Markl, a inexistência de auréola 
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aproxima-o da pintura de Vieira, que, segundo aventa a investigadora, 
pode ter sido executada na presença do original durante um dos períodos 
do artista em Roma, mais provavelmente em 1796 (Markl,2001). Por 
vias do monograma inscrito A.K. 1795 (?), o desenho a giz tem sido 
atribuído a Angelica Kauffmann, embora também se possa admitir Vieira 
como o seu autor. A data, remete-nos para o ano da morte do marido 
de Kauffmann, o Veneziano Antonio Pietro Zucchi, amigo íntimo, com 
quem casou em 1781, aos 39 anos. O pintor, também seu biógrafo, faleceu 
em 1795, em Roma. Neste ano, a produção de Kauffmann é escassa. A 
artista viajou por Itália, enlutada pela perda do marido, havendo um 
notório enfraquecimento da sua produção a partir desta data (Varela 
Gomes,1999, Markl,2001). 

O monograma A.K. foi colocado no capitel da coluna. A coluna, 
representa simbolicamente um pilar, construído em honra de alguém 
importante, no caso Kauffmann enquanto pilar da pintura coeva. Com 
este acrescento ao original, o autor pretendeu possivelmente homenagear 
a própria Kauffmann1 enquanto “mãe das artes e dos artistas”2, exemplo 
a seguir e musa de inspiração, enquadrando-se entre a música (com o 
violino), a poesia (com o rolo de pergaminho) e a pintura (a própria 
figura). 

Em 1796 Vieira regressa a Roma3. Segundo a correspondência 
do pintor, a partida de Roma nesse ano foi complicada, pelo estado de 
guerra acrescido de dificuldades na viagem; e a estadia em Viena, a partir 
de 1797, prolonga-se por quatro meses pelo inverno rigoroso que se 
atravessava. Escreve a Augusto Molloy a 23 de Janeiro dizendo que está a 
dar “princípio e final a várias coizas” (Soares, et. al.,2001). Entre outras, 
Vieira concentra-se na execução dos croquis das pinturas de Carracci, 
que não teve tempo de fazer em Roma, como relata a Rosaspina; poderá 
também ter terminado de desenhar e ter inclusivamente pintado a 
“alegoria da música”4, a representar Angelica, a mãe das artes, e uma 

1   Kauffmann retrata-se como uma artista que se encontra entre a música e a pintura na obra “Self-Portrait at 
the Crossroads between the Arts of Music and Painting”, 1794, 152 x 212 cm, National Trust, Nostell Priory, 
Yorkshire.

2  G. G. de Rossi, em 1785/1786  publica na revista  Memorie per le Belle Arti,um artigo sobre  Kauffmann 
descrevendo-a como a “mãe das artes e dos artistas” e a pittrice delle grazie. https://www.angelika-kauffmann.de/
en/chronology/

3   onde poderá ter procurado Kauffmann para lhe apresentar as suas condolências, tendo em conta a relação 
profissional e de amizade que o unia ao casal, cuja residência era porto de abrigo para artistas e negociantes de arte. 

4   uma pista a ser analisada com os métodos de exame e análise próprios, essenciais à reconstituição da história 
técnica da arte é a busca de um monograma similar na pintura de Vieira.
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das suas maiores 
musas inspiradoras 
até àquele momento. 
Alguns dos esboços 
dos seus cadernos 
poderão ter sido a base 
para a projeção destas 
alegorias, com base 
numa das páginas do 
seu “livro nº 8 contendo 
diversos bosquejos, e 
estudos de diferentes 
quadros”, datado de 
1800 (fig.1). 

A sua obra mais 
simbólica, a  “Alegoria à 
pintura”, de 1800, é feita 
no cômputo da sua vida 
em Londres. Portuense 
representa uma figura feminina, muito semelhante ao retrato de Vigée Le 
Brun, que poderia ser também a sua fonte de inspiração nesta fase, pois 
os auto-retratos mais similares da pintora, datam igualmente de 1800 
(fig.2). A influência desta artista na obra do Portuense foi cotejada por 
Varela Gomes (Varela Gomes,1999). Esta pintora, refugiada da revolução 
francesa, em itinerância pela Europa, pertenceu ao círculo de Bartolozzi 
e de Angelica Kauffmann, e também terá contactado com Vieira, no 
período de Londres, uma vez que, como aponta nos seus diários, lidou 
comprovadamente com outras figuras de vulto portuguesas5. 

A inspiração na obra de Lebrun é particularmente evidente no 
auto-retrato6 do Museu do Hermitage, também assinado, e datado de 

5    Vigeé Lebrun nos seus escritos refere-se ao contacto com a bela Madame Souza, esposa do embaixador português em Londres, 

cuja preocupação com o futuro casamento dos LeBrun era evidente: “ Another day the Duchess d’Aremberg, accompanied by Mme. de 

Canillas, and Mme. de Souza, the Portuguese Ambassadress, all very young and pretty, came to offer their belated counsels a fortnight 

after the knot had been tied. “For heaven’s sake,” exclaimed the Countess, “on no account marry M. Lebrun ! You will be miserable if you 

do !” And then she told me a lot of things which I was happy enough to disbelieve, but which only proved too true afterward. The annou-

ncement of my marriage put an end to these sad warnings, which, thanks to my dear painting, had little effect on my usual good spirits. I 

could not meet the orders for portraits that were showered upon me from every side. M. Lebrun soon got into the habit of pocketing my 

fees. He also hit upon the idea of making me give lessons in order to increase our revenues”.

6   Auto-retrato, 1800, Óleo sobre tela, Assinado e datado no canto inferior esquerdo: “Vigee Le Brun a Petersbourg 1800”; Museu Estatal 

Hermitage, São Petersburgo (GE 7586);Proveniência: Academy of Arts, Saint Petersburg (até 1922); Museu Estatal do Hermitage (desde 

Figura 01

Figura 02
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1800. O retrato foi pintado em 
S. Petersburgo e submetido com 
sucesso por ocasião da receção 
da artista enquanto membro 
honorário desta academia de 
Belas-artes7 . Tratou-se de uma 
comemoração organizada pelo 
seu amigo, o conde Alexander 
Stroganov. Considerado pela própria como sendo o seu melhor retrato8, 
a artista pinta a paleta na mão esquerda, desenhando a czarina Maria 
Fyodorovna coroada, mulher de Paul I. Não só a evidência composicional 
na pose da figura, fitando o observador é comparável à pintura de 
Portuense, como também se encontram afinidades na elegância do gesto, 
na intimidade e na feminilidade com que está representada. 

A figura que pinta Vieira tem sido interpretada por vários 
autores como Angélica Kauffmann. Tendo em conta as similitudes 
com os seus auto-retratos, na “alegoria da pintura” poderá ver-se 
igualmente a representação alegórica da própria Vigée-LeBrun. Já Carlos 
Passos aventa que poderá tratar-se do retrato da sua própria mulher, 
agora reconhecida pelo seu testamento como sendo Maria Apolónia 
Bernasconi. Maria Apolónia, antes de casar com Portuense, enviuvou 
de um artista do círculo de Bartolozzi, Giovanni Fabbri (John Faber)9. 
De facto, na gravura de Mrs. Faber10, executada por John Faber, o jovem 
(c.1695 – 1756), gravador e pintor de retratos e miniaturas, em Londres, 
encontram-se directas semelhanças fisionómicas com a figura alegórica 
pintada por Vieira, o mesmo acontece num retrato de autor desconhecido 
de coleção privada, que estudaremos futuramente (fig.3). A obra de 
Faber trata-se de uma gravura que tem como base um retrato do pintor/ 

1922). https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/01.+Paintings/38134/

7    esta foi uma das suas memórias mais marcantes, segundo a autora relata nos “Souvenirs” “I immediately did my portrait for the 

Petersburg academy; in it I represented myself painting, my palette in hand” (Vigée Le Brun 1835–37, vol. 3. p. 39).

8    “According to Pierre de Nolhac, Vigée Le Brun later told her friends that she considered this her best self-portrait (Nolhac 1908, p. 

162)”.

9    Bartolozzi chega a dar à estampa retratos do gravador John Faber, o velho (†1721), o que é um indício da sua relação com os Faber.

10    https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1852-0214-280. a gravura apresenta as seguintes inscrições:  “Thos. Hudson 

pinxt.”; “John Faber fecit.” e  a referência da morada do seu atelier: “Sold by J. Faber at the Golden Head in Bloomsbury Square.” 

Adicionado a lápis por Horace Walpole “Mrs Faber”. O pintor Thomas Hudson (1701-1779) foi que pintou este retrato. Retratista de renoe, 

foi aluno de Richardson, de quem se tornou genro, e foi mestre de Reynolds em Londres (1740-43). 

Figura 03
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gravador retratista inglês Thomas Hudson (1701-1779). Hudson era 
genro e aprendiz do pintor, tratadista e comerciante de arte Jonathan 
Richardson, o velho (1667 –1745).é Este último quem escreve o que 
é considerado uma obra pioneira no campo artístico An Essay on the 
Theory of Painting, que terá inspirado os artistas coevos como Johann 
Joachim Winckelmann a produzir a sua History of Art (1764), ou Joshua 
Reynolds, nas suas obras, que também inspiraram Vieira. A tratar-se da 
representação de Maria Apolónia, retrata o sentimento mais profundo 
de Portuense, o duplo amor, pela mulher e pela pintura, na figura da 
alegoria. Pinta-a com a honestidade e com a veracidade que o próprio 
a descreve, apaixonadamente, em carta a Rosaspina a 3 de Janeiro de 
1802: “uma mulher que faz a minha felicidade, sendo bela, graciosa e 
falando na perfeição as principais línguas que exercitou com o muito que 
viajou pela Europa”. Esta seria assim a única pintura conhecida do casal, 
pintada logo após o casamento em Londres, no ano de 1799. O auto-
retrato desvanecido do artista, aproxima-se particularmente da obra de 
Violet, como nota Paulo Varela Gomes (Varela Gomes,1999, Soares, et. 
al.,2001). 

Sendo esta a sua obra mais carregada de sentimento, justifica-se 
enquanto carga simbólica, pela amizade que os unia, a opção do artista 
por fazer-se representar através do retrato feito pelos seus companheiros, 
Violet (c.1800?) e Bartolozzi (1801). Estes partilhariam dos mesmos 
valores de Portuense no seu ofício de artistas: “o bom gosto, e elegância 
nas composições”. É curioso verificar que no estudo compositivo para 
esta alegoria, (MNAA inv.3050.Des) (Arruda, 2001) , o artista não se 
faz representar senão por poucos traços que não permite percecionar 
a figura, desvanecida, que de resto vem reforçar a ideia de Portuense 
acerca dos essenciais estudos prévios para atingir a perfeição na pintura.

