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Fig.1 - Vista em perspectiva do Salão da Academia Real de Pintura e Escultura no Louvre. Vue 

d´optique. Técnica: Estampa/ água forte. Paris: Basset. 1778. BNF G 160996. 
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As Obras de recepção das quinze pintoras aceitas na Academia Real de   

Pintura e Escultura (1648-1793) 

 

 
Resumo: 

  
Inaugurada em 1648, a partir do pedido feito pela carta do amante de arte e proprietário de um 

gabinete de curiosidades, Martin de Charmois1, dirigida ao rei Louis XIV2 da França, a Academia 

Real de Pintura e Escultura visava, em princípio e de acordo com os modelos de academia 

italianos, restaurar a liberdade das artes, pintores e escultores que desejavam escapar do estatuto 

de artesão e elevar a pintura ao nível de arte liberal. No entanto, no contexto político e cultural 

francês, a Academia tomará um outro sentido, mais oficial, se comparado à sua inspiração italiana. 

Esta instituição, governada por Charles le Brun3, o primeiro pintor da Corte francesa, ambicionava 

reunir os melhores artistas do reino. A escolha dos membros, para ingresso na Academia, exigia 

a apresentação de uma “obra de recepção” (morceau de réception) e, entre seus cânones, estava a 

permanência de um ensino baseado no desenho de modelo vivo. Apesar de não existir nenhuma 

proibição em relação à aceitação do gênero feminino das cadeiras da Academia, poucas mulheres, 

entre os séculos XVII e XVIII conseguiam ser admitidas como alunas. Nenhuma delas alcançou 

o status de professora-adjunta ou superior, nem atingiu o mérito de ser pintora de história, gênero 

considerado o mais tecnicamente elevado na época e que exigia o domínio do estudo do nu. O 

estudo das obras de recepção das quinze mulheres que fizeram parte da Academia Real de Pintura 

e Escultura de Paris, entre 1648 e 1793, nos permite participar dos problemas enfrentados em suas 

carreiras artísticas envolvendo os seus impulsos de criatividade e afirmação numa carreira que até 

então era atribuída majoritariamente aos homens. São quinze histórias de vida diferentes, 

relacionadas a personagens de nacionalidades diversas, cujas biografias acompanham 

paralelamente a evolução de suas obras também como manifestação de emancipação feminina no 

campo das artes.  

 

(Palavras -Chave: Pintura, Mulheres na arte, Obras de Recepção, Século XVIII, Academia 

Real) 
 

 

 

 

 

 

 
1  Martin de Charmois – (1605-1661) Proprietário de um gabinete de curiosidade, amador das artes, considerado 

fundador da Academia Real de Pintura e Escultura. Também conhecido como Sieur de Lanze. 
2 Louis XIV – (1638-1715) Apelidado de rei Sol, foi o rei da França e Navarra de 1643 até a sua morte. Foi um 

dos líderes da crescente centralização de poder na era do absolutismo europeu. 
3 Charles le Brun – (1619-1690) Pintor e decorador francês, foi o primeiro pintor do rei Louis XIV. 
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The Reception Works of the fifteen female painters accepted at the Royal                    

Academy of Painting and Sculpture (1648-1793) 

 

Abstract 

 

Inaugurated in 1648, based on the request made by the art lover and owner of a cabinet 

of curiosities, Martin de Charmois, addressed to King Louis XIV of France, the Royal 

Academy of Painting and Sculpture aimed in principle and in accordance with the models 

of Italian academies, restore freedom to the arts, painters and sculptors who wished to 

escape artisan status and elevate painting to the level of liberal art. however, in the French 

polítical and cultural context, the Academy had taken on another meaning, more official 

compared to its Italian inspiration. This institution governed by Charles le Brun, the first 

painter of the French Court, aimed to bring together the best artists in the kingdom. The 

choice of members for admission to the Academy required the presentation of a reception 

work (morceau de réception), and, among its canons, was the permanence of a teaching 

based on the drawing of a live model. Although there is no prohibition in relation to the 

acceptance of the female gender of the chairs of the Academy, few women between the 

17th and 18th centuries were able to be admitted as students. None of them reached the 

status of adjunct professor or higher, nor did they achieve the merit of being a history 

painter, a genre considered the most technically high at the time and which required 

mastery of the study of the nude. The study of the reception works of the fifteen women 

who were part of the Royal Academy of Painting and Sculpture in Paris, between 1648 

and 1793, allows us to participate in the problems faced in their artistic careers involving 

their impulses of creativity and affirmation in a career that until then was mostly attributed 

to men. There are fifteen different life stories, related to characters from different 

nationalities, whose biographies parallel the evolution of their works, also as a 

manifestation of female emancipation in the field of the arts.  

(Key Words: painting, women on art, reception work, eighteen century, Royal 

Academy) 
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Nobres; Fonte: SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne retrouvés. 
Versalia.Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19. 2016 pp87-92. Disponivel em: https://www.persee.fr/doc/versa_1285-
8412_2016_num_19_1_959 
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Fig.47 - (Pg.86) Boulogne/Madeleine. La Musique. Óleo sobre tela.1673. Centre des Monuments Nationaux du Château de 
Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3958; Tradução: A Música; Fonte: SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: 
quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne retrouvés. Versalia. Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19. 2016. 
pp87-92. 
 

 

Fig.48 - (Pg.86) Boulogne/Madeleine. L´Architecture. Óleo sobre tela.1673. Centre des Monuments Nationaux du Château de 
Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3959; Tradução: A Arquitetura; Fonte: SERRETTE/Renaud.De Versailles Á 
Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne retrouvés. Versalia.Revue de la Societé des Amis de 
Versailles.nº19.2016. pp 87-92. 
 
 
 
Fig.49 - (Pg.87) Boulogne/Madeleine. Les Sciences Mathématiques). Óleo sobre Tela. 1673. Centre des Monuments Nationaux du 
Château de Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3961; Tradução: As Ciências Matemáticas; Fonte: SERRETTE/Renaud.De 
Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne retrouvés. Versalia. Revue de la Societé des Amis de 
Versailles.nº19. 2016. pp87-92. 
 
 
 
Fig.50 - (Pg.87) Boulogne/Madeleine. l´Astronomie. Óleo sobre tela. 1673. Centre des monuments nationaux du château de    
Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3958; Tradução: A Astronomia; Fonte: SERRETTE/Renaud.De Versailles Á 
Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne retrouvés. Versalia.Revue de la Societé des Amis de 
Versailles.nº19.2016 pp87-92. 
 
 
Fig.51 - (Pg.90) Proposta de moldura para parte superior de porta do primeiro salão 15/04/1859AN.Centre des archives 
contemporaines. Pagamento 810663 artigo 256; Fonte: SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte 
de Madeleine de Boulogne retrouvés. Versalia. Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19.2016. pp 87-92. 
 
 
 Fig.52- (Pg.90) Boulogne/Madeleine.La Vanité. Óleo sobre tela. 1674.Musée de Beaux Arts de Mulhouse; 
               Tradução: A Vaidade; Fonte: SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de 
Boulogne retrouvés. Versalia Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19. 2016. pp87-92. 
 
 
Fig.53 - (Pg.93) Chéron/ Elizabeth-Sophie. Autorretrato. Poète, Peintre et Musicienne. Gravura. 1672. 
Tradução: Poeta, Pintora e Musicista; Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-
cheron?mode=desktop 

 
Fig.54 - (Pg.93) VOLTAIRE. (Arouet/François-Marie).  Siècle de Luis XIV. Paris: Éditeur des Oeuvres de Madame La Comtesse de 
Genlis. 1820. 452p. Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-cheron?mode=desktop 

Tradução; Elizabeth Chéron, nascida em Paris em 1648, celebre por sua música, pintura e versos, é mais conhecida pelo seu nome 

que pelo nome de seu marido, senhor Le Hay: morto em 1711; 

 

Fig.55 – (Pg. 94) Chéron/Elizabeth-Sophie. Autorretrato.Óleo sobre tela.88X73cm. 1672.Musée du Louvre; Disponivel em: 
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010062175 

 

Fig.56 - (Pg. 94) Lambert/ Claude François. Histoire littéraire du siècle de Louis XIV. Tome III.Eloges Historiques des dames 
savantes. Dediée au Roy Par M. l´abbé Lambert.Paris: Prault Fils.Quai de Conty, vis-à-vis le Pont Neuf. Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-cheron?mode=desktop 
Tradução: Abade Lambert. Elogios Históricos a Mulheres Sábias. História Literária do século de Luis XIV. Tomo 3.  No décimo 

primeiro dia de 1672, a Academia extraordinariamente reunida, M. Le Brun apresentou dois autorretratos feitos pela Senhorita 

Elizabeth Chéron, os quais satisfizeram tanto a Companhia, que foi estimada como uma obra rara, mesmo excedendo a fraca 

capacidade de seu sexo, foi resolvido lhe conceder a qualidade de Acadêmica e foram pedidas as Cartas necessárias;  

Fig.57 - (Pg.95) Chéron/ Elizabeth-Sophie. Um Sacrificio clássico. A partir de uma gravura. Giz preto e vermelho, aquarela; 
Disponivel em: http://www.artnet.com/artists/elisabeth-sophie-cheron/ 
 

Fig.58 - (Pg.95) De Saint Germain/ Pierre-Marie G. Les trois siècles de la peinture en France, La Galerie des peintres français 

depuis François I jusqu´au régne de Napoléon. (Os três séculos da pintura na França. A Galeria dos pintores franceses desde 
François I até o reinado de Napoleão) Paris: Belin. 1808. Sydney: Wentworth Press.2019.366p. Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-cheron?mode=desktop 
Tradução: Sua extrema facilidade para reter os traços da fisionomia, permitia que ela pintasse de memória seus amigos, fazendo crer 

que ela os havia pintado de perto; 
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Fig.59 - (Pg.95) D´argenville/Dezallier.Chéron/Elizabeth-Sophie dans Abregé de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits 
gravés taille-douce; (Elizabeth Sophie-Chéron no compêndio da Vida dos pintores mais famosos com seus retratos gravados em 
talha leve) Institut National de l´Histoire de l´art. Cote NUM 8 RES 896(4); Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-cheron?mode=desktop 
Tradução:[...] pelo seu desenho, seu mérito foi conhecido em pouco tempo, e ela pintava muitos retratos, nos quais a perfeita 
semelhança era o mínimo. Uma linda tonalidade de cores, um desenho refinado, muita harmonia, uma bela caída dos tecidos 
juntamente com uma grande facilidade com o pincel, estão reunidos nesta artista ilustre. Ela fazia retratos mesmo de memória; 

Fig.60 - (Pg.95) Chéron/Elizabeth-Sophie. Portrait de Madame Des Houlières. Óleo s/ tela.44,5X40cm. 1693.Musée Condé; 
Tradução: Retrato da Senhora Des Houlières; Disponivel em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elizabeth_Sophie_Cheron_01.jpg 
 
Fig.61 - (Pg.95) Des Houlières/Antoinette. Reflexions Morales sur l´envie immoderée de faire passer son nom à la posterité. 
(Reflexões Morais sobre o desejo demasiado de manter seu nome para a posteridade) Paris: J. Villette.1693; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-cheron?mode=desktop 
Tradução: A sábia Chéron, através de seu pincel divino, me traz um brilho novo, ela reforça hoje as Graças, as quais meus inimigos 

cruéis e minhas longas dores, deixam no meu rosto apenas poucas marcas, para retornar ao seu lugar, ele me dá minhas primeiras 
cores, pela sua arte, raça futura, conhecera o presente que me deu a natureza, e posso esperar que com este socorro, enquanto errarei 

nas sombrias águas, ainda poderei honrar meus dias, sim, posso ficar convencida, com prazer e permanecer para sempre, é o destino 

de suas obras; 

 

Fig.62 - (Pg.96) Chéron/Elizabeth-Sophie. La nuit qui répand ses pavots. Jaspe Sanguin du Cabinet du Roy. Gravura. 1710. Planches 
pour les pierres antiques gravées, tirées des principaux Cabinets de France Paris.BNF. Estampas. (Da 52 fol p, 4,8); Tradução: A 
noite desabrochando as papoulas; Pranchas para as pedras antigas gravadas tiradas dos principais gabinetes da França; Disponivel 
em: https://facadax.com/2017/05/12/ilustracoes-de-elisabeth-sophie-cheron/ 
 
Fig.63 - (Pg.96) Chéron le Hay/Elizabeth-Sophie. Sainte Cécile d´après Raphael. Gravura. Água Forte.25X17,2cm. 1710.Paris BNF 
Estampas. Da 52 fol p.21; Tradução:  Santa Cecilia por Rafael; Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-
mademoiselle-cheron?mode=desktop 

 
Fig.64 - (pg.96) Chéron/Elizabet-Sophie. Essay de Pseaumes et Cantiques mis em vers et enrichis de Figures. Par Mademoiselle. 
 (Ensaio de Salmos e Cânticos colocados em versos e enriquecidos de Figuras pela Senhorita) Paris: à Michel Brunet à l´éntrée de 
la grand salle du Palais au Mercure Galant. (em Michel Brunet na entrada da grande sala do Palácio no Mercure Galant)1694; 
Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-mademoiselle-cheron?mode=desktop 
 Tradução: Elizabeth Sophie-Chéron esposa de Jacques le Hay ilustre em sua poesia, sua pintura e música morta em Paris no ano de 
1711 com 63 anos. A pintura, a poesia e a música de Sophie se alegram e se reúnem todas as três destacando tanto seu mérito que não 
se podia adivinhar qual era a sua favorita; 

Fig.65 - (Pg.96) - Gennari/Cesare. Portrait d´une Musicienne. Óleo sobre tela. Formato oval.72X59,5cm. Entre 1640/1660. Musée 
Magnin.France; Tradução: Retrato de uma musicista; Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/18082020/lillustre-
mademoiselle-cheron?mode=desktop 
 
Fig.66 - (Pg.101) Vue du Couvent des Visitandines de Chaillot.Gravure anonyme réalisée vers 1774.Gravures de l´Époque moderne 
presentées dans: Pascal Ory,” Le Palais de Chaillot” Cité de l´architecture et du patrimoine, Aristeas, Actes Sud ,2006 page 12 et 
14; Tradução:  Vista do Convento das Visitandinas de Chaillot. Gravura anônima realizada por volta da época moderna e 
apresentada em Pascal Ory, Palácio de Chaillot, Cidade da Arquitetura e do Patrimônio; Disponivel em: 
https://www.alamy.com/franais-vue-du-couvent-des-visitandines-de-chaillot-gravure-anonyme-ralise-vers-1774-16-march-
2013-151440-gravures-anonymes-125-couvent-de-chaillot-image188849843.html 
 
Fig 67 - (Pg.102) Le Ray/Gisèle.Les oubliées: Anne Renée Strésor, Dorothée Massée et Catherine Perrot.15/09/2020.Gallica.Une 
visitandine de Chaillot. Bulletin de la Societé Historique d´Auteuil et de Passy.Octobre 1902. Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/15092020/les-oubliees-anne-stresor-dorothee-masse-et-catherine-perrot?mode=desktop 
Tradução: Eis que para ela organiza-se dentro da casa, um grande ateliê, munido de todos os acessórios indispensáveis que a 
permitiram fazer “um número considerável de quadros de dois metros para o coro e antecoro da igreja e outros locais do 
convento, grande quantidade de pequenos formatos, tanto em óleo, como em miniatura, sentenças e frentes de altar.” 
 
Fig.68 - (Pg.105) Lami/Stanislas. Dictionnaire des sculpteurs de l´école française sous le régne de Louis XI.  Tomo II. Paris: Honoré 
Champion.1911; Tradução: Dicionário das esculturas da escola francesa sob o reino de Luis XI; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/15092020/les-oubliees-anne-stresor-dorothee-masse-et-catherine-perrot?mode=desktop 
 

Fig.69 - (pg.105) - Fonte: Serviço de Documentação do Musée du Château de Versailles- Notas de recebimento de obras realizadas 
por Dorothée Massée. 1681/1682/1683; 

Fig.70 - (Pg.106) Le Ray/Gisèle. Les oubliées: Anne Strésor, Dorothée Massée et Catherine Perrot. 15/09/20.Gallica.Réunion des 
societés des Beaux Arts des départements de l´Ecole Nationale des Beaux Arts session du 8avril 1893 p. 1774; 
Tradução: As esquecidas: Anne Strésor, Dorothée Massée e Catherine Perrot. Reunião das Sociedades de Belas Artes dos 
departamentos da École Nationale des Beaux Arts, sessão do 8 de abril 1893.p.1774; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/15092020/les-oubliees-anne-stresor-dorothee-masse-et-catherine-perrot?mode=desktop 
Tradução; ninguém esqueceu os termos chocantes dos quais se servia Henri IV, unindo as manufaturas de tapeçarias e protegendo 

os artistas dedicados as artes mobiliárias: “Não podemos fazer nada de melhor para levantar este pobre Estado que encontramos caído 
e morrendo” Ele sentia a necessidade de fazer expandir a arte no sentido útil e de uni-la a vida. A mesma doutrina prevalece nos 
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Gobelins, sob Louis XIV, enquanto Colbert os reúne, em torno de Le Brun, dos pintores, dos escultores, dos bronzeadores, dos 

tapeceiros, dos ebenistas. Era como uma Academia prática e muito ativa nas artes do mobiliário, devidamente reconhecida como arte. 

