
ESCULTURA. CARACTERÍSTICAS:
� Materiais: pedra, madeira, terracota, bronce, 
mármore …

� Interese polas texturas: acabados pulidos e tersos
� Non adoitan levar cores
� Interese polo home: domina a representación do 
corpo humano, sobre todo, espido e o estudo da 
súa anatomía

� Xorden con forza os temas profanos, relacionados 
coa historia ou a mitoloxía

� Busca da beleza ideal, das proporcións harmónicas



DAVID 
DE 
MIGUEL 
ANGEL

MÁRMORE

GUSTO POLO 
SER HUMANO 
ESPIDO

ESTUDO DO 
MOVEMENTO, 
DA 
COMPOSICIÓN

BUSCA DA 
BELEZA

NON SE USA A 
COR



DETALLE DO DAVID DE 
MIGUEL ÁNGEL

FÍXATE NAS MANS
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PULIDOS



TEMAS 
PROFANOS: 
HISTÓRICOS
MITOLÓXICOS, 
ALEGÓRICOS

REPRESENTACIÓN DA VITORIA

REPRESENTACIÓN 
DA AURORA



BAIXO 
RELEVO EN 
MÁRMORE



ESTUDO DA 
PERSPECTIVA 
QUE DOTA DE 
PROFUNDIDADE 
AO RELEVO
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A ESCULTURA 
ECUESTRE PONSE 
DE MODA NO 
RENACEMENTO





AS “PIEDADE” DE 
MIGUEL ÁNGEL

Este artista é un 
mestre da chamada
forma ou liña
serpentinata, 
distorsión do torso



Exemplos de 
esculturas 
con forma 
serpentinata



Esta é unha
escultura 
grega. 
Compáraa coas
obras 
renacentistas: 
temas 
mitolóxicos, 
liña
serpentinata, 
posturas 
difíciles, 
estudo da 
anatomía e do 
movemento…



TUMBA DOS 
MÉDICI



ESCULTURA EN ESPAÑA. 
CARACTERÍSTICAS:

� Predominio total dos temas relixiosos
(predilección pola paixón de Cristo e os temas 
marianos)

� As principais producións escultóricas son: o 
retablo, o cadeirado e os sepulcros

� Non se procura a beleza ideal senón o 
expresivo, directo e realista

� O material usado fundamentalmente é a 
madeira policromada; en menor medida, o 
mármore e o alabastro



A VIRXE DAS 
ANGUSTIAS DE 
JUAN DE JUNI

EXPRESIÓN DE DOR



O ENTERRO de JUAN 
DE JUNI

DRAMATISMO

XESTO PATÉTICO



ENTERRO DE CRISTO

JUAN DE JUNI



RETABLOS DE BERRUGUETE



DETALLE DUN RETABLO
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CADEIRADO DO CORO DA CATEDRAL DE TOLEDO



DETALLE DO CADEIRADO



SEPULCRO DOS REIS CATÓLICOS, mostra da 
importante escultura funeraria do Renacemento



PINTURA. CARACTERÍSTICAS:
� O cadro é independente, non está subordinado a un conxunto

coma no retablo
� Temática relixiosa ou profana (mitoloxía, retratos, historia, 

alegoría)
� Importancia do escenario tanto arquitectónico coma paisaxístico

que dá profundidade ao cadro
� Crecente interese pola luz e a cor que dá volume ás formas e 

elimina as figuras planas
� Importancia da figura bela e proporcionada. Desenvolvemento

do nu
� Representación tridimensional. Dominio da perspectiva
� Interese pola composición. Prefírese a simetría ata a etapa de 

transición co Barroco (Manierismo)
� Técnicas variadas: temple, fresco, óleo…



FÍXATE NO ESPAZO: REPRODUCE UN EDIFICIO 
RENACENTISTA, PRESENZA DA PAISAXE, CERTA 
PROFUNDIDADE NO CADRO

INICIOS DO 
RENACEMENTO



PERSPECTIVA

PROFUNDIDADE

VOLUME



NACEMENTO DE VENUS de Botticelli

Temas mitolóxicos. Movemento. Contornos definidos



A PRIMAVERA de Botticelli



Exemplo do interese polo estudo da 
composición e a simetría



Estrutura compositiva do cadro
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LEONARDO DA VINCI



Estudo das proporcións Estudo do feto 
no útero



Estudos de órganos internos



Estudos de anatomía



MÁQUINA 
VOADORA

HÉLICE

HELICÓPTERO



Inventos, instrumentos e máquinas
Compás proporcional con centro movible para trazar nun óvalo unha relación a un círculo 

dado. 
Soplete a agua. 
Bomba de vapor. 
Barca para navegar contra a corrente. 
Máquina para fabricar cintas. 
Modelos de péndulos para reloxos. 
Fundición de medallas. 
Odómetro. 
Laminadora. 
Máquina para fabricar limas. 
Máquina para tecer. 
Máquina para tundir os panos. 
Cámara escura. 
Hidrómetro. 
Canón de gran calibre para ser cargado pola culata. 
Paracaídas.
Máquina para voar. 
Máquina para aserrar o mármore. 
Dispositivo para camiñar sobre as aguas.
Máquina para fiar. 
Asador movido polo aire quente. 
Aplicacións do plano inclinado para a construción. 
Granadas de man e obuses. 
Diversos modelos de balas e proxectís de artillería. 
Traxes para a agua. Luvas en forma de aletas e cinto salva-vidas, inflado con aire. 
Embarcación provista de aparato para dragar. 
Canón a vapor. 
Pontes desarmables para usos militares.