 Este é o retrato mais profundo de si próprio- o único auto-retrato 
que se conhece até ao momento11. Ambas as figuras fitam o observador, 
mas Vieira pinta o seu auto-retrato com a tristeza e a melancolia 
que caracterizava o seu estado de espírito, num momento em que 
provavelmente já conheceria a sua fatídica doença. Vieira representa-se 
aqui, ainda em desenho, em contraste oposto à alegria, leveza e doçura 
da figura feminina: desvanecido, sem cor, cinzento, introspectivo, 

11    Os auto retratos eram muitas vezes as peças solicitadas pela academia para a admissão do artista. É por exemplo o caso dos auto-retra-

tos em miniaturas das artistas Rosalba Carriera e de Angélica Kauffmann, apresentados à academia de São Lucas em Roma.
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esboçado e triste, contrariamente ao sorriso com que Violet e Bartolozzi 
o retratam em gravura. A paleta que utiliza nesta pintura é esbatida, 
desvanecida, omitindo propositadamente a cor que melhor caracteriza 
as personagens mais significativas das suas composições históricas, tal 
como em Kauffmann e Vigée-LeBrun- o vermelho escarlate.

Esta pintura parece ser o mais significativo reflexo do sentimento 
de si, na obra de Vieira Portuense. E é por esta altura, no discurso à 
academia, que Portuense melhor se caracteriza no âmbito pessoal e 
profissional- “os talentos são hábitos”. No final deste discurso, enfatiza 
claramente os valores fundamentais do ser humano: “Sentimentos de 
amor, respeito, e fidelidade, affectos de corações agradecidos, sejão as 
demonstrações da nossa gratidão;” (Portuense, 1803).

2.1 Bartolozzi, Violet e Vieira: um trio com bom gosto e 
elegância

A alegoria à música foi 
reproduzida repetidamente por 
diferentes artistas em Londres, a 
partir do original de Romanelli, 
exposto na galeria do Capitólio 
em Roma, sendo a obra um 
lugar-comum para os artistas 
da época12, como relata Paulo 
Varela Gomes. 

É possível igualmente cotejar ambas as alegorias-retratos de 
Vieira com o bom gosto e elegância de duas gravuras menos conhecidas 
de Violet e Bartolozzi- as alegorias da admiração13 e da meditação (fig.4). 
Representam-se dois bustos de jovens mulheres com turbante, cada um 
deles enquadrado numa moldura oval, gravuras impressas em Londres 
em 1797, três anos antes da alegoria da pintura, pintada por Portuense.

Também nos desenhos de Violet se encontra paralelos de 
inspiração com os modelos de Portuense. É o caso de um estudo para 
um retrato onde se representa o busto de uma jovem mulher virada 

12    como se de uma prova de agregação se tratasse. Tanto Angelica Kauffman, como os LeBrun, repetem a 
alegoria. 

13    https://www.britishmuseum.org/collection/image/750842001

Figura 04
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para a direita e de lenço na 
cabeça, de rosto e postura 
semelhantes14 à alegoria da 
música de Portuense (fig.5). 
Violet era pintor de miniatura, 
mas também um desenhador 
destacado, tal como Vieira.

3. (Re)tratado(s) pintores da natureza e da verdade

O retrato foi uma das modalidades mais caras a Portuense. 
Era um estudante já atento às novidades publicadas no campo artístico 
quando em 1788 pintou e assinou o “Retrato do Padre Guilherme 
Archer” (MNAA, inv 1839 Pint), que Alexandra Markl considera ser um 
dos seus mais antigos trabalhos, anterior à sua ida para Itália. Segundo 
a mesma autora, Portuense seria já retratista antes da sua ida para Itália, 
em parte pela pressão social da época, mas também por herança dos seus 
mestres, mais particularmente de seu pai (Markl,2001). Tanto no retrato 
da duquesa Maria Amália de Parma, como na miniatura do “Retrato de 
eclesiástico” do Museu Nacional Soares dos Reis, que repete em termos 
formais o “Retrato do Padre Guilherme Archer, com exceção do fundo 
(escuro), se evidenciam paralelismos estéticos e técnicos com o retrato 
de miniatura, usualmente de fundo claro. 

  É precisamente neste ano de 1788 que é publicado em 
Roma o “Traité élémentaire sur l’art de peindre en miniature”, do artista 
Pierre Noel Violet (1749- 1819), pintor de miniatura do rei Luís XV, que 
partiu para Londres após a Revolução Francesa, tendo falecido nesta 
cidade em 1819. 

O tratado de pintar em miniatura é dedicado às senhoras. Violet 
destaca, em subtítulo, o valor prático do livro “Par le moyen duquel les 
Amateurs qui ont les premiers Principes du Dessin, peuvent atteindre à 
la perfection dans ce genre, sans le secours d’un Maître”. A seu favor, 
refere ter inventado uma técnica especial para a produção desta arte, 
segredo unicamente transmissível em aulas práticas. Tendo em conta 
que o seu principal foco seria as mulheres de famílias abastadas, Violet 

14   https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1900-1231-1646 (Drawing | 
British Museum, n.d.)

Figura 05
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ressalva a percepção viva, 
a certeza, e a delicadeza 
como características 
das mulheres, em tudo 
propícias para as artes 
do desenho e da pintura. 
O autor dedica o tratado 
precisamente a madame 
Vigée-LeBrun, a artista 
de reconhecido mérito, cujo pincel se dirigia para o génio e para a graça, 
e que inspira também Portuense. 

A figura da mulher artista é igualmente um aspecto que Vieira 
e Bartolozzi evidenciam nas suas obras. No seu projecto “elements of 
drawings”, publicado em Londres em 1799, sendo que o frontispício 
do mesmo é apontado tanto pelo biógrafo de Bartolozzi, como pelo de 
Violet15  como sendo uma gravura feita a partir dos desenhos de anjos 
deste último (Tuer, 1881). Coincidência ou não, é na mesma página dos 
cadernos de Vieira que encontramos tanto o esboço do frontispício como 
o esboço da alegoria da pintura, na qual Vieira pintará o seu auto-retrato, 
como já referido, em tudo semelhante à gravura de Bartolozzi, pintada 
por Violet. De facto, ainda que com uma década de diferença, ambos em 
Londres, expuseram sob a protecção de Bartolozzi.

Violet pintou tanto o retrato de Vieira (que poderá corresponder 
ao retrato-miniatura pertencente ao MNAA (238 Min), pelas 
semelhanças fisionómicas com a gravura e com o seu auto-retrato na 
“alegoria da pintura” (fig.6), como o de Maria Apolónia. Partilhava 
da mesma ideologia do Portuense no que diz respeito aos preceitos da 
pintura. Apresenta-se, no seu tratado, como um pintor da natureza e da 
verdade, características essenciais ao artista, enumeradas em 1802 por 
Vieira no discurso  da abertura da  Academia  de Desenho e Pintura do 
Porto, ao demarcar a honestidade necessária para a pintura de “retratos 
dos objectos da natureza”, num romper do sentimento romântico ligado 
à verdade da pintura. 

15    Este último, Bruel, chega a referir que Manoel Vieira, a quem chama pai de Portuense,tendo falecido em se 
encontrava sepultado no mesmo cemitério que Violet “Son père, Manoël  Vieira, marchand portugais, mort en 
1783, fut enterré à cette époque au cimetière du Vieux-Saint-Pancrace, où repose Violet.”no Catalogue de l’oeuvre 
peint, dessiné et gravé de Pierre-Noël Violet (1749-1819).Existe, de facto nos registos do cemitério referência ao 
enterramento de “Manoel Vieira, merchant, 1783”.Não obstante a possível relação de parentesco,e da coincidência 
da profissão, não pode tratar-se do pai de Portuense, uma vez que este falece em data posterior, em Portugal.

Figura 06
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4. O retrato a “claro-escuro”, por Portuense

A “compreensão psicológica” no retrato é uma expressão 
utilizada por José Augusto França ao referir-se à retratística da época de 
Portuense. Caracteriza as pinturas de Portuense como “obras de sensível 
elegância, embora comuns” (França, 1981).

É nos retratos pintados por Vieira que melhor se expressa essa 
“sensível elegância”. Trata-se de retratos dotados pela amadurecida e 
profunda compreensão da pessoa retratada. 

O retrato da Condessa de Linhares (1795-96) é exemplo da 
maturidade interpretativa de Vieira, culminando numa representação 
dual da mesma pessoa, em dupla representação psicológica, enquanto 
retratista, e enquanto retratada. Como aponta Violet no seu tratado, para 
que não se destrua o tema principal da pintura, os detalhes em torno da 
figura principal devem ser reduzidos ao máximo, sobretudo quando se 
trata de retratos. Mesmo a pintura da miniatura de paisagem não deve 
ser demasiado detalhada, nem de uma cor muito contrastada, e o seu 
fundo deve ser sacrificado a função do objeto principal. 

 Mas já antes, a “cabeça de velho”, de 1793, pintada também 
em Parma, foi, segundo Giuseppina Raggi, um dos seus mais “bravos” 
retratos (Raggi,2001). Apresentada pelo artista na Academia de Parma, 
por ocasião da sua agregação em 1794, enquanto académico de honra, 
são evidentes as influências do pintor ao qual se dedicava a estudar nessa 
fase, Antonio da Correggio.

No ano seguinte, Vieira elabora o retrato de Diógenes para 
a agregação de honra à academia Clementina de Bolonha, no qual é 
manifesta a inspiração da tela de Martini sob o mesmo tema, conforme 
ressalva Paulo Varela Gomes. É sugerido por Raggi que o contacto 
próximo com o Bispo Adeodato Turchi terá facultado a Vieira a frequência 
na corte Parmense, apreciadora dos seus retratos, dando azo a diferentes 
encomendas (Raggi, 2001). 

É precisamente no retrato deste bispo que se adensa a 
expressividade psicológica por meio da técnica do claro-escuro, 
destacando o olhar do retratado pela luminosidade dada ao rosto, 
maioritariamente na região acima dos olhos. Esta técnica possibilita o 
contraste dramático, tornando o retrato mais expressivo, mais próximo 
do entendimento psicológico do retratado. A técnica do claro-escuro, 
também defendida por Violet no seu tratado, evidencia-se igualmente 
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noutros retratos atribuídos a Vieira Portuense, como o de Francesco 
Martin y Lopez, o de Carolina de Bourbon, e o de Maximiliano da 
Saxónia.

Em 1795 Vieira cria a obra mais evidente da sua excelência 
interpretativa e técnica na arte do retrato. No retrato de Maria Amália 
de Parma, o artista associa a fisionomia particular da duquesa, em fato 
equestre, superando-se no modo de representar o carácter excêntrico e 
nobiliático da retratada. A duquesa de Parma em compensação pelo seu 
trabalho, e já em fuga da invasão francesa, presenteou Vieira com um 
par de pinturas, sendo uma delas de Schiavone, mestre do maneirismo 
serpentinato em Veneza, pintura que o biógrafo de Bartolozzi, 
Andrew White Tuer,  localiza na posse de um membro da família,  
provavelmente Bernasconi, a viver em Gales, em 1882 (Tuer, 1881); ou 
ao terceiro casamento da Viúva de Vieira, com William Henry Thornton 
(1781-1848)16,“general of the nineteenth Portuguese regiment, and 
thirty Second British Regiment”.