A tradição da unidade estética é ainda viva, nosso eminente confraterno M. Paul Mantz mencionava, ao menos, entre os fundadores 

da Academia Real o marmoreiro Jaillet, o esmaltador Ferrand e a escultora em madeira Dorothée Massée; 

 

Fig.71 - (Pg. 106) Pfnor/Rodolphe. Ornementation usuelle de toutes les époques dans les arts industriels et en architecture. Paris: 
Librairie Artistique.1866. Hachette Livre Bnf.2013. Tradução: Ornamentação usual nas artes industriais e na arquitetura; 
Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/15092020/les-oubliees-anne-stresor-dorothee-masse-et-catherine-
perrot?mode=desktop 
 
Fig.72 – (Pg. 108) Detalhe de escultura em madeira do Château de Versailles, aplicada em   boiserie Decoração características da 
época de Louis XIV; Fonte: La Grammaire des Arts Décoratifs. De la Renaissance au Postmodernisme. Paris: Flamarion. 2004.p.46; 
 
Fig.73 - (Pg. 109) Charpentier. Retrato de Catherine Perrot. Les femmes à l´Academie de Peinture. L´Art, revue bimensuelle 
illustrée, vol XLV, nº 11, 1888, p.121-133; Disponivel em: https://books.google.ch/books?id=o94-
AQAAMAAJ&pg=PA126&dq#v=onepage&q&f=false Tradução: As mulheres na Academia de Pintura. A Arte, Revista bimestral 
ilustrada; 

 
Fig.74 - (Pg.109) Robert/Nicolas. Catálogo de Exposição do Muséum National d´Histoire Naturelle.Tulipae variae. La veuve 
violette. Passables de Panaches mais de mauvaise forme. Vélin. portefeuille 7. Folio 28. Tradução: Tulipa variada. A viúva violeta. 
Pluma estilizada mas de má forma. Velino. Portifólio 7. Folha 28; Disponivel em: https://www.chassenature.org/oeuvres 
 
Fig.75 - (Pg.110) Perrot/Catherine. Les Leçons Royales ou la manière de peindre em mignature des fleurs et des oiseaux 
l´Explication de Livres des Fleurs et Oiseaux de seu Nicolas Robert Fleuriste. Composée par Demoiselle Catherine Perrot, peintre 
academiste, femme de M´C Horry Notaire apostolique de l´Archeveque de Paris. Dediées á Mme la Dauphine. Paris: Chez 
JeanBNego sur la grand escalier de la Cour Neuve du Palais.1686; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041775q.image 
Tradução: As Lições Reais ou a maneira de pintar em miniatura flores e pássaros. Explicação do Livro de Flores e Pássaros do 
senhor florista Nicolas Robert. Composto pela Senhorita Catherine Perrot, pintora, acadêmica, mulher de M´C Horry notário 
apostólico do arcebispo de Paris. Dedicadas a Senhora Delfimã. Editado em Paris por JeanBNego sito a grande escada do pátio 
novo do Palácio. 1686;                                
 
 
 
Fig.76 - (Pg.110) Perrot/Catherine. Les leçons Royales.Paris: Jean B Nego. 1686. p. 23,24; 
 Tradução: As Lições Reais; Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041775q.image 

 

Fig.77 - (Pg.111) Perrot/Catherine.Les Leçons Royales.Paris: Chez Jean B Nego.1686. p. 99; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1041775q.imageTradução: “A cabeça, a crista, a metade da asa que toca o ventre, o pescoço 

e todo o ventre devem ser pintados com verde dourado, o esboço é feito com casca de ouro, deve ser escurecido com verde íris com 

traços: o restante da asa e a cauda deve ser pintado com a cor da perdiz e preto” 
 

Fig.78 - (Pg.112) Robert/ Nicolas. Catálogo da Exposição do Museum Nationalle de l´Histoire Naturelle. Lophophore 
resplendissant. Avis pérsica pavoni congener. Vélin. Porte feuille 81, folio 9; 
Tradução: Lofóforo esplendoroso. Ave pérsica pavão congênere. Velino. Portifolio 81, folha 9; Disponivel em: 
https://www.chassenature.org/oeuvres 
 
 Fig.79 - (Pg.112) Carriera/Rosalba. Auto retrato segurando um retrato de sua irmã. 71X57cm. Pastel sobre papel.1709.Galeria 
Uffizi; Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rosalba_Carriera_-_Self-Portrait_Holding_a_Portrait_of_Her_Sister_-
_WGA4502.jpg 

Fig.80 - (Pg.113) Carriera/Rosalba. Mulher colocando flores em seu cabelo. Aquarela sobre marfim, com moldura de tartaruga 
com pontilhados. Emoldurado 10,6X12,7 cm. Sem moldura 8,6X10,5 cm. 1710.Edward B Greene Collection; Disponivel em: 
https://www.gettyimages.pt/fotos/rosalba-carriera 

Fig.81 - (Pg.114) Carriera/Rosalba. Ritratto di Faustina Bordoni. 47x35cm. Pastel sobre papel.1739. Museo del Settecento 
Veneziano. Tradução: Retrato de Faustina Bordoni; Disponivel em: https://pixels.com/art/bordoni 

 
Fig.82 - (Pg.114) Carriera/Rosalba. Gustavus Hamilton 2º Visconde Boyne com Costume mascarado. Pastel s/ papel. 56,5X 42,9 
cm. 1730/31. MET; Disponivel em: https://www.wikiart.org/pt/rosalba-carriera/portrait-of-gustavus-hamilton-2nd-viscount-
boyne-in-masquerade-costume-1731 
 
Fig.83 - (Pg.114) Carriera/ Rosalba. Jovem senhora com um papagaio. Pastel s/ papel azul montado em papel laminado. 
 60x50cm.1730. Chicago Art Institute Museum; Disponivel em: https://delphipages.live/pt/artes-visuais/arte-grafica/rosalba-
carriera 

 

Fig.84 - (Pg.115) Carriera/Rosalba. Nymphe de la suíte d´Apolon. Pastel s/ papel. 63,8X52,7 cm. 1721.Musée du Louvre. 
Tradução: Ninfa do séquito de Apolo; Disponivel em: 
https://arthive.com/artists/984~Rosalba_Carriera_Carrera/works/547174~Nymphe_de_la_suite_dApollon 

https://www.chassenature.org/oeuvres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rosalba_Carriera_-_Self-Portrait_Holding_a_Portrait_of_Her_Sister_-_WGA4502.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rosalba_Carriera_-_Self-Portrait_Holding_a_Portrait_of_Her_Sister_-_WGA4502.jpg
https://www.gettyimages.pt/fotos/rosalba-carriera
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Fig.85 - (Pg.115) -Carriera/Rosalba. Retrato de Watteau. Pastel s/ papel. 55X43 cm. 1721. Luigi Bailo Museum; 
Disponivel em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosalba_Carriera_Portrait_Antoine_Watteau.jpg 

Fig.86 - (Pg.116) Carriera/Rosalba. As quatro Estações. Pastel sobre papel. 1730. National Museum of Women in the Arts. 
Washington D. C. Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Carriera 
 
Fig.87 - (Pg.116) Carriera/Rosalba. Autorretrato. Pastel sobre papel.31X25 cm.1740/45. Galleria dell´Academia. Veneza; 
Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosalba_Carriera 

 

Fig.88 - (Pg.116) Carriera/Rosalba. Autorretrato como Inverno. Pastel s/ papel. 46,5X34 cm. 1725.Coleções Nacionais de Dresden; 
Disponivel em: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rosalba_Carriera_-_Self-Portrait_as_%22Winter%22_(1730-1731)_-
_Google_Art_Project.jpg 
 
Fig.89 - (Pg.118) Haverman/Margareta.Flores em natureza morta sob uma pedra com borboletas e outros insetos. Óleo sobre 
tela. 56,7X47,5cm. Statens Museum of Kunst. Conpenhagen; Disponivel em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436634 
 
Fig.90 - (Pg.119) Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores. Óleo sobre painel.79,4X60,3cm. 1716.Metropolitan Museum of Art. 
Nova York; Disponivel em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436634 
 
Fig.91 - (Pg.119) Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores. Raio X executado pelo MET, para restauração e análise; Disponivel 
em: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436634 
 
Fig.92 - (Pg.121) Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores Detalhe. Óleo s/ painel.79,4X60,3 cm. 1716.MET; Disponivel em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436634 
 
Fig.93 - (Pg.122) Haverman/Margareta. Um vaso de flores. Detalhe. Óleo s/ painel. 79,4X60,3 cm. 1716. MET; Disponivel em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436634  
                               
Fig.94 - (Pg.123) Vaillant/Wallerant-Maria von Oosterwijk. Pintora de Flores. Óleo s/ tela. 76X98cm. Catálogo de Exposição: L´âge 
D´Or Holandais. Pinacotèque de Paris. 2010; Tradução: Catálogo de exposição: A Idade de Ouro Holandesa; Fonte: Catálogo de 
Exposição: L´âge D´Or Holandais. Pinacotèque de Paris. 2010;   

 
Fig.95 - (Fig.124) Roslin/Alexandre.Retrato de Marie Thérèse Reboul.Óleo s/ tela. 50X38 cm.!757. Museu de História da França; 
Disponivel em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_artist_Marie_Th%C3%A9r%C3%A8se_Reboul.jpg 
 
Fig.96 - (Pg.124) Cochin/Charles H. Memoires Inédites de Charles-Nicolas Cochin sur le Comte de Caylus. Bouchardon les Slodtz. 
Paris: Baur.1880; Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/22042021/marie-therese-reboul-joseph-marie-vien-un-couple-
dartiste?mode=desktop 
Tradução: Madame Vien que tinha talento para a miniatura, nunca ousou se dedicar a pintar rostos, ela poderia ter ganhado bem, 

pelo medo de irritar M. de Cayllus que queria absolutamente que ela fizesse a história natural; 

 

Fig.97 - (Pg.124) Vien/Joseph-Marie. Retrato de Madame Vien. Reboul- Fleurs dans un Vase de Cristal. Aquarela e pastel. Musée 
Fabre. Montpellier; Disponivel em: https://artherstory.net/marie-therese-reboul-vien-finding-the-natural-in-the-neoclassical/                                                                                                       
              
                                                                                                                                                            
Fig.98 - (Pg.124) Vien/Marie Thérèse Óleo sobre tela.1760. Musée Fabre.Montpellier; Disponivel em: 
https://artherstory.net/marie-therese-reboul-vien-finding-the-natural-in-the-neoclassical/ 
                                                                                               
Fig.99 - (Pg.124) Guiffrey/Jules. Histoire de l´Académie de Saint-Luc. Tome IX. Paris: Édouard Champion.1915. Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/22042021/marie-therese-reboul-joseph-marie-vien-un-couple-dartiste?mode=desktop 
Tradução: Aliás o que fazem as senhoritas? Surto? Elas pintam, seja em miniatura, seja em guache, ou em nuances de cores, sem 

branco, pássaros, plantas, frutas, e partes da história natural, todas coisas que exigem da arte para chegar a uma imitação satisfatória 

e, podemos acrescentar que a Academia ficou satisfeita de seu talento. Este talento próprio de tratar a história natural é olhada como 
acadêmica, desde que esteja em seu mais alto nível, visto que este gênero particular que foi dado a Mme Vien à Academia com 
aplausos da Companhia que é o verdadeiro juiz do que é considerado como arte; 

Fig.100 - (Pg.125) Vien/Marie-Thérèse Reboul. Dois pombos em um galho de árvore. Guache sobre Papel.1672. Musée du Louvre; 
Disponivel em: https://artherstory.net/marie-therese-reboul-vien-finding-the-natural-in-the-neoclassical/ 

 

Fig.101 - (Pg.125) Vien/Marie-Thérèse Reboul- Natureza morta com Flores e Frutas. Guache sobre papel. 37X49cm. Musée de 
L´Ermitage de Saint Petersbourg; Disponivel em: 
https://m.facebook.com/ArtHerstoryNote/photos/a.419694861786441/840917196330870/?type=3&_rdr 
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Fig.102 - (Pg.126) Ray/Gisèle. Marie-Thérèse Reboul & Joseph-Marie Vien: Un couple d´artistes à l´académie. Marie-Joseph Vien. 
Séance publique de la classe des beaux arts de l´Institut de France 1809. 22/04/21.Gallica; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/blog/22042021/marie-therese-reboul-joseph-marie-vien-un-couple-dartiste?mode=desktop 
Tradução: Um casal de artistas na Academia. Marie-Joseph Vien. Sessão pública da classe de Belas Artes do Instituto da França. 
Tradução: Algum tempo depois, o general Beskoi, oferece a ela, também em nome de sua soberana 30.000 livres por ano, um carro, 
acomodações, perspectivas de vantagens reais pelo talento de Mme Vien, no gênero de pintura que ela exercia;  

Fig.103 - (Pg.127) Violet/ Pierre Noel. Tratado elementar sobre a arte de pintar miniaturas. Através do método pelo qual os 
amadores que possuem os primeiros princípios do desenho possam alcançar a perfeição nesse gênero sem ajuda de um mestre. 
Por M. Violet. Pintor em miniaturas da Academia de Lille em Flandres. Preço trinta “sols”. Em Roma e se encontra em Paris. Paris: 
l´Auteur, rue Chaussée d´Antin vis-à-vis l´Hôtel de Montesson. 1788; Disponivel em: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10542993f.image 

 

Fig.104 - (Pg.127) Vien/ Marie-Thérèse Reboul. Planche XXII. Palis d´une espèce de raie de Chine, contourné de manière à imiter 
deux Buccins. Gravura. Tirée du Cabinet de Mme Davilla. 
Tradução: Esboço de uma espécie de raia da China, contornada de maneira a imitar duas glandes. Gravura, tirada do Gabinete da 
Senhora Davila; Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/blog/22042021/marie-therese-reboul-joseph-marie-vien-un-couple-
dartiste?mode=desktop 
Tradução: Boca da classe das raias, desenhada dos dois lados de acordo com o natural tirada do gabinete da Senhora Davila; 

                                   

Fig.105 - (Pg.128) Terbusch/Anna Dorotea. Autorretrato com monóculo. Óleo sobre tela. 153,5X118 cm. 1782. Gemäldegalerie 
Berlim; Disponivel em: https://www.meisterdrucke.pt/artista/Anna-Dorothea-Therbusch.html  

 

Fig.106 - (Pg.128) Therbusch/Anna Dorotea. Autorretrato. Jovem Senhora em trajes desleixados. Óleo sobre tela.1769. 
Gemäldegalerie; Disponivel em: https://pt.wahooart.com/@@/A29TB2-Anna-Dorothea-Therbusch-Mulher-nova-em-um-
negligee 

 

Fig.107 - (Pg.129) Therbusch/Anna Dorotea. Um bêbado. Óleo sobre Tela.1767. École Nationale de Beaux Arts de Paris; Disponivel 
em: https://rkd.nl/en/explore/images/291721 
 
Fig.108 - (Pg.129) Bertonnier/François. Retrato de Diderot de acordo com uma pintura de Anna Dorothea Therbusch. Gravura. 
24X15cm. Cortesia da Houghton Library. Harvard College Library. MS Hyde 75; 
 
Fig.109 - (Pg.130) Therbusch/Anna Dorothea- Retrato de Wilhelmine Enke. Condessa de Lichtenau. Amante de Friederich Wihelms 
II da Prússia. Óleo s/ tela. 143X103cm. 1776. Prussian palaces and gardens Foundation Berlin Branderburg; Disponivel em: 
https://www.meisterdrucke.pt/artista/Anna-Dorothea-Therbusch.html 

 

Fig.110 - (Pg.130) Therbusch/Anna Dorotea- Diana com uma ninfa. Óleo sobre tela.134X99cm. 1772. Newchambers Sanssouci and 
Gardens Foundation Berlin. Brandenburg. Postdam. Alemanha; Disponivel em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Therbusch_-_Diana_mit_Nymphen_DSC4508.jpg 

 

Fig.111 - (Pg.130) Therbusch/Anna Dorothea. A chegada da Carta de Amor. Óleo sobre tela. 39X33cm. Sotheby´s; Disponivel em: 
https://www.facebook.com/female.artists.in.history/photos/anna-dorothea-therbusch-german-painter-1721-1782-
larriv%C3%A9e-de-la-lettre-damour-th/1743405029277712/ 

 

Fig.112 - (Pg.131) Vallayer-Coster/Anne. A artista Anne Vallayer-Coster. Óleo sobre tela. 74X60cm. 1783. Crocker Art Museum. 
Sacramento. Califórnia. USA; Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Anne_Vallayer-Coster 

 

Fig.113 - (Pg.131) Vallayer-Coster/Anne- Inverno. Óleo sobre Tela. 100X171,11cm. MET; Disponivel em: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/189716 ;  
 
Fig.114 - (Pg.131) Vallayer-Coster/Anne- Bouquet de Flores num Vaso de Cristal. Óleo sobre tela. 76X62cm. 1791. Galeria Eric 
Coatalen; Disponivel em: http://www.artnet.com/artists/anne-vallayer-coster/bouquet-of-flowers-in-a-crystal-vase-a-
hOIPuaudOp0EzEu63pjGzw2 
 
 
Fig.115 - (Pg.131) Vallayer-Coster/Anne. Vaso de Flores com o busto de Flora. Óleo sobre tela. 154X130cm. 1774. Coleção 
particular; Disponivel em: https://br.pinterest.com/pin/591308626050474725/ 
 
Fig.116 - (Pg.132) Vallayer-Coster/Anne. Atributos da Pintura, Escultura e Arquitetura. Óleo s/ Tela.90X121cm. 1769.Musée du 
Louvre; Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Anne_Vallayer-Coster 
 
Fig.117 - (Pg.132) Vallayer-Coster/Anne. Atributos da Música. Óleo s/ Tela. 88X116cm. 1770. Musée du Louvre; Disponivel em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anne_Vallayer-Coster 

https://www.meisterdrucke.pt/artista/Anna-Dorothea-Therbusch.html
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/189716
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Fig.118 - (Pg.133) Vallayer-Coster/Anne-Cesta de Ameixas. Óleo sobre tela. 38X46,2 cm. 1769. Cleveland Museum of Art; 

Disponivel em: https://www.meisterdrucke.pt/artista/Anne-Vallayer-Coster.html 

Fig.119 - (Pg.133) Vallayer-Coster/Anne. Natureza Morta com Cavalinha (Maquereau), jarra em vidro, pedaço de pão e limões em 

uma toalha branca. Óleo sobre Tela. 1787. Kimbell Art Museum. Texas. EUA; Disponivel em: 

https://facadax.com/2019/05/03/natureza-morta-de-anne-vallayer-coster/ 

Fig.120 - (Pg.133) Vallayer-Coster/Anne. Natureza Morta com Tufo de plantas marinhas, conchas e corais. Óleo s/ Tela. 130X97 
cm. 1769. Departamento de Pinturas do Musée du Louvre; Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Anne_Vallayer-Coster 

 

Fig.121 - (Pg.133) Vallayer-Coster/Anne. Natureza morta com Lagosta. Óleo sobre Tela. 27,3/4X35,1/4in. 1781.Toledo Museum 
of Art. OH; Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Anne_Vallayer-Coster 

 

Fig.122 - (Pg.134) Roslin/Alexandre- Retrato da artista esposa Marie-Suzanne Giroust. Pastel à óleo. 56X46 cm. 1763. National 
Museum of Stockholm; Disponivel em: https://facadax.com/2019/05/03/natureza-morta-de-anne-vallayer-coster/ 

 