Estudo da expresión

e do movemento



Leonardo aporta a técnica do esfumato: os 
contornos e perfís se desdebuxan, 
envolvéndose todo nunha especie de néboa



Son máis importantes 
os efectos de luces e 
sombras que a 
utilización da cor

Interese por 
expresar a través 
da mirada ou as 
mans

MONA LISA. 

A GIOCONDA



O retrato
abunda no 
Renacemento



A Cea, de Da Vinci, presenta un gran deterioro, 
ao ser un fresco

Destaca o estudo psicolóxico dos personaxes, 
ante as palabras de Cristo



COMPOSICIÓN E PERSONAXES DA 
CEA DE LEONARDO DA VINCI



Transcorre o 
Renacemento e a 
paisaxe xa non só
representa a 
primavera; aparece o 
crepúsculo, espazos
tenebrosos, rochas, 
néboa…



Gusta Leonardo 
das composicións
triangulares



Compara as 
“madonnas”
gótica e 
renacentista



MADONNA de Rafael

Compara 
coas
anteriores



OS DESPOSORIOS DA 
VIRXE, de Rafael

Rafael resume as 
características 
esenciais dos seus
contemporáneos; 
neste caso, 
profundidade, 
ordenación 
compositiva…



Importancia dos escenarios arquitectónicos ou
paisaxísticos



Volume

Figuras 
poderosas 
en posicións
difíciles

Busca do 
movemento



Bóveda da 
Capela Sixtina, 
pintada por 
Miguel Ángel

350 
grandes 
figuras



Capela Sixtina

(Vaticano)



A creación, detalle da Capela Sixtina

A Miguel Ángel non lle interesan tanto os espazos
como as figuras, voluminosas, escultóricas…



Formas retorcidas; 
estudo anatómico



Detalle do 
Xuízo Final



O Manierismo
(movemento de 
transición entre o 
Renacemento e o 
Barroco): 
deformación da 
realidade.

Fíxate en que os 
corpos se estiran



Pérdese o 
interese pola
simetría; 
importancia da 
cor, sobre o 
debuxo



Gran colorismo



TINTORETTO é un dos máximos representantes 
deste movemento de transición. Fíxate na falta de 
simetría do cadro. O personaxe principal xa non 
está no centro. Repara tamén nas luces e sombras, 
nos efectos de clarescuro.



A escena principal desprázase cara a un lado

Contraste de sombra e luz



Sombra (dereita), 
luz (esquerda); 
desprazamento da 
escena principal 
cara a un lado



Tiziano, gran 
retratista

Carlos V



Tiziano: predilección polos corpos femininos nus



Gusto polos detalles



COMPARA 

TODO O QUE VICHES COS 

SEGUINTES CADROS DO BOSCO, PINTOR

MEDIEVAL (FINAIS DO GÓTICO), 

HOLANDÉS, PRECEDENTE DO 

SURREALISMO, 

MOVEMENTO DO

SÉCULO XX



O xardín
das 
delicias, de 
“O Bosco”
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O xuízo final



PINTURA EN ESPAÑA. 
CARACTERÍSTICAS:

� Escaseza de temas profanos; dedicación case 
exclusiva aos temas relixiosos

� Tardía incorporación ao pleno Renacemento
� No primeiro terzo do século XVI, influenza da 
pintura flamenca (Países Baixos) dentro do 
estilo gótico: 
� Técnica detallista (rostros, mans, obxectos dos 
espazos interiores, elementos da paisaxe)

� Riqueza de colorido
� Pintura ao óleo (mesturada con aceite)



PEDRO BERRUGUETE





Exemplos de pintura 
renacentista española 
con influxo italiano



O GRECO, máximo representante do último terzo
do Renacemento español (Manierismo).

� CARACTERÍSTICAS DO SEU ESTILO:
� Luces de aparencia artificial

� Estiramento das figuras

� Figuras cortadas

� Figuras serpentinatas

� Estudo anatómico dos corpos

� Predominio da cor na composición fronte á
liña

� Un certo “horror vacui” na composición

� Busca e estudo do movemento



O Greco 
chamábase
Dominico 
Theotocopuli; 
era cretense 
pero instalouse
en Toledo.







O enterro do 
Conde Orgaz, é a 
súa obra máis
emblemática
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