Vieira mostra, de um modo extraordinário, no retrato da 
duquesa de Parma, a sua prévia aprendizagem enquanto miniaturista, 
beneficiando da criação de um ambiente atmosférico claro, em tudo 
semelhante ao fundo esmaltado, típico dos retratos de miniatura. A 
técnica desta modalidade verifica-se também no acabamento cuidado e 
de pormenor, como as rendas ou as fímbrias douradas, ou a textura do 
chapéu e das fitas que o envolvem.

O fundo de tons frios, azulados e etéreos ganha particular 
sentido nesta modalidade de pintura. Tem o objectivo de concentrar o 
observador no tema principal: o rosto da pessoa retratada.

5. Conclusão: retratos em mãos

A arte do retrato corresponde a uma composição de preceitos do 
artista. É ele quem escolhe as personagens que quer representar. A atitude 

16   Segundo o que nos foi possível averiguar até ao momento, o General William Henry Thornton nasce em 1781 
em Urglin, County Carlow, Irlanda, falecendo em 1848 com 66-67 anos. Era filho de Samuel Thornton e teve 
como irmãos Ann Bardin (nascida Thornton) e Samuel Thornton. Casou primeiramente com Maria Apolónia 
(Fabbri Vieira) Bernesconi, falecida e 1817, e em segundas núpcias com Juana Maria (Di Perinni) Thornton, 
sendo pai de 16 filhos, entre eles Henry Frank Thornton, Thomas Thornton, Melacina Eleanor Thornton, 
Archibald George Thornton, Charles Thornton, Matilda Thornton e William H Thornton, que nasceu em Lisboa 
a 28 de Agosto de 1818,casou-se com Rebecca Avis Lindsey e teve 7 filhos. Faleceu a 27 de março de 1903 em 
Woolwich, Lane Cove River, Nova Gales da Sul, Austrália (https://www.geni.com/people/William-1-16-child-
Thornton/6000000016014866982. Tendo em conta este aspeto, o biógrafo de Bartolozzi poderá estar a referir-se 
tanto a Nova Gales do Sul, como à Gales britânica, onde Maria Bernasconi, esposa de Vieira teria possíveis ligações 
familiares. Veja-se nota posterior relativamente a este assunto.



816

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

pode ser a do movimento ou 
a do repouso e cabe ao pintor 
decidir qual destas quer pintar. 
Na reprodução da figura, Violet 
aconselha adicionar as mãos 
ao busto do retratado, pois 
por estas são representados 
determinados sentimentos, 
como o arrependimento, a dor, o dever, etc, fidelizando o retrato à 
realidade de quem se pretende representar. Vieira, representa as mãos 
em escassos retratos. No retrato do padre Guilherme Archer, no retrato 
de Maria Amália de Parma e também no par de alegorias-retratos são 
pintadas as mãos, atribuindo maior autenticidade às figuras. O mesmo se 
pode dizer no desenho-retrato idealizado de uma mulher com dois filhos, 
onde se destacam as mãos em primeiro plano, as mãos que seguram a 
criança17 (fig.7).

Anna Reynolds e Lucy Peters na sua publicação “producing and 
collecting portraits of artist” registam que, sobretudo a partir do século 
XVIII, os retratos são um registo de identidade mas também a captação 
do interior psicológico do retratado, por parte do artista. Estas autoras 
afirmam que na maioria das vezes os auto-retratos mais impactantes não 
são aqueles que são conhecidos como retratos, como acontece em parte 
com a alegoria à pintura (Reynolds, et. al.,2016). No “Elements of 
drawings”, Vieira desenha as mãos masculinas em várias posições, quiçá 
as suas próprias mãos, força motriz do seu trabalho, em mais um possível 
auto-retrato escondido.
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1- a) Alegoria da Música, Vieira Portuense, c. 1800, MNAA, inv.1339 
Pint.; b) Álbum de Desenhos / Quatro Figuras Mitológicas, Vieira 
Portuense, c. 1800, MNAA, inv. 823/1 Des; c) Alegoria da Pintura, Vieira 
Portuense, c. 1800, MNAA, inv.1340 Pint.

2- a) Alegoria da Pintura, Vieira Portuense, c. 1800, MNAA, inv.1340 
Pint.; b) Auto-retrato, Elisabeth Louise Vigée-LeBrun, 1790, Museu de 
Belas Artes e Cerâmica, Verviers, Belgium “, domínio público; c) Auto-
retrato, Elisabeth Louise Vigée-LeBrun, 1790, Galleria degli Uffizi, 
Florença, domínio público;d) Auto-retrato, Elisabeth Louise Vigée-
LeBrun, 1790, Museu do Hermitage, Russia, domínio público.

3- a) Alegoria da Pintura, Vieira Portuense, c. 1800, MNAA, inv.1340 
Pint.; b) Pintura-Retrato de Mrs. John Faber, Thomas Hudson, c.1750; 
c) Gravura-Retrato de Mrs. John Faber, John Faber, o novo, após Thomas 
Hudson, c.1750, Trustees of the British Museum, domínio público; d) 
Retrato, autor desconhecido, coleção privada.

4-a) Gravura “Meditação”, Francesco Bartolozzi (gravador) Pierre 
Noël Violet (criador), Albertina, Wien, Österreich , data 1792, domí-
nio público; b) Gravura “Admiração”, Francesco Bartolozzi (gravador)  
Pierre Noël Violet (criador), Albertina, Wien, Österreich , data 1792, 
domínio público.

5-a) Estudo de retrato a aguarela, Pierre Noël Violet, 1749-1819, Trustees 
of the British Museum, domínio público; b) Alegoria da Música, Vieira 
Portuense, c. 1800, MNAA, inv.1339 Pint.

6- a) excerto do testamento de Francisco Vieira; b) excerto do testa-
mento de Maria Apolonia Bernesconi Thornton; c) Retrato em gravura 
feito por Violet (pintura, c.1800?) e Bartolozzi (gravura,1801) com a ins-
crição “Violet pinx., Bartolozzi sculp.”; d) Retrato- miniatura em têm-
pera e marfim (?), c. 1800 (?), MNAA, inv.1340 Pint.; e) detalhe do 
auto-retrato do artista na Alegoria da Pintura, Vieira Portuense, c. 1800, 
MNAA, inv. 238 Min.
7-a)Artista pintando, álbum de Desenhos, Vieira Portuense, 1796-1797, 
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MNAA, inv. 817 / II Des b); Lição de Pintura a uma senhora que pinta 
sentada c) Água Forte e Ponteado in Elements of Drawing [braços e 
mãos], autoria de Vieira Portuense e Produção de Bartolozzi, inv. 550 
Grav. 1799; d) desenho de mulher com dois filhos, Vieira, Francisco 
(1765-1805), museu Kupferstich-Kabinett, Dresden, inv. 34799 kg, 
domínio público.
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Riassunto
L’articolo analizza il rapporto di dipendenza tra fotografia e 
ritratto su tela. L’ambito temporale è la fine dell’Ottocento. Lo 
studio è interessante per la metodologia impiegata: sono stati 
analizzati e confrontati i quadri, le fotografie e i documenti d’ar-

chivio di una famiglia borghese del nord Italia. Si è scoperta la perfetta 
corrispondenza tra fotografie e ritratti su tela. 

Influência entre o retrato sobre tela e a fotografia no 
último quartel do século XIX: uma proposta metodológica

Resumo
O artigo analisa a relação de dependência entre fotografia e 

retrato sobre tela. O prazo é o final do século XIX. O estudo é interes-
sante pela metodologia utilizada: foram analisadas e comparadas pin-
turas, fotografias e documentos de arquivo de uma família burguesa do 
norte da Itália. Foi descoberta a correspondência perfeita entre fotogra-
fias e retratos em tela.

Influenza tra ritratto su 
tela e fotografia nell’ultimo 
quarto dell’800: una proposta 
metodologica 
Federico Troletti
 

Postdoc Faculdade de Belas-artes da  
Universidade de Lisboa; CIEBA.
fedetroletti@libero.it
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Influence between portrait on canvas and photography 
in the last quarter of the 19th century: a methodological proposal

Summary
The article analyzes the relationship of dependence between 

photography and portrait on canvas. The time frame is the end of the 
nineteenth century. The study is interesting for the methodology used: 
the paintings, photographs and archival documents of a bourgeois family 
in northern Italy were analyzed and compared. The perfect correspon-
dence between photographs and portraits on canvas was discovered.

Introduzione
Lo studio prende in esame la quadreria dei ritratti della col-

lezione della famiglia Taglierini di Breno (Italia). La ricerca è risultata 
interessante, innanzitutto, per la metodologia adottata, resa possibile 
solo per le eccezionali condizioni della collezione, inedita fino al 2018. 
Lo studio si pone nell’ambito disciplinare della storia del collezionismo 
lombardo ottocentesco e ha permesso di analizzare una collezione che si 
è mantenuta integra, per circa due secoli, senza dispersioni. La ritratti-
stica privata è il secondo ambito di ricerca: il gruppo di tele della famiglia 
Taglierini permette di capire il gusto della borghesia ottocentesca, le esi-
genze artistiche, il rapporto di dipendenza tra ritratti fotografici e ritratti 
dipinti su tela.

Obiettivi

Il presente studio aveva, inizialmente, l’obiettivo di realizzare un 
inventario delle opere d’arte e delle armi della famiglia Taglierini. La 
collezione privata conserva opere dal Settecento fino alla prima metà 
del Novecento. Il lavoro di indagine doveva essere concentrato sulla villa 
Taglierini nel comune di Breno (Lombardia, Italia). Durante le prime 
fasi di catalogazione si è compreso che il patrimonio artistico era mag-
giore rispetto quanto visibile nelle varie sale e nel giardino della villa. 
Alcune opere erano conservate in soffitta, negli armadi e, quindi, non 
esposte; mentre, altre erano custodite da altri proprietari e in altre loca-
lità. Il presente studio prende in considerazione solo i quadri aventi come 
soggetto i ritratti di singoli individui e ritratti con più personaggi della 
stessa famiglia. Oltre alla attribuzione delle opere, alla datazione e al 
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riconoscimento dei personaggi raffigurati, si è voluto comprendere il rap-
porto tra fotografie e dipinti all’interno di una famiglia borghese degli 
ultimi due decenni del XIX secolo. La ricerca tenta di dare spiegazione 
ad alcuni quesiti: 

• quale era il rapporto tra immagine privata e immagine pub-
blica ufficiale;

• quale era la funzione della riproduzione seriale del mede-
simo ritratto in più copie; 

• quale influenza vi è tra ritratto fotografico e ritratto su tela; 
• quale ruolo svolge il ritratto su tela nell’ affermazione sociale 

della nuova classe borghese;
• vi è differenza tra il ritratto della borghesia e quello della 

nobiltà?