Fig.123 - (Pg.134) Roslin/Alexander. Dama com véu. Óleo sobre tela. 65X54cm. 1768. National Museum of Stockholm; Disponivel 
em: https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Suzanne_Giroust 

 

Fig.124 - (Pg.135) Roslin-Giroust/Marie-Suzanne. Retrato do Escultor Jean-Baptiste Pigale. Pastel sobre papel azul. 91X73 cm. 
Departamento de Pinturas do Musée du Louvre; Disponivel em: https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Suzanne_Giroust 

 

Fig.125 - (Pg.136) Roslin-Giroust/Marie-Suzanne. Autoportrait avec le portrait de La Tour à l´index. Pastel sobre papel. Por volta 
de 1771/1772.Coleção Particular. Tradução: Autorretrato com o retrato de La Tour com o dedo indicador; Disponivel em: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marie-Suzanne_Giroust 

  
Fig.126 - (Pg.137) La Tour/Quentin. Autoportrait à l´index. Pastel sobre Papel. 57X49 cm. 1737. Coleção Tondu-Lebrun. 
Tradução: Autorretrato com o dedo indicador; Disponivel em: http://www.pastellists.com/Articles/LaTour1.pdf 
 
Fig.127 - (Pg.138) Vigée-Le Brun/Élizabeth. Autoretrato. Óleo sobre tela. 100X81cm. 1790. Coleção Uffizi. Florença. Disponivel 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth-Louise_Vig%C3%A9e-Le_Brun#/media/Ficheiro:Lebrun,_Self-portrait.jpg 

 

Fig.128 - (Pg. 138) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Autorretrato. Óleo sobre tela. 64,8X54cm. 1781. Kimbell Art Museum; Disponivel em: 
https://www.arteeblog.com/2015/12/elisabeth-vigee-le-brun-uma-artista.html 

Fig.129 - (Pg. 139) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Autorretrato com sua filha Julie. Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1783. Musée du 
Louvre; Disponivel em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Self-portrait_with_Her_Daughter_by_Elisabeth-
Louise_Vig%C3%A9e_Le_Brun.jpg 
 
Fig.130 - (Pg.140) Vigée Le Brun/Elizabeth- La paix ramenant l´Abondance. Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1780. Départamento 
de Pinturas do Musée du Louvre; Tradução: A Paz trazendo a Abundância; Disponivel em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:%C3%89lisabeth_Vig%C3%A9e_Le_Brun._La_paix_ramenant_l%27abondance.jpg 

 
Fig.131 - (Pg.140) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Retrato de Maria Antonieta. Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1780. Départamento de 
Pinturas do Musée du Louvre; Disponivel em: https://artsandculture.google.com/asset/maria-antonieta-rainha-de-
fran%C3%A7a-1755-1793/tAEhw_2KvIWeXQ?hl=pt- 

 

Fig.132 - (Pg.141) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Marie Antoinette com vestido de musselina branca e chapéu de palha. Óleo sobre 
tela. 1783. Hessian House Foundation; Disponivel em: https://www.arteeblog.com/2015/12/elisabeth-vigee-le-brun-uma-
artista.html 

 

Fig.133 - (Pg.141) Vigée Le Brun/Elizabeth-Hubert Robert. Óleo sobre madeira.105X84cm. 1788. Musée du Louvre; Disponivel em: 
https://www.arteeblog.com/2015/12/elisabeth-vigee-le-brun-uma-artista.html 

 

Fig.134 - (Pg.141) Vigée Le Brun/Elizabeth-Autoretrato com chapéu de palha. Óleo sobre tela. 97,8X70,5cm. National Gallery of 
London; Disponivel em: https://www.arteeblog.com/2015/12/elisabeth-vigee-le-brun-uma-artista.html 

 

Fig.135 - (Pg.142) Vigée le Brun/Elizabeth. Portrait de Lady Hamilton em Bacchante. Óleo sobre tela. 132,5X105,5cm. 1790. Walker 
Art Gallery. Tradução: Retrato da Senhorita Hamilton em Bacante; Disponivel em: 
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LadyHamilton.jpg 

https://www.meisterdrucke.pt/artista/Anne-Vallayer-Coster.html


16 
 

  

 
Fig.136 - (Pg.144) Labille-Guiard/Adélaide. Autorretrato. Miniatura. Aquarela e guache sobre marfim.10,3X8,4 cm. 1774. Transey 
Collection; Disponivel em: https://www.wikiwand.com/en/Ad%C3%A9la%C3%AFde_Labille-Guiard 
 
Fig.137 - (Pg.145) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato de François André-Vincent. Óleo sobre Tela. 73X59cm. 1795. Départamento 
de Pinturas do Musée du Louvre; Disponivel em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_Labille-
Guiard#/media/Ficheiro:Ad%C3%A9laide_Labille-Guiard_001.jpg 

 

Fig.138 - (Pg.147) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato do escultor Augustin Pajou esculpindo o busto de Lemoyne. Pastel em papel 
azul. 71x59cm. 1783. Musée du Louvre; Disponivel em: https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-
sofisticadas/Adelaide-Labille-Guiard/1195155/.html 

 

Fig.139 - (Pg.148) Labille-Guirad/Adélaide- Autorretrato com duas alunas. (Marie Gabrielle Capet e Marie Marguerite Carraux de 
Rosemond. Óleo sobre Tela. 210X151,1cm. 1785. Metropolitan Museum of Art; Disponivel em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_Labille-Guiard#/media/Ficheiro:Ad%C3%A9la%C3%AFde_Labille-
Guiard_-_Self-Portrait_with_Two_Pupils_-_The_Metropolitan_Museum_of_Art.jpg 

 
Fig.140 - (Pg.148) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato da Condessa de Selve compondo música. Condessa Charlotte Élisabeth de 
Selve (1736-1794). Óleo sobre Tela. 1787. Coleção Privada; Disponivel em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_Labille-Guiard#/media/Ficheiro:Comtesse_de_Selve.jpg 

 

Fig.141 - (Pg.148) Labille-Guiard/Adélaide-Retrato de Madame Adélaide. Óleo sobre tela.1073/4X733/4in. 1787. Speed Art 
Museum Louisville Kentucky; Disponivel em: https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Adelaide-Labille-
Guiard/564106/Madame-Adelaide,-c.1787.html 
 
Fig.142 - (Pg.148) Labille-Guiard/Adélaide- Retato de Madame Genlis. Óleo sobre tela. 74X60 cm. 1790. Los Angeles County 
Museum of Art. 1790; Disponivel em: https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Adelaide-Labille-
Guiard/778739/Retrato-de-Madame-de-Genlis-1746-1830,-1790.html 

 

Fig.143 - (Pg.149) Labille-Guiard/Adélaide. Recepção pelo Conde de Provença de um cavaleiro das ordens reunidas de Saint Lazare 
e de Notre Dame du Mont-Carmel. Óleo sobre Tela.1788. Musée de la Légion d´Honneur; Disponivel em: 
https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Adelaide-Labille-Guiard/946343/Recep%C3%A7%C3%A3o-
de-um-Cavaleiro-da-Ordem-de-S%C3%A3o-L%C3%A1zaro-de-Jerusal%C3%A9m-e-de-Nossa-Senhora-do-Carmo-pelo-
%C3%BAltimo-Gr%C3%A3o-Mestre-o-Conde-de-Proven%C3%A7a-(futuro-Rei-Lu%C3%ADs-XVIII)-(1755-1824)-sob-a-pintura-
Lu%C3%ADs-XVI-de-Adelaide-Labille-Guiard-(1749-1803)-1788-aroun.html 

 

Fig.144 - (Pg.151) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato de Louise Élisabeth de France. Duquesa de Parme. Óleo sobre Tela. 
272X160cm. Anticãmara da Rainha. Palácio de Versailles. 1780; Disponivel em: https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-
artisticas-sofisticadas/Adelaide-Labille-Guiard/87726/Retrato-de-Louise-Elisabeth-de-France-(1727-1759)-Duquesa-de-Parma-e-
seu-filho-Ferdinand-(1751-1802),-1786.html 
 
Fig.145 - (pg.152) Castiglione/Giuseppe.Vista do Grande Salon Carrée du Louvre.Óleo s/ tela.69X103cm. 1861. Musée du Louvre;       

O incêndio da Petit Galerie em 1661, obriga sua reconstrução por Le Vau terminada em 1664 e seu desdobramento na altura (a 

Galeria de Apolo) em 1665. Charles le Brun comanda a decoração com o tema de Apolo. Mas esta decoração é interrompida com 

a partida do rei para Versalhes e só foi terminada no inicío do século XIX. Para permitir a ligação entre o Pavillon du Roi, no ângulo 

sudeste da Cour Carrée, a Galeria de Apolo, Luis Le Vau, constroe a Rotonda de ApoloLe Vau redobra a largura desta galeria 

acrescentando salas em seu lado oeste, na Cour de la Reine atualmente ala Sphinx. Ele transforma os primeiros vãos da Galeria 

de Bord-de-l´Eau, ao lado da Petit Galerie, criando o Salon Carrée que na verdade mede 24m X 15,70 m, e que é cedido à Academia 

Real de Pintura e Escultura. A partir de 1725, a Academia promove aí as exposições dos trabalhos de seus membros, o que deu o 

nome de “Salão” a esse gênero de exposições; Disponivel em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giuseppe_Castiglione_-

_View_of_the_Grand_Salon_Carr%C3%A9_in_the_Louvre_-_WGA4552.jpg 

Fig.146 - (Pg,153) Langlois/Nicolas. Exposition des Ouvrages de Peinture et Sculpture dans la Galerie du Louvre em 1699. Água 

forte e burino. Galerie Terrades. Paris; Tradução: Exposição de Obras de Pintura e Escultura nas Galerias do Louvre em 1699; 

Disponivel em: https://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=17514&id_article=4478 

Fig.147 - (Pg,154) Cousin/Jean. Essai d´un tableau historique des peintres de l´école française. Paris: Au Bureau de la 
Correspondance, Hôtel Villayer.Rue Saint André des Arts.1783; Tradução: Ensaio de um quadro histórico de pintores da escola 
francesa; Disponivel em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9618209f/f9.image 

 
Fig.148 - (Pg.155) Salão de 1673.Tradução da Legenda: Lista de quadros e Peças de Escultura expostas no Salão do Palais Royal 

pelos Senhores Pintores e Escultores da Academia Real; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-

exhibitions-1667-1880/1673 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9618209f/f9.image
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
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Fig.149 - (Pg.155) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 

Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1673; Tradução e Lista de 

quadros e peças de esculturas expostas :Da esquerda para a direita, de cima para baixo; Henri Testelin. Retrato do Rei. 390X290. 

Philippe de Champaigne, Jesus Christ com dois Pelegrinos de Amaüs. 217X226.Charles le Brun, Derrota de Porus por Alexandre. 

470X1209.Michel Corneille, Aspasia Rainha do Egito no meio de uma conversa de homens sábios. Charles le Brun, Triunfo de 

Alexandre.450X707.Charles le Brun, Batalha de Arbelle. 470X1265.Adam F Van der Meulen, Cidade de Lille com o Rei.48X116. Henri 

Mauperché. Paisagem com uma Virgem.114X147. René Antoine Houasse. Um Grande quadro de um teto representando o Terror e 

seus atributos. Madeleine de Boulogne (Troféus e Armas feitos para Versalhes) Trophée d´Armes faits pour Versailles; Disponivel 

em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.150 - (Pg.156) Salão de 1699.Tradução das Legendas: Sr. Mansard superintendente e ordenador geral dos Edificios do Rei e 

protetor da Academia representando para Sua Majestadeque os Pintores e Escultores de sua Academia Real, tendo desejado 

renovar o antigo hábito de expor suas Obras ao público para obter seu julgamento e para o progresso das Belas Artes[...] 

Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.151 - (Pg.156) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1699; Legenda e tradução do 
título das Obras: François De Troy, Retrato de M. Mansart. Jean Jouvenet, Descida da Cruz 424X312.Nicolas de Largillière, Senhores 
da Cidade.Noel Coypel, Solon apoiando a justiça e suas leis contra objeções dos Atenienses 50X87(redução). François Desportes, 
Retrato de Sr. Desportes pintado por ele mesmo com a caça morta a seus pés. 197X167.François Girardon, Estátua Équestre do Rei, 
feita de bronze. Charles de la Fosse, Casamento da Virgem.117X83. A. Coysevox, O Rei.Louis de Boullogne, Zéfiro e Flora. Tapeçarias 
dos Atos e dos Apóstolos feitas através dos desenhos de Raphael.Elizabeth Sophie-Chéron Seu autorretrato. 88X73. Jean Belin de 
Fontenay, Flores.Bon Boullogne, Jephte e seu pai, após a sua vitória.153X218.Antoine Coypel. Átalo ou Joas criança reconhecido e 
colocado no trôno. 156X213; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 
 
Fig.152 – (Pg. 157) Tradução das Legendas: Diderot fala; Retoque, retoque, meu amigo; À ponte de Notre-Dame, à ponte de Notre 
Dame; Parece uma dama empregada de hotel com excesso de peso; Drouais pinta bem as crianças; [...]obra muito linda; 
...surpreendente pela vida e verdade; Que vivacidade! Que ardor!; É a pintura moral; Esta é miserável!; Eis uma alegoria que tem 
sentido e não este insípido exercício dos Amores de Van Loo; Ele tornou as trevas coloridas, visíveis e palpáveis de Melton; 
Fenômeno estranho; Um jovem pintor de vinte e dois anos que se mostra e logo se coloca na linha de Berghem; Quanto a Roland 
de la Porte ele é uma outra vítima de Chardin; Chardin, não é o branco, o vermelho, o preto que vc mistura na sua paleta, mas a 
substância própria dos objetos...Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.153 - (Pg.157) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1763; Tradução do Título das 
Obras: Pierre/J.B.M.Mercúrio...transformado em pedra Aglaurio.320X320. Bachelier/J.J. Europa...329X178.Van Loo/Carl.As 
Graças.58X40.Drouais/F.H.Conde Dártois & Senhora.129X97.VanLoo/Louis Michel.O autor...trabalhando no retrato de seu 
pai.231X161.De La Tour/Retrato em Pastel( Sr. Lemoyne).46X39.Falconet/F.M.Pigmalion.Greuze/Jean Baptiste.Piedade 
filial.115X146.Favray/Antoine.Damas Maltesas.40X63.Marie Vien/Joseph.Mercadora no banho.117X140.Vernet/C.J.A 
Noite.83X135.de Loutherbourg/Philippe Jacques.Paisagem com Figuras e animais.Raiar do dia e manhã.114X94.de la 
Porte/Roland.Almoço rústico.92X73.Chardin/J.B.S.Quadro de Frutas.71X98; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.154 - (Pg. 158) Salão de1771.Tradução: Legenda: Eis aqui um estilo simples e sublime. Que força de expressão! Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673  
 
Fig.155 - (Pg.158) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1771; Legenda e tradução do 
título das obras: J.B Restout, Jupiter na casa de Philémon & Baucis. 119X163. Alexis Simon Belle, Psyché e o Amor adormecidos. 
J.B.S. Chardin, Cabeça de Estudo em Pastel. 48X37 Louis Lagrenée, Amor e Psyché.55x72. Philippe Jacques de Loucherbourg, Marina. 
F. H. Drouais, Conde de Chermont. 220X145. Mme Vallayer, Atributos da Pintura, da Escultura e da Arquitetura. 90X121. Mme 
Roslin, M. Pigale. Hubert Robert, Incêndio nos principais edifícios de Roma. 76X95. Nicolas Bernard Lépicié, Narciso carregado por 
uma flor. 88X40. Charles de Wailly, O interior de uma escadaria. 38X62. A. Pajou. Madame du Barry. 56cm de altura. (1764) Jacques 
Antoine Beaufort, Brutus. 129X167. (1785) Jacques Antoine Beaufort. Houdon (início de Houdon), Diderot. 43 cm de altura. Jean 
Antoine Houdon, Morphée. 36 cm de altura; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-
1880/1673 
 
Fig.156 - (Pg.159) Salão de 1773.Tradução: Legenda: Com certeza Senhor, um estrangeiro, um chinês, por exemplo que viesse pela 
primeira vez na França e que visitasse o Salão...nos tomaria por um povo muito religioso. (Memórias Secretas) – Início de Clodion 
– No fundo: As colunadas do Louvre com os seus arredores e no fundo uma parte do exterior do Colégio das Quatro Nações. (Por 
M. De Machy, Acadêmico); Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673   
 
 
 
 
Fig.157 - (Pg.159) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1773; Tradução e Legenda dos 
Quadros e Esculturas expostas: Noël Hallé.São Luis levado em procissão de Vincennes à Paris. J. M. Vien.Jovens Grecos 
reencontrando o Amor adormecido em um jardim.335X194. N.B. Lépicé.O amanhecer de Fanchon. 74X93.J. B. s. Chardin. Mulher 
tirando água da Fonte...repetição de um quadro pertencente a Rainha Douairiere da Suécia. 38X43 Claude Joseph 
Vernet.manhã.98X162. Cesta de Ameixas.Anne Vallayer-Coster.F.H. Drouais.Condessa de Provence.57X52. J.B. Le prince. 

https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
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Mulher...faça uma leitura.A. Roslin.Rei da Suécia.Etienne Aubry.M. Vasse, Escultor do Rei.129X97. .J.J. Caffieri.M.Helvetiuus. H. 
Robert.Monuments dos arredores de Roma. (Início de Clodion) Michel Clodion.Assunto destinado a uma Tumba.24X40. Michel 
Clodion.Rio do Rhin separando as águas. (Escultura 30H) Clodion.Sátiro Menino; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 
Fig.158 - (Pg.160) Salão de 1775.Tradução da Legenda: O conde d´Angivillier começa por eliminar do Salão os pequenos quadros 
“indecentes e indecorosos” que enganaram a vigilância do Juri. LOCQUIN, Jean.La Peinture d´Histoire en France. Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 
Fig.159 - (Pg.160) Salão de 1775.Tradução da Legenda: O conde d´Angivillier começa por eliminar do Salão os pequenos quadros 
“ indecentes e indecorosos” que enganaram a vigilância do Juri. LOCQUIN, Jean.La Peinture d´Histoire en France; Tradução e 
Legendas dos Quadros e Esculturas: N83X180.Nicolas Guy Brenet.Caius Furius Cressinus. 323X326. Joseph-Marie Vien.Santo Thibault 
oferecendo ao Rei São Luis e a Rainha Margarida uma Corbélia de flores e frutas. Louis Jacques Durameau. Belisario, General das 
Aramas Justinianas.79X71. J.B.S. Chardin.Estudo de Rosto em Pastel.40X38. F.H. Drouais.Mme Clotilde Princesa de Piedmont. 83X68. 
Anne Vallayer-Coster.Flores. J.S. Cavaleiro Gluck. 99X80. Etienne Aubry.Amor Paternal.J.B. Leprince.Um Avarento.J.A. 
Houdon.Gluck. (Fragonard. Banhistas.PROIBIDO). J.J. Caffieri.M. Piron. Claude Joseph Vernet. Construção de um grande caminho. 
97X162. Hubert Robert. Descentrarmento da Ponte de Neuilly.113X195; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-
salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 
Fig.160 - (Pg.161) Salão de 1779.Tradução da Legenda: Cornelie...mãe de Gracques por M. Hallé. Não foi muito justo ter incluído 
mais pessoas sérias que poderiam ter sido testemunhas da cena na qual calma e admiração profunda que é inspirada por um 
contrato virtuoso que desenha e penetra a alma. Pontapé no salão de 1779; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 