Metodologia

Per il presente studio la metodologia adottata è risultata fon-
damentale. Si sono percorsi tre ambiti di indagine tra loro strettamente 
interconnessi: 1) la ricerca dei documenti d’archivio; 2) lo studio artistico 
dei dipinti; 3) la catalogazione e l’analisi delle fotografie. L’intervallo cro-
nologico coinvolge l’ultimo quarto del XIX secolo; questo arco tempo-
rale non è stato scelto, ma è stato imposto dalla datazione delle opere 
d’arte prese in esame.

Nella prima fase sono stati catalogati i ritratti dipinti su tela: 
per ogni dipinto si è tentato di comprendere il nome del personaggio 
(o il gruppo di personaggi) raffigurato, il pittore e la datazione dell’o-
pera. Contemporaneamente si è indagato nell’archivio storico della 
famiglia che nel tempo era stato suddiviso tra più proprietari e collo-
cato in diverse abitazioni. L’indagine ha permesso di ricostruire l’albero 
genealogico e registrare le spese per viaggi, feste, abiti, teatro e casa. La 
ricostruzione dell’albero genealogico1 è stata fondamentale per questa 
ricerca: si è potuto capire che alcuni ritratti della famiglia Taglierini sono 
stati eseguiti solo dopo la morte del personaggio raffigurato. In generale 
una ricostruzione dell’albero genealogico risulta necessaria per lo studio 

1   Per la presente famiglia i documenti raccolti da Oliviero Franzoni (2020, pp. 433-435) nell’archivio privato e 
negli archivi pubblici ha consentito di redigere l’albero genealogico che va dal più antico personaggio, documen-
tato nel 1524 fino agli ultimi discendenti del XX secolo; in tutto si sono documentati più di cento individui e molti 
atti notarili. 
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dei ritratti. Per la famiglia Taglierini, nello specifico, si è potuto capire 
che alcuni ritratti erano stati eseguiti solo dopo la morte del personaggio 
raffigurato. Le date precise di nascita e di morte, infatti, consentono in 
alcuni casi di confermare o smentire l’ipotesi di datazione del ritratto e la 
modalità di esecuzione. In altri casi l’albero genealogico consente di risa-
lire alla identificazione del personaggio raffigurato. Ciò è avvenuto per 
alcuni dipinti inediti, esposti in una recente mostra, in cui era riportata 
l’iscrizione che riferiva dell’anno di esecuzione dell’opera e dell’età del 
personaggio, ma era assente il nome2. Con l’anno di esecuzione e l’età 
dell’individuo è stato ricavato dall’albero genealogico il nome da dare 
all’ignoto volto. L’operazione, tuttavia, è praticabile solo se si possiedono 
i dati utili per ricostruire la genealogia famigliare3. Per questo motivo 
si sottolinea che, quando è possibile, è assai utile indagare gli archivi 
privati delle famiglie che possiedono i ritratti. Cosa diversa, e assai più 
difficoltosa, è dare un nome a un volto privo di qualsiasi indicazione utile 
al riconoscimento. Anche la disciplina araldica risulta in molti casi fon-
damentale per ricondurre un quadro nell’ambito di una famiglia. 

La ritrattistica in generale è un ambito di studio insidioso per 
gli storici dell’arte: il ritratto è un genere molto complesso ed esplorato 
con difficoltà, proprio perché il più delle volte i ricercatori sono costretti 
ad arrendersi senza riuscire ad attribuire l’opera a un pittore preciso, per 
cui di molti esemplari non si conoscono nemmeno i nomi dei soggetti 
raffigurati. La situazione non migliora nei ritratti conservati nelle colle-
zioni pubbliche: in ogni museo vi è una buona percentuale di ritratti di 
cui sono ignoti provenienza, pittore, famiglia o personaggio. Anche per 
queste considerazioni si sottolinea quanto siano utili le ricerche d’archi-
vio e l’ausilio degli storici. 

Nell’archivio Taglierini di Breno si è studiato il fondo fotogra-
fico e indagato i fotografi di fiducia a cui la famiglia si è rivolta durante 
i decenni. I dati ricavati dall’archivio, dalle fotografie e dai dipinti sono 
stati tra loro incrociati e confrontati: questa metodologia ha permesso 
di trovare precise corrispondenze tra la vita quotidiana, i luoghi di 

2    Si vedano quali esempi del risultato dell’applicazione di questo metodo: il Ritratto di Alberico Malaguzzi 
(A. Giorgi & F. Troletti, scheda n. 12.B, in Sguardi, 2020, pp. 151-153) e il Ritratto di Clemente Malaguzzi (F. 
Troletti, scheda n. 12.C, in Sguardi, 2020, pp. 1154-156).

3    Sempre per una questione metodologica, si consiglia, in particolare quando i nomi e le informazioni sono 
numerosi, di dotarsi di un programma informatico specifico per la genealogia che permette di creare un database 
da cui cercare velocemente i nomi e i rapporti di parentela, nonché generare i vari rami delle discendenze e ascen-
denze famigliari. 
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frequentazione, i parenti, gli eventi importanti (matrimoni, battesimi, 
funerali, etc.), le fotografie e i ritratti su tela. La presente metodologia 
è stata possibile, in via eccezionale, perché la famiglia Taglierini è riu-
scita, durante i decenni, a conservare perfettamente le opere d’arte e 
moltissimi documenti, di varia natura, all’interno della propria villa a 
Breno. Questa straordinaria e ideale condizione, però, non s’incontra 
spesso negli archivi privati per cui la ricerca è limitata dalla mancanza del 
supporto documentario. Anche per la famiglia Taglierini, tuttavia, alcuni 
documenti, quadri, disegni, taccuini, fotografie, oggetti e gioielli, vasel-
lame sono stati trasferiti in altre abitazioni. Ciò è avvenuto a seguito delle 
divisioni ereditarie dell’ultimo secolo. Conoscendo i rami della famiglia 
si è indagato nelle abitazioni in cui dimorano i vari parenti: l’indagine 
ha dato buoni frutti in quanto sono emersi altri documenti (atti notarili, 
quadri, fotografie, oggetti e disegni, gioielli), che hanno rappresentato 
una fonte indispensabile per la presente ricostruzione. È avvenuto, ad 
esempio, che le tre copie del medesimo ritratto su tela siano state distri-
buite in tre distinte famiglie, per cui si era persa la consapevolezza della 
produzione seriale4. Per altre opere lo studio ha permesso di associare 
i ritratti su tela con le fotografie che però erano stati separati e conser-
vati in luoghi diversi. Non si è quindi operato solo sul versante artistico 
e stilistico: il metodo di indagine sistematica vòlto a raccogliere tutte 
le minime testimonianze, separate durante i decenni e ‘disperse’ tra le 
varie case della famiglia, ha permesso di ottenere risultati soddisfacenti 
che hanno dato una svolta alla ricerca. Solo la condivisione di tutta la 
documentazione e la ricostruzione storico-documentaria ha permesso di 
comprendere appieno la collezione e l’iter creativo del pittore di famiglia.

Risultati

Dall’applicazione della metodologia sopra esposta si sono dedotti 
le date di esecuzione delle tele e i nomi di alcuni personaggi raffigurati, i 
quali erano finora sconosciuti. Inoltre, si è compreso il processo di pro-
duzione e la relazione tra fotografia e ritratto: i membri della famiglia 
Taglierini si recavano negli studi fotografici, dove posavano sia in modo 
singolo sia in gruppo; le foto, dopo essere state sviluppate e stampate su 

4   F. Troletti, scheda n. 3, in Montiglio, 2018, pp. 80-81; F. Troletti, scheda n. 23.D, in Sguardi, 2020, pp. 
227-228.
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carta (in varie copie e formato), 
erano consegnate al pittore di 
fiducia per esser copiate su tela. 
Lo studio ha dimostrato che il 
pittore non eseguiva il ritratto 
dal vero, ma copiava i volti, le 
pose e gli abiti dalle fotografie. 
Non a caso, per quasi tutti i 
ritratti della collezione si è tro-
vato negli archivi degli eredi la 
fotografia corrispondente, scat-
tata prima della realizzazione 
del dipinto su tela. 

È da precisare che fin 
da subito si erano notati, in 
alcune opere su tela, certi indizi 
nello sfondo tali da sollevare 
dubbi inerenti al processo ese-
cutivo: il fondale appariva con 
poca profondità e le sagome 
umane sembravano stagliate su 
una superficie piatta. Il primo 
dipinto che ha generato dubbi, eseguito dal pittore Enrico Benzoni5, 
è il Ritratto di nonna Benedetta Rusconi con i nipotini Tonino e Bice 
(1894, olio su tela, cm 118 x 157; Fig. 1): la piccola barca su cui siede 
la nonna sembra in una posizione precaria rispetto al paesaggio sullo 
sfondo. L’osservazione preliminare ha suggerito di cercare la fotografia 
dalla quale, probabilmente, era stato tratto il triplice ritratto. Il dipinto 
di medie dimensioni è conservato nella villa Montiglio Taglierini, ma 
nell’archivio di casa non è stata trovata la fotografia. L’indagine si è 
quindi spinta in un altro archivio privato, sempre collocato a Breno ma 
di proprietà di altri eredi della famiglia, dove è stata trovata la fotografia 
(Fig. 2) scattata a Milano nello studio “L. Ricci”. Il confronto non lascia 
dubbi riguardo alla dipendenza del dipinto dalla fotografia: vi è perfetta 
corrispondenza tra pose, abiti, volti e ‘oggetti di scena’. Proprio questi 

5   Per una scheda biografica sul pittore Enrico Benzoni (Clusone, 1840 – Sovere, 1909) si vedano i contributi: A. 
Giorgi, F, Troletti, scheda n. II, in Montiglio, 2018, pp. 138-141; Troletti, 2020, pp. 27-28.

Fig. 1 - E. Benzoni, Ritratto di nonna Benedetta 
Rusconi con i nipotini Tonino e Bice (1894, olio su 
tela, cm 118 x 157)

Fig. 2 - Fotografia, Milano, studio L. Ricci



826

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

oggetti (la barca, il remo del bambino, le 
pietre, la rete con i pesci) sono copiati 
nel dipinto. Tuttavia, mentre la fotografia 
ha un fondale neutro, il pittore ambienta 
sia gli oggetti di scena sia la posa dei tre 
personaggi in riva al lago. Dallo studio del 
luogo raffigurato (si veda il campanile e le 
montagne) si è compreso che la scena ha 
come sfondo il paesaggio del piccolo borgo 
di Lovere, sul lago di Iseo, dove la famiglia 
Taglierini aveva una delle proprie dimore. 

Un simile iter di produzione è avve-
nuto per il Ritratto dei coniugi Giuseppe 
Taglierini e Maria Zanoncelli (1896-1897, 
olio su tela, cm 215 x 140; Fig. 3). L’opera 
attribuita6 al pittore Enrico Benzoni è di 
grandi dimensioni e in ottimo stato di con-
servazione. Nell’archivio della stessa fami-
glia si conserva la fotografia (Fig. 4) degli 
sposi, scattata a Milano, nello studio “L. 
Ricci”7 nel gennaio 1896. L’analisi della 
fotografia ha confermato che la posa dei 
due è stata perfettamente ripresa dal pittore 
per il grande quadro. Anche in questo caso, 
lo sfondo neutro della fotografia è stato 
sostituito, nel dipinto, con una ambienta-
zione conosciuta, ossia il giardino e la villa 
della famiglia Taglierini a Breno. Inoltre, 
nel dipinto, rispetto alla fotografia, i due 
sposi non indossano i guanti, ma si strin-
gono la mano nuda. La variante del pittore 
conferisce ai due personaggi una maggiore 

6   Lo studio è stato curato da Angelo Giorgi con il quale si concorda in merito alla attribuzione al pittore; l’asseg-
nazione al Benzoni è stata confermata anche due anni più tardi in A. Giorgi, scheda n. 23.E, in Sguardi, 2020, pp. 
229-231.

7   Lo studio del fotografo era in Corso Vittorio Emanuele 22. I Taglierini si rivolsero a Ricci il giorno dopo 
del loro matrimonio (1° maggio 1885); il dato è tratto dagli Appunti di viaggio un taccuino compilato dallo 
stesso Giuseppe Taglierini e tuttora conservato dalla famiglia. Un’altra fotografia fu scattata alla moglie, Maria 
Zanoncelli, attorno al 1896. Per i dettagli rinvia a A. Giorgi, scheda n. 5, in Montiglio, 2018, pp. 86-89.

Fig. 3 - E. Benzoni, Ritratto dei 
coniugi Giuseppe Taglierini e Maria 
Zanoncelli (1896-1897, olio su tela, 
cm 215 x 140)

Fig. 4 - Fotografia, Milano, studio L. 
Ricci, 1896
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intimità coniugale, mentre darsi la mano con il 
guanto, come si vede nella foto, dà alla scena una 
sensazione di maggiore formalità. È da notare 
come lo sfondo delle montagne dietro alla casa sia 
errato in quanto il pittore ha raffigurato le vette 
dell’altro versante della Valcamonica: tale incon-
gruenza non si comprende se sia voluta oppure 
sia un errore. Altro dettaglio è il gioiello indossato 
dalla signora Zanoncelli: è un dono della regina 
Margherita di Savoia del 1883. Il prezioso dono 
è stato riprodotto dal pittore nei minimi detta-
gli: è probabile che l’artista per la riproduzione 
su tela abbia utilizzato una fotografia di dettaglio 
del pendaglio. La fotografia (Fig. 5) e il gioiello 
originali, conservati a Roma da altri eredi, hanno 
permesso di eseguire il confronto. 

Per un altro dipinto, eseguito sempre da 
E. Benzoni, I coniugi Antonio Taglierini e Benedetta 
Rusconi con il figlio Giuseppe (1885, olio su tela, cm 
92 x 63; Fig. 6), il pittore ha ‘fuso’ le pose di due 
fotografie. Dalla ricostruzione si è visto come il 
dipinto su tela non sia perfettamente corrispon-
dente a uno scatto fotografico. La divergenza 
si spiega se si prendono in considerazione due 
fotografie (Fig. 7) in cui vi è in posa la famiglia 
composta da madre, padre e figlio, realizzate 
nella medesima occasione. Il pittore per eseguire 
il ritratto con i tre personaggi ha copiato i due genitori dalla prima foto-
grafia, mentre la posa del figlio è stata copiata dalla seconda fotografia. 
Questo esempio dimostra come il pittore in alcuni dipinti si sia servito 
di due fotografie da cui trarre un unico ritratto. Inizialmente, si era ipo-
tizzato che anche il singolo Ritratto di Antonio Taglierini (1892, olio su 
compensato, cm 59 x 45) fosse stato dipinto estrapolandone l’imma-
gine dal busto dalla medesima fotografia di famiglia; più recentemente 
si è invece compreso che anche di Antonio Taglierini era stata prodotta 
una fotografia (formato fototessera) che lo ritraeva a mezzo busto8. Il ritratto 

8    Resta da dimostrare se tale fotografia con il mezzo busto del padre provenga da un secondo scatto fotografico 

Fig. 5 - Pendaglio dono 
della regina Margherita di 
Savoia nel 1883 (fotografia)

Fig. 6 - E. Benzoni, I 
coniugi Antonio Taglierini 
e Benedetta Rusconi con il 
figlio Giuseppe (1885, olio 
su tela, cm 92 x 63)
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è senza dubbio stato realizzato post mortem: 
Antonio Taglierini (Breno, 20 marzo 1813 
– 28 aprile 1891) alla data di esecuzione del 
ritratto, 1892, era già morto. Ciò conferma 
quanto finora evidenziato: il pittore ha eseguito 
il dipinto usando come modello ciò che era 
visibile nella fotografia scattata qualche anno 
prima. Per il Ritratto di Antonio Taglierini, 
inoltre, il pittore ha realizzato tre copie di 
diversi formati e dimensioni che, per questo 
studio, sono state individuate in tre distinte abitazioni e proprietà9. 

Una ulteriore conferma viene dal Ritratto di Giuseppina 
Zanoncelli Monteggia (1900, olio su tela, cm 71 x 45) in cui la donna è 
raffigurata in piedi appoggiata a una balaustra in pietra, all’aperto con 
lo sfondo di un paesaggio montano; dietro alla donna compare la statua 
di un leone. Il dipinto, sempre conservato nella collezione privata della 
famiglia Taglierini, era inedito e non si conosceva il nome della donna 
raffigurata. L’indagine nell’archivio ha permesso di rintracciare la foto-
grafia (di G. Rossi) da cui il pittore Benzoni ha copiato il soggetto; sul 
retro della stessa vi è l’iscrizione, a matita, con il nome della signora; e 
inoltre, conferma la perfetta corrispondenza con il quadro, in quanto lo 
sfondo con le montagne e il leone erano parte, in realtà, del finto sipario 
usato nello studio fotografico. Anche la balaustra era un oggetto di scena, 
verosimilmente realizzata in legno. Dalla stessa fotografia è stato mutuato 
un secondo Ritratto di Giuseppina Zanoncelli Monteggia (1900 ca., olio 
su tela, cm 63 x 43) di formato ovale e con la donna a mezzo busto. 

Il marito della signora Monteggia è raffigurato nel Ritratto di 
Giovan Maria Zanoncelli

(1894, olio su tela, cm 65,3 x 49,5)10: il dipinto, opera di Enrico 
Benzoni, è copia fedele di una fotografia. Dipinto e fotografia erano con-
servati da due diversi proprietari e quindi si presume separati con le 
divisioni ereditarie. Giovan Maria Zanoncelli è raffigurato in altri due 

oppure sia stata estrapolata dal fotografo dalla stessa fotografia con i tre personaggi. La stessa fotografia è stata 
impiegata, realizzando varie copie di formato ovale e poi applicate sul frontespizio in carta, per la pubblicazione 
edita dalla famiglia per ricordare la morte di Antonio Taglierini. Il piccolo libro, composto da trenta pagine, pub-
blicato nel 1892, documenta i funerali, i necrologi, gli articoli di giornale, i telegrammi pervenuti alla famiglia: In 
morte di Antonio Taglierini fu Stefano, Breno: Venturini 1892. 

9    F. Troletti, scheda n. 3, in Montiglio, 2018, pp. 80-81.

10   F. Troletti, scheda n. 6.A, in Montiglio, 2018, pp. 90-91.

Fig. 7 - Fotografia, Milano (ante 
1885)
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dipinti, datati rispettivamente 1897 e 1899, in abiti militari e in giovane 
età11: i ritratti non possono essere stati realizzati dal vivo, perché a queste 
date il personaggio era anziano seppur ancora in vita. Si ipotizza che i 
due dipinti siano stati commissionati per celebrare le imprese militari 
di Zanoncelli e che al pittore sia stata fornita una sua fotografia in posa 
con fucile e divisa. È probabile che la famiglia consegnò al pittore una 
fotografia scattata circa 30 anni prima12 quando il giovane Zanoncelli era 
impegnato nelle battaglie risorgimentali.  

Conclusione

Lo studio ha dimostrato – con prove concrete – il processo crea-
tivo del ritratto da parte del pittore Enrico Benzoni, il quale ha riprodotto 
in modo preciso personaggi, pose, abiti e oggetti di scena in precedenza 
fotografati da un altro professionista. La presente dimostrazione è stata 
possibile per l’impiego di una metodologia della ricerca che ha indagato 
il ritratto come opera d’arte ma ponendolo in relazione con l’archivio, la 
storia della famiglia e il fondo fotografico. Lo studio, inoltre, ha attribuito 
vari dipinti a Enrico Benzoni così da incrementare il catalogo dell’artista 
per una migliore conoscenza della sua attività e del suo modus operandi. 
E, infatti, quanto compreso e dimostrato dalla ricerca è servito per inda-
gare altri ritratti dello stesso pittore realizzati per varie famiglie borghesi 
della zona. 

Si conferma l’usanza di produrre il ritratto anche post mortem, 
operazione praticabile mediante la replica di altri dipinti oppure, ed è il 
caso qui dimostrato, grazie alla fotografia scattata prima della morte del 
personaggio raffigurato. 

Non vi è dubbio che per vari decenni pittura e fotografia si sono 
influenzate a vicenda sebbene tra loro in antagonismo. Alcuni fotografi 
collaborarono con grandi artisti: si pensi al caso di Eugène Delacroix 
(1798-1863) che chiese al fotografo Eugéne Durieu (1800-1874) di 
fotografare alcuni modelli che poi sarebbero stati ritrattati.

La fotografia, dalla seconda metà dell’Ottocento, ha trovato 

11   F. Troletti, schede nn. 6.B-6.C, in Montiglio, 2018, pp. 92-97.

12   La fotografia in questione non è stata rintracciata, ma si presume fosse custodita a Lodi, la città dove visse 
e fu sindaco Zanoncelli. Tuttavia, si precisa che nell’archivio della famiglia Taglierini vi sono varie fotografie di 
militari in posa e si crede che siano compagni di Zanoncelli; su alcune di queste vi è pure una dedica a Zanoncelli. 
La presenza di queste fotografie nell’archivio di villa Taglierini permette di suggerire che il blocco con le imma-
gini dei militari sia giunto a Breno grazie alla figlia di Zanoncelli, la quale sposo Giuseppe Taglierini. 