Fig.161 - (Pg.161) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1779; 
Tradução e legenda dos quadros e Esculturas: Joseph Bénoit Suvée.Predicação de São Paulo.50X39. Jean Jacques Lagrenée (le jeune) 
Moisés fazendo os Hebreus passarem pelo mar. 20X58. H. Robert. Uma parte do Pátio do Capitólio, enfeitado com Músicos.174X122. 
Joseph marie Vien. Hector determina Paris. 330X258. Mademoiselle Vallayer. Uma cesta de ameixas, um limão e outros. 42X47. 
François André Vincent. Presidente Molé. 322X352. A. Roslin. Linné, Professor de Upsal. Jean Jacques Lagrenée. Esboço de um teto 
executado no Trianon. Antoine François Callet. MeuSenhor o Conde de Artois. 250X167. J. S. Duplessis. M. Franklin. Pierre 
Berruer.Chanceler de Aguesseau. J.J. Caffieri.Corneille. (Escultura 154H) Louis Boizot. Méléagre. (Escultura 80h) M. Clodion. 
Montesquieu. (Escultura 122H). Claude Dejoux. São Sebastião. (Escultura 53H) J. A. Houdon. Voltaire. (Escultura 32H); Disponivel 
em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.162 - (Pg.161) Saint Aubin/Gabriel Jacques.Vista do Salão do Louvre.Dessin restauré.24X46,7cm. 1779.Collections du 
département des arts graphiques.INV 32749.Musée du Louvre; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-
exhibitions-1667-1880/1673 

 

Fig.163 - (Pg.162) Salão de 1783.Tradução da Legenda: O cetro de Apolo perde o seu valor e é uma mulher que leva a palma 
(Memórias Secretas). As três mulheres da Academia Real. Mme Vigée Le Brun, Mme Vallayer-Coster, Mme Guiard; Disponivel 
em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 
 
Fig.164 - (Pg.162) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1783; Tradução e Legenda dos 
Quadros e Esculturas: Jean François pierre Peyron. Os funerais de Miltiade.98X136. J.J. Lagrenée.Alegoria relativa ao 
estabelecimento do Museu na Antiga Galeria dos projetos do Louvre.J. S. Duplessis.M. Necker. Antoine François Callet. Os Saturnais 
ou Inverno.322X319. F.G. Ménageot.Nascimento da Delfina.98X130. Levasseur. A Leiteira de acordo com M. Greuze.Jean Louis 
David. A dor e os remorsos de Andromaca sobre o Corpo de Hector seu marido. 278X203. Vigée-Lebrun.Mme Lebrun.Pintado por 
ela mesma. 98X70. P. A. Machy. Vista da Tomada do Pont-Neuf. 89X132.Jean-Baptiste Regnault.Educação de Aquiles pelo Centauro 
Chiron.261X215. Jean Jacques François. O Barbeiro.Henri IV e Sully.327X240. Anne Vallayer-Coster.Flores. Madame Lebrun. A 
Rainha. Madame Guiard. M. Pajou.71X58. Madame Lebrun.A Paz Trazendo a Abundância.102X132; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 

Fig.165 - (Pg.163) Salão de 1785.Tradução da Legenda: David foi o verdadeiro vencedor do Salão, não que não o tenha desejado, 
principalmente quanto a distribuição das Figuras e dos grupos, na escolha das características do rosto e etc. Mais uma execução 
tão bela e firme, uma precisão de desenho e de detalhes excelentemente conseguidas... (Charles Nicolas Cochin 1715-1799); 
Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 
Fig.166 - (Pg.163) Martini/Pietro Antonio-Vista do Salão de 1785.Gravura.27,6X48,6cm. MET; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 
 
Fig.167 - (Pg.163) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1785; Tradução e Legenda dos 
Quadros e Esculturas: J.B. Regnault Morte de Priam.323X320. François André Vincent.Arrie pega uma faca e enfia no peito. Esta 
ação determina a morte a Poetus.113X138. J.F.P. Peyron. O heroísmo do amor conjugal. Alceste...327X325. J.S. Berthélemy Manlius 
Torquatus condenando seu filho.328X266. Jacques Louis David.O Sermão dos Horacios. 330X425. Jean Joseph Taillasson.Madalena 

https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673
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no Deserto. 206X195. Madame LeBrun.Bacchante.73X59.N.B. Lépicié.Fazenda.64x74. Louis Lagrenée.Morte da mulher de 
Darios.327X424. Adlof Ulrik Wertmuller. A Rainha, Delfina e Madame filha do Rei. N.G. Brenet. Generosidade das Damas Romanas. 
Gérard Van Spaen donck. Flores. 117X91. Etienne P. A. Gois. Matthieu Molé. Madame Guiard; Um Quadro de Três Figuras em pé, 
representando uma mulher ocupada pintando. 201X152. Pierre Julien.Ganimède. Dejoux; Princesa de Monaco. J.S. Duplessis. M. 
Vien. 133X100.Madame LeBrun.Madame de Crussol.112X85. Louis Boizot Racine. (Escultura 173H) Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.168 - (Pg.164) Salão de 1787.Tradução da Legenda: A maior realização artística desde a Capela Sistina e as salas de Raphael 
no Vaticano. (John Boydell); A melhor e a mais soberba das coisas. (Thomas Jefferson); Socrate no momento de pegar a cicuta. 
130X190; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.169 - (Pg.164) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran University.Paris 
Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1787; Tradução e Lista dos 
Quadros e Esculturas: Pequena Refeição.Roland De La Porte.37X46. Molière. Caffieri. (Escultura 166H). La Reine.Madame 
Lebrun.275X215; Um galo e uma galinha branca. Madame Vallayer-Coster.53X64. Madame Adélaide.Madame Guiard.271X195. 
Cicero descobrindo Syracusa na tumba de Arquimedes. 119X162 Ponte do Guard. 242X242. Washington. Houdon.Almirante Coligny 
se impõe aos seus assassinos.J.B.Suvée.Adeus de Hector e Andromaca.Joseph Marie Vien.320X420.Retomada de Paris pelos 
Ingleses.J.S. Berthélemy.383X262.Morte de Sócrates.J.F.P. Peyron.96X133.Pierre Alexandre Wille.A Morte do Duque Leopoldo de 
Brunswick.135; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

Fig.170 - (Pg.164) Martini/Pietro.Vista do Salão de 1787.Gravura.27,6X48,6cm. MET; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 
Fig.171 - (Pg.165) Salão de 1789.Tradução da Legenda: 6. Sessão dos Estados Gerais da França em Versalhes em 5 de maio de 1789 
(esboço de M. du Rameau); 36. Dois esboços feitos diante da natureza, um é uma vista sobre o rio, embaixo de um dos arcos do 
Pont Royal, no tema da grande geada do inverno passado e o outro representa a Bastilha nos primeiros dias de sua demolição. 
(feito por M. Robert); Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 
 
Fig.172 - (Pg.165) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1789. 
Tradução e Lista dos Quadros e Esculturas: Combate Naval.Jean François Hue.129X222. Mme Elisabeth de France avec son fils. 
Madame Guiard.272X160. M. de Lagrenée l´ainé. Jean- Laurent Mosnie133X100.Retrato do Rei.A. F. callet.278X196. J. Brutus 
primeiro Consul em retorno de sua casa após a condenação de seus filhos. 323X422.Amor fugindo da Escravidão.Joseph Marie 
Vien.130X160. O Naufrágio de Virginia. 87X130.Amores de Paris e de Helena.Jean Louis David. 147X180.Zeuxis escolhendo como 
modelos as mais belas moças da cidade de Cronos.François André Vincent.323X415. M. Robert.Madame Lebrun. 105X84. Paisagem 
no Gênero antigo. P. Henri de Valenciennes.Granja Arruinada.Jean François Légillon.52X69. Menina Chorando.J.B. Stouf. (Escultura 
77X114). Arquimedes. Bocquet (Escultura 68h) Déluge Jean Baptiste Regnault. 89X71; Disponivel em: 
https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673 

 
Fig.173 - (Pg.165) Hubert Robert.La Bastille dans les premiers jours de sa démolition. Óleo sobre tela.96X135. 1789. Musée 
Carnavalet; Tradução :A Bastilha nos seus primeiros dias de demolição; ; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-
salon-exhibitions-1667-1880/1673    
              
Fig.174 - (Pg.165) De Wailly/ Charles.Projet retrospectif pour la présentation des ouvrages de l´Académie au Salon Carré du Louvre 
em 1789.Crayon sanguine. 1789. Musée Carnavalet.Paris; Tradução: Projeto retrospectivo das obras da Academia no Salon Carré 
do Louvre em 1789; Lápis sanguínea; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-1880/1673                                                                                                                                  
                                                                                    
Fig.175 - (Pg.166) Salão de 1791.Tradução da Legenda-As artes recebem um grande privilégio: o império da liberdade se estende 
enfim sobre eles, rompe suas correntes; o brilhantismo não mais condenado a obscuridade. /Pela ordem da Assembléia Nacional, 
Ano III da Liberdade/ O Dilúvio da Arte; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-
1880/1673 
 

Fig.176 - (Pg.166) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1791; 
Tradução da Lista de Quadros e Esculturas: Vista da Grécia.P.H. de Valenciennes.Madame Guiard.Robespierre 100X75. A Origem do 
Desenho. J.B. Suvée.Socrates arrancando Alcibiade do seio da Volúpia.Jean Baptiste Regnault 46X68.Retrato de MulherJ.L David. 
129X97. Interior com Figuras e animais.M.A. Bilcoq. Paisiello. Madame Lebrun.130X100. M.Gossec A. Vestier. 118X89.Psyché. A. 
Pajou (Escultura)Sermão do Jogo da Palma (Jeu de Paume) Jean Louis. David. 66X101.Jeune Dame Espagnole.Madame 
Lebrun.Triunfo de Voltaire.Alexandre Duplessis; Disponivel em: https://sites.google.com/a/plu.edu/paris-salon-exhibitions-1667-
1880/1673 
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Introdução 

 

 A quem não inspira a curiosidade de entrar pelos corredores do Louvre entre os 

séculos XVII e XVIII e sentir o cheiro da tinta óleo dos ateliês de tão grandes mestres de 

uma época de ouro da pintura francesa. Muitos se arriscaram a reconstituir a história da 

Academia Real de Pintura e Escultura de Paris entrando neste universo tão complexo e 

misterioso cheio de disputas e controvérsias, que resultou em algumas das mais belas 

obras que ilustram os feitos, pensamentos e anseios desta época. Mas, desta vez, 

proponho-me a contar esta história através das pinceladas de mulheres, poucas, mas que 

ousaram fazer parte deste cenário, com suas delicadas pinturas de temas considerados 

femininos, mas que muito sutilmente entravam num domínio até então somente atribuído 

aos homens. Talvez faça parte de uma lacuna, sejam peças para completar um quebra-

cabeças que até hoje tentamos resolver, buscando na história as razões da existência de 

um menor número de mulheres artistas ou mesmo da sua existência apagada.  

Entre histórias e lendas encontramos vestígios da participação da mulher na história 

da arte, muitas vezes não deixando sua assinatura, mas se manifestando como criadora 

artística, tentando exercer um papel que a diferencia dos padrões do cumprimento das 

obrigações do lar, da dedicação ao cônjuge, aos filhos, a proteção e conservação da 

família, mostrando suas habilidades como participadora no mundo público das ideias, dos 

projetos, das realizações e de manifestações, que através da arte modificam, melhoram e 

retratam a humanidade. 

Buscando as origens das manifestações artísticas na França identificamos vestígios 

presentes nas identidades e nas escolhas dos artistas que percorrem uma trajetória desde 

a Idade Média, explicando as origens dos Gêneros Pictóricos e Estilos. 

  Desde a mistificação e da atmosfera de credulidade na qual trabalhavam os artistas 

e artesãos nas catedrais, na representação das imagens que reluziam através dos vitrais, 

nas composições e detalhes das tapeçarias onde os fios entrelaçam a natureza e as Figuras. 

Nas pequenas ilustrações que desvendam cenas do quotidiano, percebemos a presença da 

pintura, da escultura e da arquitetura embrionadas se ramificando em diversas vertentes 

que darão origem às manifestações artísticas vindouras que serão estabelecidas como 

“belas artes” ou “artes maiores”. 

 A arte ziguezagueava entre os países da Europa na Renascença trazendo e levando 

influências. Mimos e caprichos da realeza, os pintores mais talentosos eram privilegiados 

e graças a esses monarcas protetores, obras suntuosas nasceram embelezando assim 
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palácios e residências. Pinceladas e entalhamentos que conservaram a representação de 

uma época em que a arte era o sangue que percorria e alimentava as veias da existência.  

 A existência da Academia Real de Pintura e Escultura reúne a passagem de grandes 

mestres e sobretudo destaca uma idade de ouro da pintura feminina. São dois séculos, 

XVII e XVIII, que interligam uma existência voltada para a religiosidade, o sacrifício, a 

preparação para a vida eterna e uma maneira de viver mais social e participante, o corpo 

se inteira dos sentidos, das emoções e das paixões; na arte, as imagens tomam vida, 

movimento e pulsação. Da natureza morta e das vaidades, da pintura religiosa, 

atravessamos o século com a pintura histórica cheia de heróis e mitos, envolvendo-se 

então pela paixão humana, pelos sentimentos e a sensibilidade que atinge a pintura de 

gênero. 

Mulheres que tinham suas vidas apagadas pelos afazeres domésticos ou até mesmo 

confinadas em conventos se desabrocham para uma vida social, de participação, de 

emancipação e de realização profissional. É necessário que este objetivo somente útil, 

ultrapasse fronteiras e torne-se uma expressão artística. A voz feminina encerrada na 

rígida educação e até no claustro de conventos se expande, através da arte, trazendo uma 

mínima liberdade de expressão. 

 A entrada no século das luzes abre caminhos nos salões para participação das 

mulheres na sociedade, como indivíduo participante, os salões abrem as portas para a 

intelectualidade e através dos salões de exposição vemos as imagens da sociedade que se 

refletem nas mudanças de comportamento. As mulheres começam a participar dos salões 

de pintura, esses salões reúnem a sociedade da época, numa arte que era também cercada 

de interesses. Entre as disputas no âmbito masculino dentro da Academia, podemos 

conhecer o desempenho de artistas que lutaram por ideais além da realização de suas 

obras. A Academia atraia jovens entusiasmados, dando tal vazão às mulheres que bem ou 

mal começam a ganhar espaço no mundo das exposições. 

 Entre a pintura de história, a pintura religiosa ou a pintura mitológica, era o auge 

do desenho, da expressão do corpo humano através de poses estudadas, tenta-se transmitir 

o pathos aos observadores, surgem os Salões de Exposição, que levam ao público as 

conquistas dos artistas que renunciam as suas lojas e dedicam-se ao estudo, trazendo 

nessas mostras os prêmios alcançados e dando origem às críticas de arte, às comparações. 

Entre o reconhecimento de algumas pintoras, que levavam a pintura como fonte de 

ganhos, tinham encomendas e participavam de salões e o esquecimento de outras, que 
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ficaram anônimas, com suas obras atribuídas a outros artistas, houve o fechamento das 

portas da Academia para as mulheres e a sua reabertura em uma nova era. 

O autorretrato afirma a condição da artista como profissional deixando de ser uma 

simples artesã e movendo o universo simbólico da mulher que deixa de ser apenas um 

objeto a ser olhado e passa ela mesma a olhar para as Figuras tentando interpretá-las, uma 

mudança de simbologia da mulher-musa para a mulher-criadora. A academia fecha as 

portas para as mulheres após uma séria reunião de conselho. Talvez por sentir que o 

talento feminino poderia ser uma ameaça? Mas, reabrira suas portas depois de alguns 

anos, começando uma nova etapa; 

 Inicia-se a fase dos(as) pastelistas, que chegam a competir e rivalizar com as 

pinturas a óleo, o interesse pelas miniaturas, o pathos é almejado na pintura ultrapassando 

a rigidez da pintura de história e atingindo as cenas de gênero. 

 A última fase da Academia antes da Revolução francesa destaca quatro pintoras já 

muito independentes, talvez revolucionárias e que lutam por suas carreiras, afirmando-se 

no mundo como artistas profissionais; os estilos eram tão variados passando pelos buquês 

de flores, retratos, miniaturas e alegorias, mas com pinceladas que desbravavam um 

universo de criatividade e liberdade totalmente novo. 

Entraremos dentro deste universo tão peculiar do século XVIII, do século das 

Luzes, dentro das galerias do Palácio do Louvre que se transformam em Museu, da 

atmosfera das exposições e dos primeiros Salões, numa época em que tudo se exprimia 

através de traços, de gestos de cores, de Figuras, de alegorias, representando os 

acontecimentos políticos, sociais e econômicos, até as vésperas da Revolução Francesa 

que culminara nas transformações artísticas do século XIX. 

Estas quinze artistas com percursos biográficos tão peculiares, revelam seus 

sentimentos, suas necessidades também como mulheres, desenhando, colorindo e 

pintando suas vidas, almejando um sucesso nunca conhecido no mundo das artes e 

instintivamente exprimindo através de suas obras as necessidades de mudanças e 

conquistas atemporais para as mulheres. 