830

o 
re

tr
at

o 
  •

   
on

 p
or

tr
ai

tu
re

maggiore diffusione e ha sostituito in parte il classico ritratto su tela. 
Tuttavia, le pose e gli atteggiamenti dei personaggi fotografati sembrano 
continuare la tradizione del ritratto ottocentesco il che dimostra come 
anche la fotografia sia debitrice dalla ritrattistica. Le opere qui indagate, 
invece, dimostrano come la pittura, l’arte più antica, sia dipendente dalla 
nuova arte fotografica. Non si conoscono le motivazioni per le quali la 
famiglia Taglierini, pur avendo a disposizione un valido pittore ritratti-
sta in casa, andasse a Milano, città distante circa cento chilometri dalla 
propria abitazione, posare in uno studio fotografico e, successivamente 
a Breno, far ‘trasferire’ la fotografia su tela. Su questo aspetto si avanza 
una ipotesi. La famiglia Taglierini rappresenta l’alta borghesia, ma non 
è nobile, le sue origini sono piuttosto semplici, ma durante i secoli, i 
propri membri accrescono la ricchezza e, a seguire, lo stato sociale. 
Nell’Ottocento la famiglia possiede grandi capitali, un tenore di vita 
elevato e una dimora di prestigio. Si tratta quindi di media borghesia 
che conduce una vita agiata andando a teatro, ospitando in casa i prin-
cipi di Savoia, combinando matrimoni con altre famiglie importanti. Il 
mezzo fotografico rappresenta la nuova tecnologia, come lo sarà il cine-
matografo e gli automezzi. Perciò, se nei secoli precedenti la nobiltà e le 
classi agiate possedevano ritratti dipinti su tela o tavola; ora la borghesia 
utilizza la fotografia di alto livello, realizzata nel capoluogo lombardo 
negli studi fotografici più affermati, per ritrarre sé stessa. Ma la foto-
grafia è anche il mezzo dei ceti più umili, i quali però si permettono 
un ritratto fotografico solo per le grandi occasioni, quali i matrimoni; i 
Taglierini, invece, usano la fotografia anche al di fuori degli eventi impor-
tanti, inoltre non disdegnano il ritratto su tela che è da ritenere, seppur 
uno strumento del passato, l’opera per eccellenza che li distingue dai 
ceti inferiori. Quindi, la fotografia è accessibile a tutti indistintamente 
perché più economica di un dipinto su tela, tuttavia, il ritratto dipinto 
su tela, è ancora nell’Ottocento il mezzo di raffigurazione usato dal ceto 
dominante; e con il dipinto su tela convivono anche i busti in marmo e in 
bronzo, in particolare per i monumenti celebrativi e funebri. I Taglierini 
non avrebbero potuto appendere alle pareti della loro dimora le fotogra-
fie, specie durante i ricevimenti ufficiali: la famiglia ospitò anche il primo 
ministro del Governo italiano e altri deputati del parlamento. In conclu-
sione, si ritiene che i Taglierini adottino la fotografia perché strumento di 
progresso e innovazione, prerogative del nuovo ceto borghese, ma nello 
stesso tempo usano il tradizionale ritratto su tela quale strumento di 
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distinzione sociale teso alla esaltazione della presunta nobiltà del casato. 
La produzione seriale dello stesso ritratto su tela serviva per collocarlo 
al di fuori della casa di famiglia, nei luoghi pubblici come la banca, l’o-
spedale, la società operaia, ovvero le istituzioni in cui i Taglierini erano 
membri, a seconda del caso, come fondatori e proprietari, finanziatori, 
benefattori. 
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Resumo

O objectivo deste artigo consiste em problematizar teoria e prá-
tica retratísticas, convocando-se o domínio conceptual e temá-
tico, a par da contextualização do processo criativo da artista e 

com enquadramento na cultura visual do tempo.
Retratista e retratado, artista e modelo –, sendo este crítico, historia-
dor da arte e referência cultural emblemática - representação, figuração, 
indivíduo e individuação, identidade, visualidade e legibilidade, signo, 
questões inscritas no Retrato, serão abordadas ao longo do texto.

 Palavras-chave
 Retrato; individuação; figuração; mimesis; identidade.

 1. Sustentação teórica na abordagem da obra

De entre as possíveis vias de abordagem do Retrato, da mitológica à 
histórica, à semiológica, a reflexão convocará sobretudo a origem etimo-
lógica dos elementos alusivos ao tema, considerando ser consensual que 
o latim é o principal veículo da filosofia ocidental, sobretudo a partir de 
Cícero e de Santo Agostinho.
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 A etimologia remete a 
palavra «retrato» para a via ita-
liana ritratto, indicando “ima-
gem ou figura humana que tem 
semelhança com uma coisa ou 
com uma pessoa” (HOUAISS, 
2003, p. 3170, e MACHADO, 
2003, p. 93), de ritrarre, que 
remete para “reproduzir, repre-
sentar com desenho, pintura ou 
fotografia, retratar, lat. retrahĕre, 
cujo part. pas. é retractus, a, um;” 
(HOUAISS, idem, ibidem). O 
termo italiano ritratto, tal como 
a palavra portuguesa «retrato», 
e o vocábulo espanhol “retrato” 
provêm do verbo re-traho, enquanto as palavras, francesa “portrait”, 
inglesa “portrait”, ou alemã porträt (porträt – tieren, pintar o retrato) 
são provenientes do verbo por-traho, portanto derivadas de uma outra 
via latina, mas ambas as fontes têm em comum o mesmo radical traho, 
o qual por sua vez significa extrair, tirar, no caso do retrato remetendo 
para a execução, para o traço, para as linhas do desenho. O carácter 
distintivo do retrato resulta da relação de complementaridade verificada 
entre esses dois aspectos correspondentes às duas vias de proveniência 
latina: pro-traho alude ao traço, à prática do acto de registar a imagem; 
re-traho convoca memória, intellectus, intellegentia, discernimento. Na área 
da Psicologia, ambas as vias latinas reúnem duas concepções, associadas 
a fenómenos de significação biológica e afectiva, envolvendo capacidade 
mental, sensibilidade, memória e afectividade, elementos de um processo 
de abstracção e de objectivação fundamentais para a função referencial 
da imagem (LALANDE, 2006, pp.362-363; 521-527 e 765-767). A ori-
gem etimológica, pressupondo a representação de um modelo, desde 
logo coloca as inerentes questões teóricas relativas a semelhança, imi-
tação, recreação, figuração e identificação do sujeito no retrato, como 
assunto da Pintura (PACHECO, 2018, pp. 35-38). 
 A história do desenvolvimento da teorização sobre o género 
do Retrato acompanha a distinção entre o retrato idealizado e o retrato 
‘d’après nature’, e Vincenzo Danti (1530-1576) estabelecia a distinção 

Fig. 1 - Maluda. Retrato de José-Augusto França. 
Óleo sobre tela. 65x54 cm. Col. part., Paris.  
© Carlos Ribeiro
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filosófica entre ritrarre e imitare, o primeiro dos termos tradutor do acto 
de copiar fielmente o real segundo a aparência visual, e o segundo com 
implicação em melhorar esse real, traduzindo uma aptidão superior 
(POMMIER, 1998, pp. 141-142 e 191-192). No Século XVIII, a ques-
tão da perfeição na semelhança estava associada à afirmação de uma 
qualidade mecânica necessária face a uma natureza fragmentada. E daí 
que, até ao Século XIX, a pintura de Retrato tenha sido secundarizada 
relativamente à Pintura de História, pela prevalência do carácter artesa-
nal na execução. O debate de concepções entre o Retrato incidente sobre 
a idealização do modelo e o registo fiel ao figurativismo prolonga-se pelo 
Século XX dentro.
 Retratar, no sentido de repraesentatio, significa extrair, trazer 
para fora, dar presença (in praesentia), expor o que está ausente. Pela 
sua própria natureza, o Retrato está exposto à ausência, in absentia, é a 
presença de uma ausência. Nesta perspectiva, um retrato não deve ser 
constrangido à reprodução mais ou menos fiel do indivíduo, devendo 
apresentar a sua presença com manifestação do domínio secreto e íntimo 
onde ela se aloja, ou seja, a substância da subjectividade. “Pode haver 
retrato só quando de uma maneira consciente o artista distingue entre o 
interesse que experimenta pelas suas próprias percepções e uma inten-
ção completamente deliberada de nos tornar sensível a aparência de 
outra individualidade distinta da sua” (FRANCASTEL, 1978, p. 230).   
O Retrato apela à ausência e à memória e suscita a noção da finitude, na 
tradição teológica da imagem cristã no Ocidente: a imagem de Deus e do 
Filho torna visível o invisível.
 A noção tradicional do Retrato no Ocidente tem como referên-
cias não só o que está na consciência do retratista - a quem não se pede 
apenas habilidade na representação figurativa do modelo -, dirigida para 
o respectivo reconhecimento de identidade, mas também consciência 
quanto às diferentes situações do retratado e do observador relativa-
mente à imagem plasmada na tela, sendo a linguagem comum a todos 
eles a interpretação da figura humana a partir do reconhecimento por 
semelhança dos traços identitários do indivíduo, por via do figurativismo, 
assegurando que o interesse do espectador não se desloca na aproxima-
ção à obra.
 A natureza do Retrato pressupõe, pois, uma concepção intelec-
tual e artística capaz de traduzir a expressão singular de um determinado  
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indivíduo inserido numa realidade concreta de um mundo circundante e 
com projecção na visibilidade na obra.
 A problematização do Retrato, pressupondo um modelo e a sua 
cópia, está também associada à mimesis e, através desta, à complexidade 
que envolve os conceitos de desdobramento, simulacro e verdade. Ao 
que acresce que cada uma destas noções, de per se, apresenta remissiva 
para a fórmula da arte como metáfora da vida: “a arte, em virtude do seu 
carácter de metáfora, proclama o mito da presença, desmistifica o Logos 
ao revelá-lo como mito, obriga o pensamento a questionar a sua ideia de 
verdade” (PONTÉVIA, 2001, p. 182).
 Dada a projecção do mito por detrás do sistema conceptual, e 
considerando a essência enigmática da obra que se apresenta ao obser-
vador, compete ao crítico questionar a metáfora, o contexto da sua pro-
dução e a coerência das referências às experiências vividas, na respectiva 
organização interna.
 Ao apresentar-se como uma síntese mental que se assemelha à 
ideia da experiência vivida, assim se prestando a que lhe possa ser con-
ferida uma presença imaterial, a figura aprofunda o seu distanciamento 
relativamente à palavra - “a palavra pertence à tribo (…). A figura, ela 
conserva sempre um vínculo com o real, por mais frágil – mesmo que 
enganador – que seja; ela é o indício de um reconhecimento possível 
desse real por todo aquele que venha a contemplar posteriormente o tra-
çado” (CHRISTIN, 2011, p. 33) –, enquanto discurso assente na visibi-
lidade do traço (não testemunham os hieróglifos egípcios a possibilidade 
de as figuras serem lidas?) e alusivo ao sentido da representação herdeira 
da mimesis platónica: “é o que faz dela um elemento de legibilidade, um 
signo, um signo particular, todavia integrado não num sistema, mas numa 
constelação pessoal (…)” (CHRISTIN, 2011, pp. 33-34).
 E se, por um lado, a persistência de um sistema figurativo no 
Retrato - mesmo quando se assiste à ênfase da desfiguração generali-
zada na produção moderna e pós-moderna - testemunha o poder icónico 
investido pelo Cristianismo e pela cultura ocidental no espaço de repre-
sentação, bem como no impacto deste em relação ao observador, por 
outro lado, coloca-se a questão de a figuração humana funcionar em 
espelho, isto é, mais do que perseguir o lado de fac-simile da persona, será 
o sentido da valorização da máscara, do papel social em detrimento da 
exposição do lado íntimo do indivíduo (LALANDE, 2006, pp. 759-760, 
e MORFAUX, 2009, p. 478), a par da problematização do enigma por 
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detrás da imagem retratística apresentada, o que alicerça o fascínio reno-
vado pelo Género.
  Assim, a interpretação do Retrato não poderá ficar constrangida 
pelo enfoque no rigor de fórmulas de representação, ou seja, na análise 
de um sistema figurativo, havendo também que ter em atenção o con-
fronto entre o artista e o seu modelo, referenciados à respectiva inserção 
sócio-cultural, e o olho do espectador. É esta problemática que alimenta 
o desafio do olhar crítico, informado e actualizado, consciente da mise en 
abîme suscitada pela problemática da representação, de como fixar num 
retrato – com datação no tempo - a continuada transformação de cada 
indivíduo, cujo reconhecimento identitário por semelhança se deseja 
salvaguardar.