Entraremos na história da formação da Academia Real de Pintura e Escultura a 

partir do surgimento de um grupo de pintores e escultores, liderados por Charles Le Brun, 

tendo como lema Libertas artibus restitua4, ou seja, a restauração da liberdade das artes. 

Destaca-se, no nascimento da Academia, a intervenção de Martin de Charmois, 

 
4 Libertas Artibus restitua- Tradução: Restaurar a liberdade das artes. Les Derniers Status de l´Académie 

de peinture et sculpture. 1777.Nouvelles archives de l´art français 6, p.191-198/ 204-214, 1890 p.195; 
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proprietário de um gabinete de curiosidades e amante das artes, que através de uma carta, 

suplica ao rei Louis XIV, nesta época ainda criança e ao seu Conselho, modificações 

quanto à isenção da tutela da corporação de pintores, escultores, douradores e vitralistas 

de Paris, herdada da Comunidade de pintores e talhadores de imagens do século XIII. 

Essa comunidade, possuía o monopólio do comércio das pinturas e esculturas, na maioria 

os integrantes eram sucessores de seus pais. Martin de Charmois reclamava, neste 

documento, igualdade de direitos, de oportunidades aos artistas e respeito pela categoria 

dos pintores, citando inclusive, em sua carta, a maneira pela qual Leonardo da Vinci foi 

apoiado e acolhido por François I, na França, chegando mesmo a morrer em seus braços5:  

  

“[...] nous avons qu´a nous remettre em mémoire l´estime que nos six derniers rois on fait 

des peintres et sculpteurs, les charges, les bénefices et les pensions qu´ils ont leur données, 

l´amour et tendresse qu´ils ont eu pour eux jusques à les visiter dans leur maladies et les 

soutenir entre leur bras lorsqu´ils ont rendu l´esprit. Il ne faut point lire les livres pour savoir 

que cet honneur est arrivé à Leonard de Vinci d´expirer sur la poitrine de François I, qu´il 

honora les peintres d´une fleur de lis d´or dans leurs armes au milieu de trois écussons[...]”6  

 

Os artistas almejavam deixar o status de artesãos e elevar a pintura ao nível de artes 

liberais, queriam equiparar-se ao prestígio da arte italiana e, atribuíam esse sucesso à 

existência da Academia di San Lucca7 em Roma. O intuito era formar e agrupar, 

igualmente na França, os melhores artistas do reino. Os primeiros tempos foram bastante 

atribulados, pois a Academia rivalizava ainda com a comunidade de Mestres, além dos 

problemas com a Fronda8 que trazia dificuldades financeiras. Mas em 1651 os dois grupos 

se unem, formando uma única instituição, apesar das disputas ainda serem muito 

constantes.9  

 
5 PEVSNER, Nikolaus. Academias Passado e Presente, São Paulo: Cia das Letras, SP, 2005. 
6 Tradução: Só temos que trazer a memória a estima que nossos seis últimos reis dedicaram aos pintores e 

escultores, os custos, os benefícios e as pensões que lhes foram dados, o amor e a ternura que tiveram por 

eles, ao ponto de visitá-los enfermos e lhes acolher em seus braços no momento da partida da alma. Não é 

necessário ler livros para saber que esta honra foi dada a Leonardo da Vinci ao falecer nos braços de François 

I, que honrou os pintores com uma flor de lis em ouro em seus brasões em meio a três escudos; (in VITET, 

Ludovic. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique. Pièces Justificatives. Requète de M. 

Charmois. Paris: 1861. 122p; p. 195 a 207.) 
7 Academia di San Lucca - Associação de artistas em Roma. Fundada originalmente em 1577, seria presidida 

por Zuccari, a partir de 1593.Tinha como propósito elevar o trabalho dos artistas para além do simples 

artesanato;  
8 Fronda – Série de guerras ocorridas na França entre 1648 e 1653, em que a monarquia se viu diante de uma 

série de conflitos contrários a ela de diversos segmentos da sociedade; 
9 VITET, Ludovic. Étude Historique, L´Académie Royale de Peinture et Sculpture, Op. cit. p. 140, 147. 148. 

153. 161. 162 
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Em 1665, Louis XIV, reorganiza a Academia Real de Pintura e Escultura, ao mesmo 

tempo em que Colbert10 coloca os artistas a serviço e sob o controle do Estado. O Rei 

financiava, distribuindo pensões a seus professores. Todos os artistas que ainda não eram 

membros são obrigados a apresentar sua candidatura. A Academia foi instalada 

primeiramente na rua Tainée11, em seguida no hotel de Clisson12, em 1661 muda-se para 

o Palais Royal13 e em 1692, após a mudança da Corte para Versailles, quatro anos antes, 

para o Louvre até seu fechamento às vésperas da Revolução Francesa. Também neste ano 

houve a transformação do complexo de edifícios em museu, quando Louis XIV ordenou 

a criação de uma galeria de esculturas antigas na sala das Cariatides14 . 

A Academia tinha duas funções: a de regulamentar e a de ensinar a pintura e a 

escultura. A pintura foi dividida em gêneros hierárquicos: em primeiro lugar a pintura de 

história que requeria um grande esforço intelectual de conhecimento, interpretação e 

composição, o motivo era história religiosa e mitologia greco-romana ou história antiga 

ou moderna. O segundo gênero era o retrato, depois os motivos considerados menos 

nobres, identificados pela pintura de gênero (cenas da vida cotidiana), em seguida os 

gêneros de “observação”, a pintura de paisagem, a pintura animalista e a natureza morta. 

Essa hierarquia era exigida desde a entrada: os pintores de história eram aceitos com uma 

só obra, enquanto os pintores de outros gêneros eram exigidas duas. Mais tarde foram 

acrescentados outros gêneros, como as festas galantes, em honra a Watteau15. 

Os membros eram admitidos de acordo com o seu grau de competência, escolhidos 

por votos secretos que muitas vezes cediam à influência do poder político, intrigas, 

interesses dos acadêmicos já estabelecidos. Os pretendentes deviam apresentar um 

“morceau d´agrément”, uma primeira peça de aceitação na Academia a fim de demonstrar 

 
10 Colbert/Jean-Baptiste- (Reims 29/08/1619- Paris 6/09/1683) Foi um político francês que ficou 

conhecido como ministro de estado e da economia do Rei Louis XIV; 
11 Rue Tainée – Atual Rua Rambuteau em Paris que liga o bairro Les Halles no 1º distrito ao bairro do 

Marais no 4 º distrito; 
12 Hôtel de Clisson – Hotel particular construído em 1375, o proprietário reuniu neste local uma suntuosa 

coleção de obras de arte e móveis. Hoje em dia é o atual nº 58 da rua des Archives em Paris, só resta da 

construção antiga uma entrada e duas torres de vigia; 
13 Grand Palais – traduzido do francês como Grande Palácio, é um palácio e jardim localizado no 1º 

distrito de Paris, situado em frente a ala norte do Museu do Louvre; 
14 Sala das Cariatides – As Cariatides são 4 Figuras femininas esculpidas por Jean Goujon para apoiar a 

galeria dos músicos, fica localizada no piso térreo do Museu do Louvre em Paris, na ala renascentista do 

século XVI de Pierre Lescot e na ala de Arte Grega clássica das antiguidades gregas, etruscas romanas 

(séculos V-IV a.C.). Hoje em dia abriga cópias romanas de originais gregos que há muito tempo 

desapareceram. 
15 Watteau /Antoine – (1684-1721) – Pintor francês do movimento rococó, m uito conhecido pelas 

pinturas de cenas galantes. COLLANGE-PERUGI, Adeline.Catálogo de Exposição do Musée de Beaux 

Arts de Nantes.Éloge du Sentiment et de la Sensibilité. Peindre au Siècle des Lumières. Doctrine 

académique et hiérarchique des genres. Heule: Éditions Snoeck.2019.367pgs.p.32. 
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suas capacidades, depois, num prazo de três anos uma segunda obra, que era chamada 

“morceau de réception”, (obra de recepção). A obra de recepção era um exercício 

bastante codificado, a escolha do tema não era livre e correspondia à hierarquia de gêneros 

que classificava por nível de nobreza os temas pintados, no alto da pirâmide estava a 

grande pintura de história e uma de suas variantes era a alegoria. Os artistas premiados, 

recebiam uma bolsa chamada “Prêmio de Roma”16 que permitia seu aperfeiçoamento na 

Academia da França em Roma admissão na Academia Real também permitia o acesso às 

encomendas reais. Se um aluno não fosse aceito, ele trabalhava em benefício de seu 

mestre; depois de aceito, ele se tornava seu concorrente.17         

Foi nesta época também que se deu o início dos primeiros Salões de exposição, os 

quais, por falta de um local adequado, confirmam-se apenas em 1663. Em 1665, a 

primeira exposição não recebe o público, mas a partir de 1667 a Academia começa a 

expor as obras dos candidatos ao Prêmio de Roma18. Em 1673, a exposição é feita ao ar 

livre no pátio do Palais Royal. Em 1699, Louis XIV autoriza a manifestação na Grand 

Galerie du Louvre19 e pela primeira vez com um catálogo, em 1725; a exposição é feita 

no Salon Carré do Louvre20 a partir de 1737.21  

Como tema principal desta dissertação, trataremos da participação das mulheres na 

Academia da França. Durante todo o período de 1648 até 1793, apenas quinze mulheres 

foram admitidas na Academia Real de Pintura e Escultura, muitas eram esposas de 

 
16 Os artistas que obtinham o “lauréat”, ou seja, eram laureados, ganhavam o Prêmio de Roma, ou Prix de 

Rome. Tratava-se de uma bolsa de estudos anual, destinada a estudantes de artes e atribuída pelo governo 

francês a jovens artistas que se distinguissem na categoria, foi criado em 1663 durante o reinado de Louis 

XIV, na França, favorecia artistas promissores (pintores, escultores e arquitetos);  
17COLLANGE-PERUGI, Adeline.Catálogo de Exposição do Musée de Beaux Arts de Nantes.Éloge du 

Sentiment et de la Sensibilité. Peindre au Siècle des Lumières. Doctrine académique et hiérarchique des 

genresHeule: Éditions Snoeck.2019.367pgs.p.32 

      18 Prêmio de Roma- Bolsa de estudos anual destinada a estudantes das artes promissoras (Pintores,  

       Escultores e Arquitetos) atribuída pelo governo francês aos que comprovavam o seu talento através 

       de uma competição com eliminatórias muito exigentes. Criada em 1663 durante o reinado de Louis 

       XIV;  

      19 Grande Galerie du Louvre – Construída entre 1595 e 1610 originalmente conectava o Louvre com o  

       Palácio de Tuilleries , hoje em dia abriga a coleção de pinturas italianas; 

     20 Salon Carré do Louvre – Situado na Ala Denon, 1º nível, sala 708. Após a mudança de Louis XIV para  

      Versalhes em 1682, o salão foi ocupado a partir de 1725 pela Academia Real de Pintura e Escultura. 

       Atualmente o Salon Carré apresenta a escola de pintura italiana dos séculos XIII, XIV, XV; 

     21 REYDELLET, Jean- Baptiste, Explication des peintures et sculptures et autres ouvrages de Atelieurs  

       de l´Académie Royale que feront expofés dans le Salon du Louvre. Paris: De la imprimerie de la Veuve  

       de J. Collombat. 1751,122 p.; p.6; DELOYNES, Jean-Charles.Transcriptions par Deloynes d´un extrait 

       d´um article de jornal du Mercure de France de septembre 1737, Commentaire sur une exposition à  

       l´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Paris: BNF.1737;  
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membros, de famílias de artistas ou deviam apresentar mérito em seus trabalhos e ter uma 

indicação para seu ingresso. Existia uma barreira, entre tantas outras, pois o estudo do 

desenho do nu nos ateliês com modelos vivos era proibido às mulheres e isso as impedia 

de atingir um domínio da representação do corpo humano e, portanto, de alcançar o status 

de pintoras de história. Havia a permanência de um ensino baseado no desenho do modelo 

vivo.   

Em geral, as pintoras dedicavam-se aos que eram considerados na época como 

gêneros “menores” como a natureza morta e as cópias ou as miniaturas, embora muitas 

apresentassem trabalhos de excelente qualidade. Pode-se imaginar que se já havia uma 

grande concorrência no âmbito masculino, seria difícil aceitar o êxito de uma mulher 

numa época em que a maioria das mulheres não tinha carreira profissional e dentro de um 

métier22 considerado até então somente ou predominantemente masculino. Algumas 

fizeram carreira artística não apenas na Academia, mas também fora dela e em outros 

países, outras deixaram obras didáticas ou seus trabalhos são rememorados até os dias de 

hoje. Houve participações em salões de exposição por parte de algumas, mas também 

houve carreiras que ficaram esquecidas ou anuladas. Os temas das obras que foram suas 

peças de recepção são bastante variados, em alguns casos chegando a um alto nível 

técnico ou lançando tendências vindouras, suas biografias também apresentam trajetórias 

diferentes, mas que se cruzaram neste período de suas participações na Academia Real 

de Pintura e Escultura. A esse assunto será dedicado este estudo, pois de todas as 

maneiras, essas pintoras mulheres abriram fronteiras na difícil trajetória das carreiras 

artísticas femininas. 

A fundamentação teórica e bibliográfica desta proposta baseia-se em três eixos: 

Primeiramente, objetivamos uma introdução ao trabalho tentando compreender a história 

e os sentidos da Academia de Pintura e Escultura na França, no recorte cronológico 

proposto para este estudo. O segundo eixo estará inserido dentro deste cenário e se 

dedicará ao estudo do morceau de réception, peça de recepção, ou melhor as exigências, 

os gêneros de pintura e outros aspectos que estavam envolvidos na apresentação da obra 

exigida para fazer parte da Academia Real de Pintura e Escultura. É um assunto delicado 

que engloba as mudanças no estudo do desenho e da pintura a partir do estudo do Nu, 

permitindo assim a habilidade de ser considerado um pintor de história e que polemiza a 

possibilidade das mulheres a terem ou não acesso a este nível artístico.  

 
22 Métier – Traduzido do francês: área de trabalho, atuação, profissão 
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O terceiro eixo teórico é bibliográfico, também referente às fontes primárias desta 

investigação, trata das biografias das mulheres artistas aceitas na Academia Real de 

Pintura e Escultura no recorte cronológico proposto. Este eixo tratará, especificamente, 

da análise das obras, como proposto no título, como fontes visuais, que motivaram seu 

ingresso na instituição. Buscaremos apoio nas biografias destas quinze pintoras, não 

somente no período da Academia Real, mas também nos seus inícios de carreira e no 

sucesso ou fracasso alcançado a partir de então. 

Na história há lacunas na participação das mulheres na arte, temos informações e 

pesquisas que nos mostram desde a Idade Média e a Renascença uma predominância 

feminina em algumas das artes aplicadas e decorativas, como a tecelagem, o bordado, as 

rendas e as tapeçarias. Em relação à pintura existem alguns registros de mulheres que 

executavam iluminuras de manuscritos, mas dificilmente suas assinaturas ou autorias 

apareciam, pois trabalhavam em ateliês dirigidos por homens, na maioria das vezes o pai, 

irmão, ou marido, pois não existiu nenhum ateliê comandado por uma mulher até o século 

XIX. As obras nos ateliês eram assinadas pelo maître23, pois significava uma qualidade 

de produção e não a individualização da obra, sendo assim muito difícil de diferenciar a 

produção de diferentes artistas dentro de um mesmo ateliê. Segundo Marc Gil em sua 

obra Histoire, Femmes et Societé os principais motivos da dificuldade nas pesquisas 

destes períodos são: a falta de dados biográficos; o anonimato das artistas; a degradação 

de certas produções; o abandono do nome de solteira; a reapropriação do trabalho 

feminino pelos homens24. 

Em meados dos anos 1960, desperta-se um grande interesse nas pesquisas da 

participação e da existência das mulheres na arte, fato também ligado ao auge do 

feminismo, pois a expressão artística e a afirmação das mulheres em certas carreiras até 

então consideradas masculinas, vinham de encontro aos obstáculos e reivindicações que 

surgiam neste momento: 

 “Escrever foi difícil. Pintar, esculpir, compor música, criar arte foi ainda mais difícil. Isso por 

questões de princípio: a imagem e a música são formas de criação do mundo. As mulheres eram impróprias 

para isso. Como poderiam participar dessa coloração em forma, dessa orquestração do universo? As 

mulheres podem apenas copiar, traduzir, interpretar.” 

 

 
23 Maître- do francês mestre; 
24GIL, Marc. Les femmes dans le métier d´art des Pays-Bas bourguignons au XVe siêcle; Histoire.Femmes et 

Societé. Lille: Belin. Université de Lille 3. 2011, p. 231-254 
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De acordo com Silvete Aparecida Crippa de Araujo em seu trabalho Mulheres: 

Outsiders na História da Arte, ela ressalta que a mulher sempre foi aceita como musa, 

objeto de desejo do olhar masculino, mas não como criadora, agente ativa que olha e 

coloca uma forma no que deseja. Também lembrando que no Brasil as mulheres que 

chegaram a participar das exposições da Academia Imperial de Belas Artes eram todas 

consideradas amadoras.25  

Atualmente, importantes museus, como o MASP (Museu de Arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand) e a Pinacoteca de São Paulo, vêm se dedicando a exposições que 

aproximam o feminismo e a arte, expondo polêmicas e diálogos que procuram 

transformar e confrontar histórias narrativas que colaboram com o estereótipo de que tudo 

que é feminino é menor ou inferior. Mesmo assim, tais temas abordados não afirmam 

necessariamente que essas questões, que atravessaram os séculos, já estejam superadas, 

porém que existe uma transformação não apenas material, mas também simbólica na 

proposição de outras narrativas e de outras formas de conhecimento, de relação, de poder, 

de imaginação26.  

Em contraponto com a exposição do MASP ocorrida no ano de 2019, foi organizada 

a exposição História das Mulheres Artistas até 1900 e, as conferências de Georgina 

Gluzman, Traços Invisíveis sobre as dificuldades das pintoras no século XIX, 

abordando problemas relacionados ao reconhecimento, a exposições, às recepções por 

parte da crítica, à importância em relação ao feminismo e à conservação das obras. Ana 

Paula Cavalcanti Simioni, em sua tese Arte e Gênero século XIX e XX Profissão 

Artista, abordou principalmente a participação das artistas mulheres em exposições, em 

acervos de museus e na disparidade quanto à aquisição de obras por parte de instituições 

e colecionadores. Chega-se à conclusão de que existem muitas lacunas historiográficas a 

serem preenchidas, a reconstituição biográfica de artistas mulheres, com mais 

aprofundamento, por meio da documentação como cartas, diários, artigos, requer 

tempo27. O objeto de pesquisa deste projeto é, portanto, tanto as biografias (as trajetórias 

de vida) das quinze artistas mulheres quanto a análise das quinze obras que lhes abriram 

a possibilidade de ingresso na Academia.  