 2.  Artista e Modelo: tempo e modo

 No ano (1964) em que Maluda – Maria de Lourdes Ribeiro 
(1934-1999) - pintou o Retrato de José-Augusto França (1922-2021), 
Jean-Paul Sartre publicava a sua autobiografia Mots, Roland Barthes 
editava Essais critiques e, dois anos depois, Simone de Beauvoir trazia 
a público as suas Mémoires d’une jeune fille rangée. Uma nova visão do 
tempo e o surgimento de novos contributos para o pensamento crítico 
testemunhavam a prodigiosa explosão teórica e crítica que se estava a dar 
em Paris, alicerçando as ideias geradoras do movimento de Maio de 68.
A artista encontrava-se então na capital francesa – onde permaneceu 
até 1967 -, como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo 
estudado na Académie de la Grande Chaumière. Contacta com diversos 
artistas, entre os quais Árpád Szenes, Vieira da Silva – que também fre-
quentaram a Chaumière -, Vasco Costa e António Dacosta, e com vários 
críticos, com relevo para José-Augusto França. Da sua estadia em Paris, 
Maluda destacava o cosmopolitismo, “cidade onde tudo acontecia”, con-
fessando que “nessa altura foi importante ter conhecido o José-Augusto 
França que me orientou bastante no mundo da pintura e que me apre-
sentou muitos artistas que conhecia, por já ter vivido em Paris e por lá 
ir com muita frequência” (BARREIRA, 1993, depoimento de Maluda).
Em Paris, tanto Maluda como José-Augusto França observavam de 
perto as transformações culturais que, desde o final da década de 50, 
se vinham manifestando. Nesses anos 60 afirmavam-se as ‘novas van-
guardas’, a par do progresso material vigorante na primeira metade da 
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década, enquanto na segunda metade o sistema era confrontado com a 
contestação crescente dos movimentos estudantis e sociais, de teor liber-
tário e de cariz marxista, os quais alastravam pela Europa e pela América. 
Na capital francesa, vários movimentos artísticos explodiam, propiciando 
o debate artístico, incluindo em termos conceptuais e relativamente ao 
questionamento do processo estético tido como convencional, alimen-
tando a discussão sobre as distintas abordagens do objecto estético.
Em Lisboa, Maluda tinha trabalhado com Roberto de Araújo, mas sem-
pre reivindicou a afirmação de uma autonomia pessoal, “sem sofrer 
influências de ninguém” (BEJA, 1996), referindo ter lido Kierkegaard e 
Nietzsche e conhecer Bacon (BARREIRA, 1993).
 A partir de 1967, a pintora instala-se definitivamente em Lisboa, 
quando a “capital das artes” mudava de continente, de Paris para Nova 
Iorque, e na capital portuguesa já então havia, por parte de artistas 
nacionais, ecos das ‘novas vanguardas’ e consciência relativamente às 
realidades artísticas internacionais, com alguns artistas optando pelo 
exílio em Paris, Londres ou Nova Iorque, em busca de consonância com 
as orientações teóricas da arte internacional.  
 No regresso, retoma a prática do Retrato, sobretudo tomando os 
seus amigos como modelos, e a cronologia da sua produção retratística 
corresponde a um tecido social que espelha algumas franjas da sociedade 
portuguesa, desde o início da década de 60 até quase à morte da pintora 
(1999), tendo tido múltiplas encomendas privadas e de carácter institu-
cional, sendo que o último retrato que pintou foi o de Victor Crespo, em 
1997, incorporado na Colecção da Assembleia da República.
A prática do Retrato em Maluda respeitou o princípio da ideia renas-
centista do indivíduo na sua singularidade e unidade, em negação da 
“decomposição do ser e da alma” (AZARA, 2002, p. 117) e da desinte-
gração da identidade subjectiva do retratado, assumindo o lado huma-
nista do Retrato na História da Arte. Volvido pouco mais de meio século 
sobre a pintura do seu retrato por Maluda, José-Augusto França desig-
nou-a como artista “independente” e “autodidacta de grande capa-
cidade de aprender (…) sem atracções de modas ou sucessos que lhe 
fossem alheios ao gosto e à consciência. Assim no retrato, nunca à moda 
de ninguém (…)” (FRANÇA, 2008, p. 13). O Retrato de José-Augusto 
França insere-se na larga prática que do Retrato a artista exercitou (cerca 
de centena e meia no largo arco temporal compreendido entre a década 
de 60 e até quase à sua morte, do retrato de aparato, modelo institucional 
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adoptado para Universidades e Assembleia da República, até às varia-
ções de figura a meio corpo, a três quartos, ou de corpo inteiro), den-
tro da sua liberdade de criação e firmeza de execução, como sobre ela 
escreveu França: “Maluda pintava quem pintava ou queria pintar, com 
valores plásticos seguros e expressão psicológica entendida, mesmo que 
solenizada” (FRANÇA, 2008, p. 13). Acresce que alguns dos retratos 
femininos que pintou nos anos 60 e 70 convocam uma discursividade 
interventiva ao nível social, bem diferente da ideologia então vigorante 
e do papel passivo a que a mulher estava votada na sociedade do tempo 
(PACHECO, 2018, p. 215).
 Pouco tempo antes de morrer, reflectia que “muito esporadica-
mente aceito pintar um retrato”, registando que “a minha pintura gera-
-se e brota do meu universo interior de uma forma independente que se 
impõe à minha própria vontade” (BEJA, 1996).
 No Retrato de José-Augusto França (1922-2021) e ao consentir 
na pose, o crítico tinha consciência de que o modelo permanece exposto 
ao escrutínio do (a) retratista, do mesmo modo que sabia que a arte é 
geradora de ilusão, sendo ela mesma uma ilusão, tal como tinha conheci-
mento de que “a máscara oculta e protege deliberadamente o que a leva 
de uma ameaça iminente ao potencial, sem alterar a sua identidade”, e 
por isso e nessa sequência de simultaneidade de funções, de ocultação 
e de revelação, ”a máscara representa um papel ontológico e possui um 
objectivo cultural, não só instrumental”  (KLEIN, 2007, pp. 27 e 28): 
para além de dispositivo técnico, em conformidade com a cultura grega 
a máscara surge associada ao rosto, propiciando dissimulação e sendo 
geradora de simulacro.
França já havia sido retratado antes de o ser por Maluda: por António 
Dacosta (1914-1990), em 1957 (um pequeno óleo de 35x27 cm), retrato 
que o crítico considerava ser um dos retratos com que mais se identi-
ficava; e por Nikias Skapinakis (1931-2020), em 1960 (óleo de 50x43 
cm), artista que já desde o início da década de 50 tinha conquistado 
visibilidade no meio artístico nacional, e cuja produção retratística, 
caracterizada pelo sentido de enquadramento sócio-cultural e político, 
se apresentava como marca inovadora, também no recurso a uma nova 
figuração.
 Em 1964 José-Augusto França era já diplomado no domínio da 
Sociologia da Arte, e Doutor em História pela Sorbonne, com disser-
tações, respectivamente, sobre L’Art dans la Société Portugaise au XXe. 
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Siècle e Une Ville des Lumières: La Lisbonne de Pombal. A partir de Paris, 
conservando distanciamento crítico e tendo por referência uma visão 
contextualizada no conhecimento da produção artística internacional, 
França era um dos mais lúcidos observadores da realidade portuguesa, 
no seu perfil de estrangeirado que deixava antever nele a referência fun-
damental que haveria de ser, mais tarde, na identidade colectiva que nos 
singulariza como povo.
 A generosidade da sua exposição como modelo não deixa de alu-
dir à relação com a pintora que em Paris orientava: relação, do lat. relatio, 
der. de relatus, particípio passado de referre, repor, relacionar, “uma das 
categorias fundamentais do pensamento (…) sinónimo de laço pelo qual 
se pode ligar uma a outra ou outras coisas” (MORFAUX e LEFRANC, 
2009, pp. 547-548).
 Na origem italiana de modello (1564), a palavra modelo remete 
para ‘protótipo, imagem que se copia em escultura ou pintura, represen-
tação em pequena escala’; do lat. vulg. modellum, a noção está associada 
a cânone, norma, retrato (HOUAISS, 2003, p. 2517).
 Assim, sentidos, intelecto e carga afectiva são elementos invoca-
dos no “laço” criado pela ligação entre a pintora e o seu modelo, ambos 
conhecedores, no acto da representação, de referências e significados 
implícitos na máscara. No momento em que Maluda pega nos seus ins-
trumentos de trabalho para fixar a imagem de França, já haveria nela 
a manifestação de consciência quanto à visão do ser humano em pose, 
a persona à sua frente. Em sentido idêntico, a retratista sabia que, para 
além da identidade associada ao seu nome, estava a artista que produzia 
obra e se expunha, sendo a figuração por semelhança o critério para 
afirmação da obra junto do observador, a fidelidade como significação, 
mais do que exactidão na informação, qual texto biográfico em que é a 
semelhança o elemento fundador da identidade (LEJEUNE, 1996, p. 
38).
 Na obra, o discurso pictural “fala” do retratado, mobilizando 
quer a descrição presente nos elementos visíveis, quer a narrativa, com a 
inerente carga de ambiguidade construída através da linguagem da pin-
tura. O observador, conforme a sua especificidade de intérprete, poderá 
ver no registo uma leitura mais ou menos informada, e também mais ou 
menos aleatória.
 De qualquer modo, a preferência da retratista está visivelmente 
direccionada no sentido de surpreender o espectador, atraindo-o para 
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o rosto enigmático. Maluda dava continuidade ao princípio de que 
“o género do retrato se baseava na ideia de que a identidade de um 
indivíduo estava basicamente definida e era mais ou menos inalterável 
e de que a tarefa do retratista consistia em realçar as suas características 
individuais” (WARNER, 2007, p. 18), e daí o registo dos traços identi-
tários por semelhança, bem como a alusão à interioridade.

 3. Figuração, reconhecimento e legibilidade no Retrato 
de José-Augusto França

 Na organização do retrato, frontal e de meio corpo, com o retra-
tado menos exposto, ressalta o fundo monocromático - equivalente a 
uma ausência de fundo -, onde a indumentária do retratado em parte se 
dilui, com o rosto emergindo da sombra e mostrando o olhar concen-
trado e incidente sobre o espectador - o que desde logo suscita o ques-
tionamento sobre o que olha e o que vê o sujeito -, estratégia que reforça 
a expressão facial do modelo, paralelamente com a iluminação e a paleta 
de tons, designadamente no que diz respeito aos contrastes resultantes 
da camisa branca com a envolvente.
 Sendo um retrato frontal, está ligado à dignidade e à afirma-
ção de poder, veiculando um discurso genérico em que o observado, no 
interior do quadro, convoca e interpela o observador, fora do quadro, 
remetendo para reciprocidade no acto de cada um deles encarar o outro; 
apresentando-se o enfoque no rosto, a expressão facial e o olhar apare-
cem como elementos de reforço nessa interacção.
 Mas o retrato frontal também traduz subjectividade, contem-
plação e introspecção, e daí a importância da interpretação da lingua-
gem visual; no rosto - “o rosto não só se dá a ver, pede para ser visto” 
(GERVAIS-ZANINGER, 2011, p. 363) - projectam-se sentimentos e 
emoções, sendo fundamental a associação da mímica facial à identidade 
do indivíduo (PACHECO, 2018, pp. 45-50). Registando a síntese men-
tal reportada ao modelo, a figura surge como um elemento de ligação ao 
real, indiciando um tipo de reconhecimento pela legibilidade, em conexão 
com a iconografia pessoal do retratado: na cabeça emergente do fundo, 
o espaço do rosto privilegia os olhos, o vigor do pescoço e a firmeza dos 
traços sublinham a masculinidade do modelo e imprimem a impressão 
dominante de serenidade e afirmação, num rosto fechado sobre o pró-
prio mundo interior, protegendo o invisível, e em que a fixação do olhar 
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sério lançado sobre o espectador remete para a personna. Numa óptica de 
concentração relativamente à legibilidade do espaço icónico, a referência 
às convenções do código cultural está presente nos atributos, condu-
zindo a leitura e tornando a personagem identificável: a indumentária 
formal - casaco escuro, gravata condicente na camisa branca –, o cabelo 
impecavelmente penteado, e um dos elementos que melhor caracterizam 
o retratado ao longo dos tempos, os óculos. É evidente o interesse inves-
tido pela artista nos óculos – do latim oculus, no sentido de olho -, que na 
representação se apresentam como foco de atracção e elemento de inspi-
ração, o que, como signo, facilita a legibilidade da obra. Seja na descrição 
do vestuário e do penteado, na alusão ao porte distinto do intelectual e 
crítico de arte (mais tarde também académico reconhecido e com pro-
dução científica ímpar), ou na evocação de contemplação e de reflexão 
através do olhar, em tudo isso se revela o investimento da retratista no 
sentido de dar a ver a personna por detrás da efígie. Pressente-se a inten-
ção da pintora na tentativa de “agarrar” a invisibilidade da singularidade 
individual, o “quase nada” fugidio, a interioridade, o mistério, a comple-
xidade inerente ao ser humano. “O ar de um rosto é indecomponível (…) 
a evidência é aquilo que não quer ser decomposto (…) o ar é essa coisa 
exorbitante que leva do corpo à alma – animula, pequena alma individual 
(…) é como o suplemento impossível da identidade (…)” (BARTHES, 
2008, p. 119).         
 Figuração, semelhança e rigor na formulação dos traços, alusi-
vos à especificidade de um ser na singularidade da sua existência, apre-
sentam-se a Maluda como suporte de carácter sinalético para traduzir a 
individuação através da mimesis - sendo esta referência da formação da 
artista -, a qual reflecte a estrutura analógica da linguagem artística no 
pensamento estético do Ocidente, a par da estrutura mítica que enqua-
dra esse pensamento. A questão da semelhança no retrato prende-se com 
a necessidade de “uma metáfora praticada no visível”, ou seja, “a metá-
fora da essência, a metáfora da identidade” (PONTÉVIA, 2001, p. 13). 
A metáfora definida pela focalização no rosto, com recurso ao fundo 
neutro, conferindo espaço ao motivo da representação, apresenta-se 
como uma questão que remete para aspectos teóricos também comuns 
à leitura semiótica: “a dimensão verbal não é estranha à imagem, mas é 
interior a ela como uma das condições da sua estrutura e da sua legibi-
lidade” (GARRONI, 1980, p. 354). E na medida em que a focalização 
faculta a aproximação aos elementos pictóricos que foram privilegiados, 
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em detrimento de outros – procedimento equivalente ao focus no discurso 
escrito - e na complexidade da representação, a leitura pode explorar o 
que foi delimitado, eliminado ou sublinhado na construção do registo, 
tendo em conta a possibilidade de abordagens múltiplas suscitadas con-
forme as competências do espectador para interpretar.
  Em 1964, Maluda já tinha experiência da prática retratística, 
tendo registado amigos e familiares. O retrato em análise não foi uma 
encomenda, tendo sido realizada quando retratista e retratado se encon-
travam em Paris, sabendo-se que foi uma oferta da pintora ao seu orien-
tador, e cuja execução mereceu o consentimento do modelo, que para 
ela posou. Para além de gesto de reconhecimento, a oferta sublinha a 
vontade de demonstrar virtuosismo e o desejo de reivindicação de mérito 
artístico.

 Conclusão 

 A historiografia indica que quando Maluda pintou o Retrato 
de José-Augusto França estavam em marcha novas experiências artísti-
cas, com enquadramento de práticas retratísticas tendentes para o que 
Francastel referiu ser a «dissolução do género», devido à valorização de 
interpretações centradas na especulação plástica emergente da inte-
racção do artista com o universo, e sem vinculação à personalidade do 
modelo nem reflexão relativamente à situação do indivíduo retratado 
na sociedade (FRANCASTEL, 1978, pp. 212-233), assim induzindo 
instabilidade na aproximação ao Retrato e pondo em causa o próprio 
conceito e fundamentação da Retratística segundo o princípio da singu-
laridade da pessoa, em vigor desde há milénios. Maluda manteve o seu 
gosto sustentado na noção de execução do Retrato conforme os valores 
da imagem fiel ao modelo e segundo a fórmula do reconhecimento do 
carácter particular que caracteriza cada ser humano – individuação -, 
tendo a semelhança na base do reconhecimento, a partir da fixação dos 
traços individualizados. O que para o (a) retratista requer um sentido 
agudo de observação, de rigor de execução e de domínio dos meios téc-
nicos na transposição, com direccionamento da imagem no sentido da 
identificação do modelo por parte do observador, com recurso à lingua-
gem figurativa, linguagem visual comum a todos os envolvidos na obra 
retratística: artista, modelo e observador. Na convergência de reconheci-
mento e no cruzamento de olhares, a integração de referências comuns 
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não só evita constrangimentos motivados por arbitrariedade (a qual é 
responsável pela redução do espaço de interpretação do espectador, 
inseguro se perante a indefinição de valores e de critérios), como poten-
cia estabilidade visual e emocional, assente na experiência dos sentidos, 
na qual radica também a visão da identidade humana em conformidade 
com a tradição humanista da Arte do Retrato.
 Ao centrar o interesse do espectador na figura do modelo em si, 
no respeito pela especificidade dos traços identitários – o rosto é lugar de 
inscrição de sentimentos identificáveis e potenciadores de partilha -, e ao 
recusar fixar o rosto dando-lhe tratamento idêntico ao de qualquer outro 
elemento na composição (ainda que o argumento pudesse ser a liberta-
ção do modelo), com o perigo de esvaziamento da imagem quando resul-
tante da dependência estrita das emoções do artista, Maluda assumiu 
a recusa de quebrar os cânones do registo retratístico e a relação entre 
retratista e observador. Nunca renunciou aos índices da figuração clás-
sica, caucionando a ideia de correspondência entre o registo figurado e a 
imagem de uma pessoa, assim propiciando ao observador a projecção de 
sentimentos experimentados, afinal elementos fundamentais da noção 
tradicional de Retrato.
  O Retrato de José-Augusto França é um retrato comemorativo (de 
reconhecimento pela amizade e de homenagem pela generosidade da 
orientação que recebia), celebrativo (da vida e do momento), reivindica-
tivo (de mérito artístico) e afirmativo (de uma mulher pintora).
 Não sendo o retrato um rosto - e este é a parte do corpo que 
apresenta maior singularidade, simultaneamente invocando e atestando 
a identidade do indivíduo, sendo os olhos o órgão que mais estimula a 
comunicação, por via da expressividade do olhar -, embora sem rosto 
não haja retrato segundo a tradição representativa do Ocidente, Maluda 
teria presente a função comemorativa do retrato, oportunidade de cele-
bração da vida e de triunfo sobre a morte do modelo. De modo similar, 
este tinha consciência relativamente à produção de efeitos causados pela 
passagem do tempo sobre si próprio. Cúmplices na inevitabilidade de 
referência à arte como meio para celebrar a vida, retratista e retratado 
teriam presente o carácter ilusório da semelhança (semelhança é o que 
se extrai [de trahere] do visível para registar uma figura na sua identidade 
individual, a qual existe por referência aos outros indivíduos) enquanto 
recurso artístico – a mimesis pressupõe a existência de um modelo -, tal 
como comungavam sentimentos de vulnerabilidade na associação do 
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retrato à finitude. Na narrativa, a ambos se associa o observador, através 
da projecção da consciência sobre a transitoriedade da vida e na partilha 
da noção de debilidade identitária de cada ser humano. Na representa-
ção, ao reforçar a presença de ordem física no olhar do modelo - nor-
teando o observador que guarda na memória esse olhar e perpetua a 
memória afectiva do outro, através do seu duplo -, a pintora sublinha a 
presença na ausência. Todavia, persiste o enigma, com a inerente tensão 
gerada pelas dificuldades de fixação em imagem retratística de uma pes-
soa, com a sua ambiguidade e originalidade, na dupla dimensão, física 
(exterior) e anímica (interior), pois retratar é expressão de um senti-
mento interpretativo de ordem pessoal.
 É a sinaléctica dessa tensão, a par da ligação indissociável do 
Retrato à finitude do Homem, elementos inevitavelmente conducentes 
à reflexão, o que torna a abordagem do Género aliciante, inesgotável e 
permanentemente renovada. 
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