 
25 ARAUJO, Silvete. Mulheres: Outsiders na História da Arte. Paraná: Educere; UFPR. 2015. p. 35750-51 
26 MASP, Histórias Feministas, Artistas depois de 2.000/2019. Curadoria Isabella Rjeille. São Paulo. 2019. 
27GLUZMAN, Georgina.Trazos Invisibles. Mujeres artistas en Buenos Aires (1890-1923). Buenos Aires: 

Biblos.2016. SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti; MICELI, Sérgio. Profissão Artista: pintoras e escultoras 

brasileiras entre 1884 e 1922. São Paulo: USP.2004. 
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Nos estudos de Marie-Jo Bonnet, Femmes peintres à leur travail28, busca-se a 

importância dos motivos na pintura feminina, dando destaque aos retratos e autorretratos. 

Bonnet argumenta que as pinturas de autorretratos na França aparecem com um certo 

atraso, em relação a Itália e Holanda, ressaltando que o ato de se autorretratar na pintura 

pode significar uma tomada de posição, uma afirmação profissional. A primeira pintora 

mulher que se auto-retrata na França é Elizabeth-Sophie Chéron, uma das artistas que 

participaram da Academia Real de Pintura e Escultura, em 1672, abrindo caminho nesse 

gênero para as mulheres. Mas é somente no último quarto do século XVIII que as pintoras 

se representam pintando. Na época da Revolução Francesa mais de 60 autorretratos e 

retratos feitos por pintoras mulheres foram expostos em diferentes salões. Autorretratos 

realizados entre 1770 e 1790, período que antecede e coincide com a Revolução, 

realizados por Marie-Suzanne Roslin, Anne Vallayer-Coster, Adélaide Labille-Guiard e 

Elizabeth Vigée-Le Brun, todas elas tendo feito parte da Academia Real de Pintura e 

Escultura e apoiadas pelo poder político feminino de Marie- Antoinette,29 foram uma 

verdadeira arte de manifesto político. Por isso, talvez possamos atribuir ao século das 

luzes uma influência benéfica sobre a tomada de consciência dos franceses em relação à 

identidade de mulher artista, em contraposição a um estatuto profissional discriminatório. 

O último quarto do século XVIII foi considerado, portanto, a Idade de Ouro da Pintura 

Feminina.30 

Como pano de fundo teórico-metodológico, nos apoiaremos na questão das 

mulheres na arte e nas narrativas da história da arte, enquanto artistas: as limitações de 

sua participação, os mecanismos de exclusão e discriminação e, por outro lado, as formas 

de ruptura com tais limites impostos. 

 Para o estudo das formações das Academias de Arte, partiremos da obra de 

Nikolaus Pevsner, para entender as origens dessas instituições artísticas, sua 

configuração inicial em oposição às corporações de ofícios ligadas às artes, sua 

institucionalização e oficialização na Itália e as influências italianas que chegam à França, 

neste momento e, as necessidades específicas do contexto francês em relação ao processo 

 
28BONNET, Marie-Jo. Femmes Peintres à leur travail. Paris: Revue d´histoire moderne et contemporaine nº 

49-3. 2002 p. 140 á 167 
29 Marie-Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg- (2/11/1755-16 Viena- 16/10/1793 Paris). Arquiduquesa da 

Áustria e Rainha consorte da França e Navarra de 1774 a 1791, em seguida Rainha da França entre 1791 e 

1792. Ela foi a última Rainha do Antigo Regime; 
30BONNET, Marie-Jo. Femmes Peintres à leur travail. Paris: Revue d´histoire moderne et contemporaine nº 

49-3. 2002 p. 140 á 167 
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da criação de uma nova instituição artística. O estudo das Academias na História da Arte 

é um assunto extremamente vasto, desde suas origens na Grécia Antiga até a sua nova 

concepção na Itália no Renascimento. Pevsner em sua obra Academias de Arte Passado 

e Presente, permite-nos situar o momento que será estudado, pois é a partir da ligação 

entre artistas e governos no absolutismo que essas academias se tornam fatores 

determinantes na história da arte. O autor não se limita a descrever a evolução dos estilos 

e métodos, mas a relação do artista com o seu tempo e as mudanças de sua função perante 

a sociedade, justamente o interesse que procuro abordar na pesquisa, nesse momento tão 

particular que abrange a participação das mulheres na Academia Real de Pintura e 

Escultura de Paris, seus conflitos e polêmicas31.  

O estudo do papel das Academias de Arte será introdutório e abrangente, com 

devido aprofundamento, porém não exaustivo, para que seja entendida sua importância e 

evolução em diferentes períodos, destacando especificamente o nascimento da Academia 

de Pintura e Escultura de Paris. As análises bibliográficas são complementadas com 

documentação primária, pois comparam-se documentos como a carta de Martin 

Charmois ao rei e seu Conselho implorando ao rei modificações no status dos artistas, 

bem como o Decreto que encerra a aceitação das pintoras mulheres às vésperas da 

Revolução Francesa. O intuito é a demonstração de suas hierarquias, a concorrência já 

existente no domínio masculino, portanto gerando ainda mais uma restrição a participação 

feminina, eram necessárias apresentações por parte de familiares já pertencentes ao meio, 

apoio por mérito artístico ou indicações de pessoas influentes, até que ponto essas pintoras 

permaneciam na dependência ou a sombra de seus cônjuges ou mestres, causando 

controvérsias com suas carreiras independentes. Por meio de levantamento bibliográfico, 

leituras e fichamentos de livros, traçaremos um panorama desta instituição com foco na 

participação feminina e na presença de quinze artistas mulheres neste período.  

A arte na França passou por um processo de dessacralização ou laicização e 

funciona de modo mais claro como um instrumento de poder político e social. Com o 

estudo da carta de Martin Charmois, será possível o entendimento das necessidades 

destes artistas e da realidade em que viviam, as concorrências e dificuldades vividas por 

esta classe dedicada a pintura e escultura. Entre os mais importantes estudos sobre a 

Academia Real de Pintura e Escultura de Paris está, entre os livros inaugurais que deram 

as bases para a historicização desse fenômeno, o estudo histórico de Ludovic Vitet32, no 

 
31  PEVSNER, Nikolaus. Academias de Arte-Passado e Presente. São Paulo: Cias das Letras, 2005.  
32 VITET, Ludovic. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique. Paris: 1861. 410p. 
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qual foram baseados muitas pesquisas posteriores sobre a Academia Real. Podemos 

afirmar, portanto, que desde meados do século XIX, especialmente a partir da obra de 

Ludovic Vitet, a história da Academia Real de Pintura e Escultura vem sendo narrada, 

com diversos desdobramentos historiográficos, mas restam ainda dúvidas e mistérios 

sobre os fatos ocorridos, sobre diferentes aspectos, diferentes abordagens possíveis, o que 

resulta em que o tema vem sempre e ainda sendo pesquisado por muitos estudiosos. Na 

obra de Vitet, há uma coletânea de decretos e artigos (documentação primária) que 

esclarecem um pouco sobre as regras, as proibições e a organização desta instituição. 

Tendo sido um local por onde passaram tão grandes artistas e onde tantas obras 

fundamentais para a história da arte na França foram executadas, compreender a origem 

de suas formações e como se desenrolava o aprendizado, o trabalho nos ateliês e o 

comércio das obras é fundamental para nosso estudo.  

Atualmente, Christian Michel apresentou um novo estudo bastante completo sobre 

a história da Academia na França, que fornece importantes bases teóricas na preparação 

da introdução deste trabalho, o qual visa mais especificamente, num segundo momento, 

a participação das mulheres, mas para o qual se faz necessário um estudo compreensivo 

e prévio da estrutura da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris.33 Cabe observar 

nos diferentes estudos sobre a história da Academia na França, qual o lugar ou o “não-

lugar” das mulheres artistas nestas narrativas. A Academia Real de Pintura e Escultura de 

Paris regeu as artes na França durante um século e meio, mas a instituição ainda 

permanece presente nos estudos e discussões, em meio a críticas e elogios, tanto na sua 

existência como na sua extinção. Christian Michel, em sua obra L´Académie Royale de 

Peinture et Sculpture, escreve sua história e redesenha sua evolução no auge das relações 

do poder e das controvérsias de gosto que agitaram a sociedade francesa entre 1648 e 

1793. Uma história da Academia a qual permite apreciar a definição de arte que ela coloca 

em prática no Antigo Regime. São também estudadas as condições de seleção dos seus 

membros, a maneira como ela constrói sua reflexão sobre a arte e como era ensinada, a 

função dos Salões, a elaboração dos critérios técnicos para que uma peça, objeto 

manufaturado, possa ser elevado ao estatuto de obra de arte e os efeitos econômicos e 

sociais34. 

A questão das peças de recepção envolve diretamente a hierarquia dos gêneros 

pictóricos, pois para a admissão havia a exigência de um trabalho de pintura de história 

 
33 MICHEL, Christian. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Genève: Droz. 2012. 424 p. 
34 Ibid.,2012. 424 p.  
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ou religioso, de preferência representado por uma alegoria, o alcance deste nível de 

pintura envolvia- se com a base de estudo do desenho do corpo humano que durante muito 

tempo foi proibido às mulheres, que acabavam então se restringindo a executar gêneros 

considerados na época como “ menores”: naturezas mortas ou miniaturas e cópias; Obras 

publicadas também sobre outros países como a de Jan Blanc- La peinture d´histoire 

britannique. En quête du grand style”35também tratam desta questão do 

aperfeiçoamento do desenho, que faz surgir uma barreira a ser transposta, classificando 

as obras entre “Menores” ou “Maiores”. 

A participação das mulheres chocava-se com a proibição da frequentação dos 

ateliês com modelos vivos. No início podemos observar que as pintoras limitavam se ao 

estudo das Naturezas Mortas e na execução de obras de pequenas dimensões, das 

chamadas Miniaturas, obras muitas vezes consideradas como “Menores”, enquanto a 

concorrência masculina girava em torno da “Grande Pintura de História”. Porém, na 

segunda metade do período em que houve a participação feminina na Academia Real, já 

podemos observar uma transformação, quando algumas artistas apresentavam obras nos 

Gêneros dos Retratos, da Pintura de História ou Alegorias. Talvez não se trate apenas de 

evolução técnica, mas de uma transformação social mais ampla que passou a permitir, 

ainda que com ressalvas, a participação feminina em alguns aspectos da Academia antes 

vetados a elas. 

Estudos como o de Enrico Castelnuovo36, O Retrato e Sociedade na Arte Italiana, 

nos ajuda a compreender transformações da pintura, especialmente do retrato, para 

entender o significado destes gêneros em articulação com a sociedade. Da mesma 

maneira, ao que se refere a questão do estudo dos gêneros de pintura, a obra de 

Castelnuovo, como vimos, ajuda-nos a compreender os diferentes elementos que compõe 

uma obra, uma técnica, um movimento artístico, percorre o nascimento da pintura, em 

todas as suas fases, nos auxiliando a entender esse auge, onde a pintura de história e as 

alegorias ocupam uma posição fundamental. Também nos mostra como a obra é 

indissociável de seu tempo e como as motivações políticas de um grupo podem 

influenciar toda uma geração de artistas.37Em outro aspecto, a obra L´Académie mise à 

Nu” de Camille Debrabant e Emanuelle Brugerolles, l´École du Modèle à l´Academie 

 
35 BLANC, Jean. La peinture d´histoire britannique. En quête du grand style. 2020. 634 p. 
36 CASTELNUOVO, Enrico. O Retrato e Sociedade na Arte Italiana. S Paulo: Cia das Letras. 2006. 263 p. 
37 Ibid.2006. 263 p. 
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Royale de Peinture et Sculpture38, discute e analisa profundamente a questão do 

desenvolvimento do artista a partir do estudo do modelo vivo, molde que será adaptado 

futuramente a muitas escolas de arte. Nos leva a um estudo mais detalhado e profundo 

tratando, especificamente do estudo do modelo vivo na Academia Real de Pintura e 

Escultura de Paris, traz uma coletânea de estudos de desenho executados entre 1664 e 

1793, abordando esta problemática do desenvolvimento do artista a partir do estudo do 

corpo humano através do qual o artista atingia o status de pintor de história, justamente a 

barreira existente para as mulheres que causava uma desigualdade em suas carreiras39. 

Também o livro de Dominique Jarrassée, La Peinture Française au XVIIIème 

siècle40, nos permite entrar no universo da arte neste século e entender o seu papel como 

instrumento de representação do poder absoluto, também o seu papel e aceitação nesta 

sociedade do século das luzes. Também o estudo das peças de recepção das quinze 

pintoras baseia-se nesta obra, pois traz uma grande compreensão entre os contrastes desta 

época, para além da imagem da frivolidade, onde profundas mudanças estéticas e 

renovação da criação pictural, desde o rococó à austeridade neoclássica, como conquista 

do século das luzes. Os gêneros de pintura dessas 15 obras de recepção na Academia são 

variados entre naturezas mortas, alegorias, retratos e cenas de gênero. Também são 

variadas as formas de suas obras, como a forte presença de pinturas em pequenas 

dimensões, as miniaturas e, em menor medida, de esculturas.41  

O método de trabalho portanto, é qualitativo e de análise bibliográfica – de um lado, 

não apenas em fontes secundárias, mas também a partir de fontes primárias sobre a 

Academia Real de Pintura e Escultura de Paris, especialmente no que tange à questão das 

ingressantes mulheres e da obra que lhes permitiu tal ingresso. Nesse sentido, o método 

de pesquisa também se utiliza da análise visual de fontes primárias, quais sejam, as obras 

apresentadas pelas artistas como exame de ingresso na Academia. As autobiografias ou 

biografias das artistas também farão parte do corpo de documentação para a elaboração 

desta investigação.  

Algumas pintoras que constituem o objeto desta pesquisa deixaram suas 

autobiografias como no caso de Elizabeth Vigée Lebrun, Souvenirs (1755-1842)42 

 
38 DEBRABANT, Camille; BRUGEROLLES, Emanuelle. L´Académie mise à nu. L´École du modèle à 

l´Academie Royale de Peinture et Sculpture. Paris: Edição Beaux Arts de Paris. 2009.   
39 BRUGEROLLES, Emanuelle.DEBRABANT, Camille. L´Académie mise à Nu.  L´École du modele á 

l´Academie Royale de Peinture et Sculpture. Paris: Beaux Arts de Paris. 2009. 120 pgs; 
40 JARRASSÈE, Dominique. La peinture française au XVIIIe. [S. I]: Pierre Terrail. 1998.  
41 Ibid. 2002. 208 p. 
42 WEILLER, Patrick. Souvenirs de Madame Élizabeth Vigée-Le Brun [S. I.]: Edição Cohen & Cohen. 2015.  
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reeditado várias vezes, tornando possível o conhecimento de seus pensamentos e de sua 

vida; ou tiveram suas biografias escritas em obras como a de Andrew Hottle, The Art 

and Life of Madame Vien- Present but Absent43. O professor da Universidade de Rowan 

pesquisa a biografia da pintora Marie-Thèrèse Reboul, a biografia de Margareta 

Haverman, pintora holandesa, é extremamente ligada à vida de seu professor Jan Van 

Huysun44 e através da reconstituição destas duas histórias trazemos para o presente esse 

universo dos ateliês de pintura do século XVIII. Catherine Perrot, especialista em 

miniaturas de pássaros e flores tem sua obra quase toda desaparecida, mas deixou livros 

didáticos como o Traité de la Miniature45, no qual descreve com detalhes minuciosos as 

aulas que ministrava para a Princesa de Orleans, livro com duas reedições atuais. 

Adélaide Labille-Guiard deixa o registro em um de seus quadros com a pintura:      

“Autorretrato com duas jovens alunas”46, em que retrata seu trabalho e o ambiente na 

Academia Real de Pintura e Escultura. Da mesma maneira, Julien Albane em Une 

Vénetienne dans L´Europe des Lumières entre Peinture et Écriture47 homenagea 

Rosalba Carriera, talvez a mais conhecida entre as artistas mulheres do século XVIII, fez 

não só uma carreira dentro da Academia, mas, também em vários países, assim como 

Elizabeth Vigée Le Brun. Sobre ambas há uma bibliografia mais extensa do ponto de vista 

biográfico e de compreensão de suas obras.  Embora tenhamos algum referencial 

bibliográfico sobre a vida e a obra de cada uma dessas artistas mulheres que ingressaram 

na Academia Real, nenhum estudo foi feito até o momento reunindo todas as artistas e 

fazendo uma análise do conjunto e da importância de suas histórias de vida, cruzadas, do 

início e do desenrolar dessas carreiras femininas dentro da Academia Real de Pintura e 

Escultura.  

As peças de recepção destas quinze artistas apresentam gêneros variados, entre 

retratos, naturezas mortas, cenas de gênero ou alegorias, com técnicas e formas diversas, 

entre pinturas, miniaturas, esculturas, algumas perdidas, outras conservadas em museus. 

 
43 HOTTLE, Andrew. The Art and Life of Madame Vien. Present but Absent. Rowan: Universidade de Rowan. 

2014 
44VAN GOOL, Johan. Biography of Jan van Huysun. De nieuwe Schouburg der nederlantsche 

Kunstschildersen Schilderessen.Holanda: Gedrukt Voor. 1751 
45 PERROT, Catherine. Traité de la Miniature; Les Leçons Royales ou la Manière de Peindre en Miniature les 

Fleurs et les Oiseaux. London: Ed. Forgotten Books. 2018 
46AURICCHIO.Laura Phd. Adélaide Labille Guiard Artist in the âge of Révolution, Los Angeles: Getty 

Museum Editions. 2009. 

     ______. Portraits of Improperty. Adélaide Labille Guiard and the Careers of Professional Women Artists 

in the late Eighteen Century, Columbia: Columbia University.2000.  
47 ALBANE, Julien. Rosalba Carriera. Une Vénitienne dans l´Europe des Lumières. Entre peinture et écriture 

(1673-1757). Paris: L´Harmattan; 2019 
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É possível perceber uma diferença entre as primeiras integrantes e as da segunda metade 

do período em que as mulheres fizeram parte da Academia, alguns estilos como as cenas 

de gênero, pouco apreciadas naquele momento, explodem em interesse mais tarde no 

século XIX, através de sua arte, estas mulheres estavam se fazendo existir e marcando 

sua presença na História da Arte. O Corpus de fontes primárias visuais que será utilizado 

como base deste estudo serão as peças de recepção apresentadas e também outras obras 

realizadas pelas artistas, como comparativo. Também serão utilizados catálogos de 

exposições, conferências ou documentação de museus48. 

O volume 10 da coleção A Pintura, organizada por Jacqueline Lichtenstein traz 

um panorama das ideias desenvolvidas em torno dos gêneros pictóricos (pintura histórica, 

religiosa, retrato, natureza morta, paisagem etc.) desde o século XV, quando se estrutura 

essa tipologia, até o final do século XIX. Reunindo textos de Alberti, Leonardo, Bellori, 

Diderot, Hegel, entre outros autores, a questão é abordada sob dois aspectos: discute a 

legitimidade dessa especialização e das eventuais hierarquias entre os gêneros e investiga 

a constituição de cada gênero em si.49 

Iniciando a pesquisa das biografias das quinze pintoras que fizeram parte da 

Academia Real de Pintura e Escultura, a obra de Julia Dabbs, Life Stories of Woman 

Artists50, colabora com a reconstituição das histórias de vida de algumas artistas, ao 

mesmo tempo que aborda suas lutas e conquistas entrando no domínio de uma carreira 

até então predominantemente masculina. Como complemento, a obra de Colette Nativel, 

Femmes Savantes Du Crépuscule de la Renaissance à l´aube des Lumières51, destaca 

detalhes sobre a pintora Elizabeth Sophie-Chéron que alcança êxito tanto na pintura 

quanto nas letras; 

 
48Exposição: Élisabeth Vigée-Le Brun (1755-1842) – Galeries Nationales- de 23/09/2015 a 11/01/2016- 

Curadores: Joseph Baillio, art historian; Xavier Salmon, Diretor do Département des Arts Graphiques du 

Musée du Louvre; Cenografia; Loretta Gaitis; Produção RMN – Réunion des Musées Nationaux;     

Conferência: A Forgotten History of Dutch Women Artists. New York Metropolitan Museum. 2019, The Grace 

Rainery Rogers Auditorium. Manhattan, NYC. EUA; Exposição: Éloge de la Sensibilité. Adélaide Labille-

Guiard. Musée d´Arts de Nantes. De 15/2/2019 a 12/5/2019. Nantes. França; Exposições: Touch of Color; 

pastels from the Washington National Gallery of Art. Rosalba Carriera.De 29/09/2019 a 26/01/2019 – National 

Gallery of Art 6th Washington D.C.   In society, pastels XVII- XVIII centuries in the Louvre. Rosalba Carriera. 

Louvre Museum. Rue de Rivoli. 75001. Paris. França; Venezia La Serenissima. Rosalba Carriera. National 

Museum of Western and oriental art in. Bagdan and Varvara Khanenko, St. De 16/05/2018 a 26/08/2018. 

Ucrânia; Pastels portraits of eighteenth century. Rosalba Carriera. The Metropolitan Museum of Art, 1000. 

Fifth Avenue. NYC.                          
49 LICHTENSTEIN, Jacqueline. A Pintura. São Paulo: Editora 34. 2020.  
50  DABBS, Julia. Life stories of Woman Artists 1550-1800.  Ed. Ashgate. 2009. 504 p.  
51  NATIVEL, Colette. Femmes Savantes. Du Crépuscule de la Renaissance à l´aube des Lumières. Genève:  

Droz.  1999;) 
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 A Conferência na Pinacoteca de São Paulo de Leila Jarbouai:  Abrir fronteiras 

no mundo das artes, mulheres artistas entre 1848 e 1914,52 o catálogo da Exposição no 

MASP, História das Mulheres artistas até 190053. e outras publicações recentes como 

Les 400 femmes artistes54 irão contribuir fornecendo métodos para estabelecer o lugar 

dessas histórias e obras dos séculos XVII e XVIII, como parte de um debate 

historiográfico atual sobre a participação e a expressão das mulheres artistas. 

A coletânea, leituras e análises das biografias e algumas autobiografias das pintoras 

trazem um acompanhamento no entendimento de suas dificuldades ou êxitos. Algumas 

participaram de muitos salões e outras tiveram suas carreiras anuladas ou esquecidas. Até 

que ponto o mercado de trabalho lhes era permitido ou bloqueado? Aqui, portanto, 

faremos um cruzamento entre fontes secundárias e primárias, a análise das peças de 

recepção será feita a partir do Corpus já selecionado, observando gêneros de pintura e 

técnicas utilizadas. Entrelaçando com a apresentação das obras das pinturas, dando ênfase 

ao entendimento do início de seus trabalhos, formação e estudos, em seguida a entrada na 

Academia Real de Pintura e Escultura, apresentando a peça de recepção e tentando 

correlacionar o decorrer de suas biografias com a transformação em suas obras, 

prosseguindo nesta sequência com a iconologia que introduz essas obras no valor e 

importância de seu tempo. Apresentaremos um pequeno esclarecimento do papel de 

importância de cada gênero, de cada estilo pictórico, de cada composição, dentro do 

contexto social e histórico da época.     

A dissertação discorrerá na seguinte ordem, no Capítulo I, trataremos das 

Academias de Arte na História da Arte e de alguns aspectos da Academia na França, 

especialmente ao que se refere à participação das mulheres. No Capítulo II, abordaremos 

o morceau de réception, a pintura de história e as alegorias no século XVIII, assim como 

aspectos do estudo do Corpo Humano e o desenho do Nu. No III e último capítulo, 

trataremos mais especificamente do ingresso das mulheres na Academia Real de Pintura 

e Escultura. Nesta etapa do trabalho utilizaremos vários autores em sua maioria 

pertencentes a última década que dissertam sobre os gêneros de pintura e seus valores 

entre os séculos XVII e XVIII. Através destas análises fica também muito fácil a 

compreensão do porquê da aceitação ou não aceitação da pintura feminina, em que 

 
52 JARBOUAI, Leila. Conferência: Abrir fronteiras no mundo das artes, mulheres artistas entre 1848-1914. 

SP: Pinacoteca de SP. 2019.  
53 MASP, Histórias Feministas, Artistas depois de 2.000-2019, Curadoria Isabella Rjeille. São Paulo. 2019. 
54 COLLECTIF.Les 400 femmes artistes. Collectif. Londres: Phaidon. 2019. 464 p. 



38 
 

  

parâmetros ocorriam essas concorrências, os interesses da clientela e consequentemente 

a aprovação dos mestres que regiam as artes. 

              Iniciando com o destaque de Catherine Duchemin, como a primeira mulher a ser 

aceita na Academia, também foram  utilizados estudos sobre a Natureza Morta do século 

XVII ao XX, de    caráter   didático publicados pelo Service Culturel et Pédagogique du 

Musée de Beaux Arts d´Orléans,55 para a compreensão do desenvolvimento deste gênero 

e sua simbologia dentro do cenário artístico, também alguns estudos iconográficos e 

iconológicos de pintores que se destacaram neste estilo, a estes estudos foram integradas 

citações de Félibien e Diderot56 que participavam intensamente das atividades 

intelectuais da época, mostrando o contraste entre a apreciação deste gênero por alguns e 

a depreciação por outros de acordo com os conceitos da Academia Real de Pintura e 

Escultura. 

          A publicação no ano de 2016 da Revue de la Societé des Amis de Versailles por 

Renaud Serrete57 traz muitas contribuições para o estudo das obras de Madeleine de 

Boulogne, pois baseada nas pesquisas do pintor Nicolas Bailly58, desvenda várias obras 

desta pintora que durante muito tempo foram atribuídas a outros artistas.  

          Já no caso de Elizabeth Sophie-Chéron como teve uma passagem remarcada pela 

Academia encontramos tanto relatos de época, quanto abordagens mais atuais, visto que 

a realização do autorretrato fica como um marco na história da arte feminina, mudando 

conceitos e atitudes neste âmbito. Veremos declarações de autores contemporâneos a ela 

como Voltaire59 e Antoinette Deshoulières60, e comentários de autores mais recentes 

como Pierre Georgel61 e Marie-Jo Bonnet, a escritora francesa que colabora imensamente 

com os estudos de gênero no cenário atual. 

          Anne-Marie Rennée Strésor apesar do desaparecimento de todas as suas obras, teve 

suas memórias escritas pelo historiador Émille Bellier de la Chavignerie em sua obra 

 
55 SERVICE CULTUREL et PÉDAGOGIQUE du MUSÉE de BEAUX ARTS d´ORLÉANS.La nature Morte 

du XVII au XX, p1-22; 
56 Diderot/Denis- (Langres 05/10/1713-31/07/1784). Foi um filósofo francês e escritor notável durante o 

Iluminismo, conhecido por ter sido o cofundador, editor chefe e contribuidor da l´Encyclopédie de Diderot et 

d´Alembert; 
57 SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne 

retrouvésVersalia. Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19.2016. pp 87-92.  
58 Bailly/Nicolas- (Paris 03/05/1659- Paris 13/11/1736) Ele foi um pintor francês miniaturista e gravador em 

água forte;  
59 Arouet/François Marie (Voltaire)- (Paris 21/1/1694-Paris 30/05/1778) - Escritor, ensaísta, deísta e filósofo 

ensaísta francês; 
60 des Houlières/Antoinette de Lafon de Boisguérin – (Paris 1/01/1638- Paris 17/02/1694) Foi uma mulher 

letrada; 
61 Georgel/Pierre- (14/11/1943). Conservador e diretor do Museu de Belas Artes de Dijon, França; 
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Recherches sur Mlle Anne-Rennée Strésor62, também atualmente Philippe Bonnet 

63apresenta um estudo sobre a arte das mulheres nos conventos que nos permite 

compreender um pouco a situação feminina nesta época contemporânea a artista. Giselle 

le Ray64 também colabora com suas pesquisas que enfocam principalmente as artistas 

que ficaram no esquecimento. 

          Com auxílio da documentação enviada pelo Musée du Château de Versailles, com 

apoio no trecho da publicação de Rodolphe Pfnor65 , Ornementation usuelle de toutes 

les époques dans les arts industriels et en architecture extraído das pesquisas de Gisele 

le Ray  e acrescentados alguns textos sobre o mobiliário francês  de La Grammaire des 

Arts Décoratifs 66foi possível reconstituir a passagem de Dorothée Massé na Academia 

Real de Pintura e Escultura realçando cronologicamente o papel que ocupava a escultura 

do mobiliário entre os séculos XVII e XVIII na França. 

          Catherine Perrot através de suas miniaturas em vélino, não mais existentes, mas 

minuciosamente descritas em seu próprio livro Le Traité de la Miniature nos permite 

conhecer este momento na Academia Real de Pintura e Escultura, no qual a participação 

das mulheres temporariamente será extinguida. Com o estudo de Élodie Cayela67 vamos 

compreender o papel da arte das miniaturas nestes séculos, XVII e XVIII, qual a sua 

importância no âmbito das encomendas, na pirâmide dos gêneros e sobretudo o motivo 

pelo qual este gênero também se torna representativo de um estilo de pintura feminino. 

          Várias publicações foram dedicadas a Rosalba Carriera devido ao seu grande 

sucesso como pastelista, dentre elas a obra de Julien Albane, Rosalba Carriera. Une 

Vénitienne dans l´Europe des Lumières e do Catálogo da exposição En Societé – Pastels 

du Louvre des XVII et XVIII68 publicado pela Magazine Proantic sobre a técnica do 

pastel, de onde, observaremos uma grande polêmica que se esboça entre os grandes 

 
62 CHAVIGNERIE/Émille Bellier- Recherches sur Mademoiselle Anne Rennée Strésor. 
63 BONNET/Philippe.La pratique des arts dans les couvents de femmes au XVIIe siècle. Paris: Bibliothèque 

des Écoles de Chartes.1989. p. 433-472; 
64 LE RAY/Gisèle.Les oubliées: Anne Rennée Strésor, Dorothée Massé et Catherine 

Perrot.15/09/2020.Gallica.Une visitandine de Chaillot.Bulletin de la Societé Historique d´Auteuil et de 

Passy.Octobre 1902. 
65 PFNOR/Rodolphe- Ornementation usuelle de toutes les époques dans les arts industriels et en 

architecture. Paris: Librairie Artistique. 1866. Hachette Livre Bnf.2013. 
66 LA GRAMMAIRE des ARTS DÉCORATIFS. De la Renaissance au Postmodernisme.Paris: 

Flamarion.2004. p.46. 
67 CAYELA, Élodie. La théorie et la critique du portrait em miniature aux XVII e XVIII siècles. Regards 

croisés entre la France et les îles britaniques. Paris: Études Épistémé. Revue de littérature et civilisation 

XVI-XVIII siècles. 2019. 
     68 Catálogo de Exposição.EN SOCIETÉ PASTELS du LOUVRE des XVII et XVIII. Magazine Proantic. 

     Magazine d´arts et Exposition.Musée du Louvre 2018; 
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mestres da pintura a óleo e o surgimento de uma nova técnica que começa a dominar a 

arte dos retratos e causar desejo entre os colecionadores. 

          A polêmica e breve passagem de Margareta Havermann, pintora holandesa, pela 

Academia Real de Pintura e Escultura é desvendada e estudada detalhadamente pelo 

Metropolitan Museum de Nova York69 que apresenta uma análise técnica e de restauro de 

uma de suas obras que nele se encontra, também com base em referências extraídas da 

biografia de Johan van Gool 70 sobre seu professor Van Huysum podemos reconstituir os 

fatos que deixam um desfecho misterioso na carreira desta pintora. 

          Mais conhecida como Madame Vien, a biografia e obra de Marie-Thérèse Reboul  

nos é apresentada a partir de trechos da tese de Andrew Hottle, The Art and Life of 

Madame Vien, Present but Absent e o estudo de Cyril Lecosse71   levanta a questão 

sobre a aceitação das miniaturas: A arte do pequeno ou a pequena arte? 

          Desde o envolvimento com o filósofo Diderot que confirmamos na obra Libertin 

d´Éric Emmanuel Schmitt72, comentado por Feten Ben Lazreg em Le XVIIIe siècle 

aujourd´hui, présences , lectures et réecritures 73 e com base nas publicações de 

Elizabeth Lavezzi74 que discute o aparecimento da pintura de gênero no século XVIII,   

nos deparamos com a provocante passagem por Paris e pela Academia Real da pintora 

polonesa Anna Dorothea Therbuch que nos mostra em sua obra traços da transição para 

a pintura de gênero, momento marcante na história da arte. 

         Anne Vallayer-Coster, pintora de exímias Naturezas Mortas, nos revela a sociedade 

da época através de suas pinturas opulentas e ostentatórias. Compreendemos através dos 

estudos de Jacques Charton, Coquilles et Plantes Maritimes, Collection des Plantes 

étrangères en fleurs, fruits, corails et coquillages 75a importâncias das conchas e corais 

neste século das Luzes, motivos constantes nas obras desta artista, ao mesmo tempo a 

biografia de Marianne Roland Michel, Anne-Vallayer Coster, peintre de la Cour de 

 
69 METROPOLITAN MUSEUM of ART. A Vase of Flowers.An Innovated Artist Reexamined.New York: 

MET Museum Journal.v.54.2019; 
70 van Gool/Johan- (1685-1763) Pintor holandês e escritor da Hague, uma biografia dos artistas da Idade de 

Ouro holandesa; 
71 LECOSSE, Cyril- L´art du petit ou le petit art? Quelle legitimité pour les peintres em miniature? Le petit 

format à l´épreuve des discours académiques. Paris: Revue de l´Art. Mini Maxi Question d´échelles. 

nº77.2015; 
72 SCHMITT, Éric-Emmanuel. Libertin. Paris: Editora Albin Michel. 1997.179 pgs; 
73 LAZREG, Feten Ben. Le XVIIIe siècle aujourd´hui – Présences, lectures e réécritures. Paris: Le 

Manuscrit.2011. p.93,94;   
74 LAVEZZI, Élizabeth. La Scène de genre dans les Salons de Diderot. Paris: Herman.2009; 
75 CHARTON, Jacques. Coquilles et Plantes Maritimes.Collection des Plantes étrangères en fleurs, fruits, 

corails et coquillages. 1784; 



41 
 

  

Marie-Antoinnette 76dedicada a pintora nos ajuda a conhecer um pouco de sua vida e de 

sua obra. 

          Elizabeth Vigée-Le Brun nos leva as suas próprias memórias através da obra 

Souvenirs, tornando possível o acompanhamento de tantos acontecimentos biográficos 

que compuseram a sua carreira, vários outros estudos foram dedicados a ela, 

principalmente pela sua ligação estreita a Rainha Marie-Antoinette. Acompanhando a sua 

obra percebemos a qualidade de seu talento que a projetou além da França, em vários 

outros países da Europa, atingindo a realização de alegorias e pinturas de história dos 

quais podemos entender a importância a partir dos catálogos de exposição do Musée de 

la Région Centre, Le Portrait Allegorique.77 

          Finalmente Adelaide Labille des Vertus, tendo sido bastante pesquisada em estudos 

como os de Laura Auricchio, Adélaide Labille-Guiard, Artist in the âge of 

Révolution78, sendo caracterizada como uma mulher atuante no âmbito profissional da 

pintura e com grande êxito também na participação dos salões. A publicação que 

acompanha a exposição L´art du Portrait au XVII et XVIII79 siècle insere seu trabalho 

nos parâmetros determinados pela Academia e na aceitação pelo público da época. 

Em apoteose, após a apresentação das biografias e das obras dessas pintoras, 

abordaremos a importância dos Salões de Exposição promovidos pela Academia Real e 

a participação das artistas femininas nos mesmos, apresentando os acontecimentos que 

envolviam cada exposição, a concorrência com os outros expositores, destacando a 

importância desta apresentação social das mulheres como pintoras.  

Esse panorama foi possível através da pesquisa detalhada do professor John 

Stephen Hallam do Departamento de Arte e Design da Pacific Lutheran University80, 

baseados nos catálogos de exposição originais da época, documento pertencente a 

University of Toronto Library Internet Archive, Collection des Livrets des anciennes 

expositions depuis 1673 jusqu´en 1800,81 uma abordagem completa dos Salões da 

 
76 MICHEL, Marianne Roland-Anne Vallayer-Coster.Peintre de la |Cour de Marie Antoinette.Paris :Somogy 

Éditions d´Art.2003. 
77 Catálogo de Exposição. Expositions Virtuelles des Musées de la Région Centre.Le portrait Allégorique.2020. 
78 AURICCHIO.Laura Phd. Adélaide Labille Guiard Artist in the âge of Révolution, Los Angeles: Getty 

Museum Editions. 2009; 
79Catálogo de Exposição. L´art du portrait au XVIIéme et XVIIIème siècle. Arts du XVIIIème et XIXème siècle. 

La Tour Camoufle.2017. 
80 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. 
81Collection des Livrets des anciennes expositions depuis 1673 jusqu´en 1800. University of Toronto Library 

Internet Archive.Paris: Liepmannssohn et Dufour. 2008. 
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Academia Real de Pintura e Escultura , tornando possível o conhecimento dos outros 

pintores participantes, os temas principais, os acontecimentos históricos que 

acompanhavam o evento e os principais comentários que nasciam através das primeiras 

críticas de arte. Em seguida, como conclusão desta dissertação, faremos uma reflexão 

mais ampla sobre a participação das mulheres na arte, a partir dos resultados obtidos por 

esta investigação, bem como a apresentação de um quadro estatístico tanto biográfico 

quanto artístico, permitindo uma visão mais clara e comparativa das diferenças e 

similaridades entre as artistas estudadas. 

No texto final e conclusivo será dado ênfase ao embasamento teórico a partir do 

texto de Filipa Lowndes Vicente82, A arte sem história fundamentando as considerações 

sobre a época do apagamento, na publicação do Journal Open Édition, de 2021, feita por 

Vera de Ladoucette, publicações da École do Louvre, Grandeur et décadence des 

Femmes Peintres entre la fin de la monarchie et la première moitié du XIX siècle83 que 

discute principalmente a importância do autorretrato, da mesma maneira servirão como 

embasamento argumentativo os textos de Marie-Jo Bonnet.   

 

     Organização Formal 

    

Quanto a organização do ponto de vista formal do texto decidiu-se, manter os nomes 

próprios em sua grafia original, muitos em língua francesa, visto que a pesquisa é voltada 

para a Academia Real de Pintura e Escultura de Paris, bem como os nomes de 

estabelecimentos, locais e museus que permanecerão também em sua língua de origem, 

ressaltando que dentro do texto estarão todos destacados em itálico, nomes de autores 

estarão em negrito, títulos de livros em negrito e itálico, os títulos de quadros em negrito 

e entre aspas, exposições em negrito e sublinhado, palavras estrangeiras em sublinhado e 

itálico, com devida nota traduzida e explicativa, as citações aparecerão no texto em itálico 

e entre aspas. Os títulos de quadros apresentados em língua estrangeira estarão 

acompanhados da tradução cabível nas legendas do Caderno e da Lista de Ilustrações, da 

mesma maneira que os textos e citações. As fontes e os links referentes aos textos e as 

ilustrações estarão indicados na bibliografia e na lista de ilustrações. 

 
82 VICENTE, Filipa Lowndes. A arte sem história. Mulheres e cultura artística do século XVI ao Século 

XX. Ed. Athena. 2012. 
83 LADOUCETTE, Vera. Grandeur e Décadence des Femmes Peintres entre la fin de la monarchie et la 

première moitié du XIX siècle. Les Cahiers de l´École du Louvre. Journal Open Édition. 2021. 
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 Capítulo I 

 

1.1.O percurso da Arte na França do Século XIII até a Formação da Academia 

Real de Pintura e Escultura 

 

Desde a aurora do século XIII, a Arte estava presente na França. Percebe-se sua 

existência nos monumentos, nas catedrais, nos Figurinos, nas linhas sóbrias e puras, na 

verdade de expressão, na simplicidade na justeza de movimentos, na elevação de 

pensamento, todas essas condições de beleza plástica de seu primeiro desabrochamento, 

encontra-se nos fragmentos que nos restam desta época memorável. Uma ação simultânea 

do pensamento e da mão que constituem a verdadeira arte.84 Mas de onde viriam esta 

elevação artística, esta força e liberdade?  

   Uma arte nova surgia, expandindo-se e, apoiando-se nas associações e corporações 

de profissões. Foram essas corporações laicas que se encarregavam da construção e da 

decoração das igrejas, dos castelos, das casas, e mesmo dos conventos, esses corpos de 

profissões já existiam no século XII e emprestavam sua mão de obra às ideias monásticas.85 

  Não esqueçamos, em primeiro lugar, que esta palavra “artista”, hoje em dia tão 

clara, tão bem entendida por todos, não existia na época, ou o que remete ao mesmo, não 

tinha a aceitação que é dada hoje. Se esta palavra ainda não existia é porque havia uma 

ideia confusa e indeterminada. A arte não existia por ela mesma no século XIII, ainda que 

comandasse legiões de operários, mas estava espalhada por toda parte, nas mínimas coisas, 

nos móveis, nos utensílios ou nas fachadas. 86 

Os artistas e artesãos conviviam com diferenças hierárquicas uma mistura de 

disciplina e liberdade (Fig. 2). Mas de qualquer maneira o artista se destacava e   

comandava a mão de obra, formando desta maneira uma hierarquia. Durante a segunda e a 

terceira geração, existiu uma concordância entre estes grupos de artistas e artesãos, mas a 

partir de um certo tempo essa relação torna-se opressiva e tirânica, existiam muitos 

conflitos para manter essa subordinação, pois para ser excelente em uma arte, para 

comandar artesãos eram necessários os reconhecimentos de aptidões especiais que 

 
84 VITET, Ludovic. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique. Paris: Michel Levy et 

Frères.1861. p. 21; 
85 Ibid., p.24; 
86 Ibid., p.26; 
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raramente eram transmitidas para os filhos, essa “herança” não significava necessariamente 

uma transmissão de talento.87 

Fig.3 - Hoffbauer/ Theodor Josef Hubert  
Le Grand Châtelet vu depuis la rue St Denis. 
Gravura. (1839-1922). BNF.  

 
   

Foi através desse percurso de acontecimentos que se faz 

necessário o primeiro registro de profissões na Cour du Châtelet88, 

(Fig.3) regulamentos que tentam organizar e distinguir as 

categorias de trabalho e seu valor artístico. Em 1260, no reinado 

de Louis IX89, aparece o primeiro registro redigido por Étienne 

Boileau90, “Le Livre de Métiers”91 no qual aparecem cerca de cem 

profissões, sendo que às vezes cada uma delas apresentava 

diferentes especialidades: o talhador de imagens (escultor), o talhador de crucifixos, o 

talhador de cabos de faca etc. Étienne Boileau não inventou totalmente essas cláusulas, mas 

interrogou cada mestre antigo de cada comunidade tentando transcrever os usos e costumes 

de cada profissão. Somente cento e vinte anos mais tarde, já no início do século XIV, novos 

estatutos foram criados, no reinado de Philipe le Bel92, mas reafirmavam esses registros 

antigos apenas acrescentando algumas modificações que se faziam necessárias. É através 

desses registros que se tem conhecimento de que essas profissões: a pintura e a escultura, 

já existiam desde o século XIII.93  Um desses artigos que dizem respeito à pintura e à 

escultura, dividem-se em oito parágrafos, aqui temos o exemplo do primeiro parágrafo 

registrado apenas com algumas modificações, redigido cento e vinte anos mais tarde: “ que 

il ouevre aus us et aus coustumes du mestier, et que il le sace faire; et puet ouvrer de toutes 

 
87 VITET/Ludovic.l´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique.Paris: Michel Levy et 

Frères.1861. p. 25;  
88 Cour du Châtelet- Órgão encarregado do policiamento e da justiça criminal; Le Grand Châtelet – (A grande 

torre) Paris no século IX era cercada de muralhas, duas pontes davam acesso a cidade, as cabeças dessas duas 

pontes eram defendidas por duas fortificaçãoes: o Grand Châtelet (Grande Torre) e o Petit Châtelet (Pequena 

Torre); 
89 Luis IX - (25/04/1214 Poissy - 25/08/1270 Tunes). Ele foi mais conhecido como São Luis, foi rei da França 

de 1226 até sua morte e um Santo da Igreja Católica; 
90 Étienne Boileau- (1200/1210 Angers- 1270). Foi o primeiro reitor de Paris nomeado por Louis IX; 
91 Le Livre de Métiers- Redigido no reinado de Saint Louis por volta de 1268, por Étienne Boileau foi o 

primeiro registro que regulamentava as profissões; 
92 Philippe le Bel- (Mês de Abril ou Mês de Junho de 1268 Château de Fontainebleau) conhecido como Le Bel 

(O Belo) ou Le Roi de Fer (O Rei de Ferro) foi rei da França entre 1285 e 1314, sob seu reinado, o reino da 

França atingiu seu apogeu como potência medieval; 
93 Ibid.p.31-36; 
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manières de fust, de pierres, de os, de cor, de yvoire, et de toutes manières de peintures 

bonés et léaus. “94 

O mesmo parágrafo redigido cento e vinte anos mais tarde: “peut estre peintre et 

tailleur d´images a Paris qui veut, pourtant qu´il oeuvre aux us et aux coûtumes du métier 

qt qu´il le sache faire, et peut ouvrer de toute manière de feust, de pierre, d´os, de cor, 

d´yvoire, et de toutes manières de peintures bonnes et loyaux” 95. 

 Este primeiro parágrafo afirma a liberdade da profissão, pois está bem especificado 

que quem quisesse poderia ser pintor ou talhador de imagens em Paris, desde que 

trabalhasse de acordo com os usos e costumes do métier, soubesse fazer e pudesse fazer 

obras com vários materiais, com chifre, com pedra, com osso, com mármore e as pinturas 

deveriam ter boa qualidade e serem autênticas.  

  O segundo parágrafo afirma uma segunda liberdade aos pintores e escultores de 

poderem ter um número ilimitado de aprendizes e ajudantes e poderem trabalhar à noite.  

Já no terceiro e quarto parágrafo  é tratado sobre a isenção de impostos sobre as 

pinturas e sobre os materiais utilizados, bem como a isenção do Guet96. A profissão 

pertencia a “Nosso Senhor”, a seus Santos, e à honra da igreja.  

Os parágrafos quinto e sexto regulamentam os douramentos e a utilização da prata 

nas peças, especificando a quantidade a ser utilizada, a autenticidade do material e as 

multas a serem aplicadas em caso de contravenções. 

Por fim, no parágrafo sétimo fica determinado que, mesmo uma obra sendo 

reconhecida como falsa, esta não poderia ser queimada em respeito à imagem dos Santos 

retratados. O oitavo parágrafo determina que mesmo os pintores ou talhadores de imagens 

devem a talha ao rei, assim como todos os outros burgueses.   

Nestes estatutos podemos perceber um pouco   como funcionava o trabalho destes 

artistas, o rei Charles VI97 preocupava-se mais com as fraudes, com as trapaças, e (Fig. 

4) com a melhora do tratamento dos mestres, era um equilíbrio entre proibições e 

privilégios. A partir de então os reis começaram a intervir nas questões relativas as através 

 
94 Tradução: “que ele trabalhe de acordo com os usos e costumes da profissão, e que saiba fazê-lo; e possa 

trabalhar de todas as maneiras com madeira, com pedras, com osso, com mármore e que sejam pintura boas 

e leais” 
95 Tradução: “Qualquer pessoa pode ser pintor ou talhador de imagens em Paris; portanto trabalhe de acordo 

com os usos e costumes da profissão e que saiba fazê-lo; e possa trabalhar de todas as maneiras com madeira, 

com pedras, com osso, com mármore desde que sejam pinturas boas e feitas de maneira honesta” 
96 Guet- O direito do Guet era uma obrigação cedida a certos senhores na França no Antigo Regime; 
97 Charles VI- (03/12/1368 Paris-21/10/1422 Paris). Foi Rei da França entre 1380 e 1422; 
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das Cartas Patentes98: Utilizavam-se as cartas de grand sceau99, ou seja, grande carimbo 

quando se tratava de assuntos mais solenes. As Cartas Patentes durante muito tempo eram 

publicadas em pergaminhos ou cadernos, neste exemplo de 1648, tratava-se do 

estabelecimento da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris (Fig.4).  Houve 

modificações através das Cartas Patentes em 1430, através de Charles VII100, Henri II 

101em 1548 e 1555, Charles IX 102em 1563, Henri III103em 1582 e enfim Luis XIII 104em 

1622, elas modificam ou consolidam, mas sempre tendo como ponto de partidas as leis 

de 1391105.                                                                           

  Alguns autores consideram que, até o século XV, existiu uma “arte pura” na 

França, original e livre de influências, embora hoje se tenha mais conhecimento a respeito 

das circulações artísticas na Idade Média106, existe o registro de um dos primeiros retratos 

de perfil, com fundo dourado que caracteriza as Figuras religiosas e personagens da 

nobreza da época. Representa o duque da Normandia Jean, sacralizado rei da França sob 

o nome de Jean II le Bon107 em 1350 (Fig.5). 

Fig. 5 - Retrato de Jean II le Bon. Anonyme.  
Tempera a ovo sobre suporte em gesso.60X44,5. 
 Départamento de Estampas da BNF, 
 faz parte da reserva do Musée du Louvre; 

 O pintor faria talvez parte do séquito que acompanhava o 

duque de Normandia na ocasião de uma visita ao papa em 1349. 

Embora atribuído a Girard d´Orleans108 existem dúvidas sobre a 

sua autoria e sobre a inscrição que aparece na tela.   

Supõe-se que a inscrição do quadro tenha sido feita algum 

tempo depois da realização da pintura e que a Figura foi pintada 

antes de ele se tornar Rei. A inscrição em caracteres góticos 

 
98 Cartas Patentes: Através das Cartas Patentes o soberano torna público a todos um privilégio, um direito 

anexado a um estatuto, um bem material ou imaterial ou sua exploração; 
99 Grand sceau- Tradução: do francês grande carimbo ou selo 
100 Charles VII- (Paris 22/02/1403-Mehun-sur-Yèvre 22/07/1461) Foi Rei da França entre 1422 e 1461. C 
101 Henri II- (Saint-Germain en Laye 31/03/1519- Paris10/07/1559). Ele foi Rei da França de 1547 até sua 

morte. Considerado como representativo da Renascença Francesa; 
102 Charles IX- (Saint-Germain-em-Laye 27/06/1550- Vincennes 30/05/1574). Ele foi re da França de 1560 até 

a sua morte. Também conhecido como Duque de Angoulême; 
103 Henri III- (Fontainebleau 19/09/1551- Saint-Cloud 02/08/1589) – Foi Rei da Polônia e Grão-Duque da 

Lituânia entre 1573 e 75 e Rei da França de 1574 até o seu assassinato; 
104 Luis XIII- (Château de Fontainebleau 27/09/1601-Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye 14/05/1463). Ele 

foi Rei da França e da Navarra entre 1610 e 1643; 
105 VITET, Ludovic. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique.Paris: Michel Levy et 

Frères.1861.410p.p.30-36; 
106 Lascaux- É um complexo de cavernas ao sudoeste da França famoso pelas suas pinturas rupestres; 
107 Jean II le Bon- (26/04/1319 Mans- 08/04/1364 Londres). Foi Rei da França de 1350 até a sua morte; 
108 Girard d´Orléans- (morte em 6/08/1361) Foi pintor e acompanhante do rei Jean II le Bon; 
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apresenta-se: JEHAN ROY DE FRANCE109. O fundo todo feito em folhas de ouro 

caracteriza os retratos dos Santos ou pessoas nobres nesta época na França.   

            Na Idade Média, a arte exprime-se principalmente através das iluminuras, dos 

vitrais e das tapeçarias. As iluminuras são muito associadas às miniaturas designando 

uma ilustração. O artista que as realizava era denominado “pictor”110 distinguindo-o do 

“scriptor”111 (Fig.6).    

 Fig. 7- Anônimo. Le Vitrail du zodiaque et des travaux des mois. 
 Catedral de Chartres. 7,47X2,07m. Vitral medieval.1217-1220. 

         A paleta dos pintores vitralistas no início se 

compunha apenas de azul e vermelho, enriquece-se 

no século XIII com o verde esmeralda ou oliva, com 

o vermelho carmim, com o vermelhão e com a malva, 

no século XIV com o amarelo dourado que permite 

realçar os traços das cores. O enriquecimento das 

Figuras e detalhamento das composições transforma 

essas obras em verdadeiros quadros (Fig.7)112. 

 As tapeçarias medievais no século XIV decoravam as paredes de castelos e igrejas. 

Eram consideradas objetos de luxo e enriquecidas com fios de ouro contribuíam 

igualmente a afirmar a posição do senhor feudal (Fig.8).   A arte da tapeçaria é capaz de 

traduzir em imagens cenas do quotidiano, de batalhas, das festas religiosas e as entradas 

reais. No início era criado um carton que era o esboço em dimensões reais da tapeçaria. 

O carton113 era uma espécie de maquete pintada que indica a composição, os motivos e 

as cores. Inicialmente executada por tapeceiros, torna- se uma atividade específica, a dos 

pintores - cartoneiros114. 

 Podemos perceber que realmente e obviamente a pintura e a escultura já existiam, 

mas estavam embutidas nessas obras que permeavam entre o artesanato, a mão de obra e 

a arte. Em meados do século XV, através de seus retratos introduzem-se as influências 

flamencas. Alguns pintores faziam viagens para a Itália e justamente pelo apoio de 

monarcas é que são trazidos estrangeiros para as cortes, italianos e flamencos se instalam 

 
109 Tradução: Jean Rei da França; 
110 Tradução: do latim pintor; 
111  Tradução: do latim escultor; 
112 MÂLE, Émile- L´art religieux du XIII siècle en France. Paris: Le Livre de Poche. 1998; 
113 Carton- Na arte, o carton é um esboço em escala ou em dimensões reais, a partir do qual a versão definitiva 

de uma pintura afresco, mosaico, vitral, escultura ou tapeçaria é realizada. Nos cartons para tapeçaria é utilizado 

um carton colorido para que os tapeceiros possam executar com habilidade a transposição do carton sobre a 

tela. Graças à tapeçaria que essa técnica se tornou internacional.     
114 CASTEL, Albert- Les Tapisseries.Paris: Librairie Hachette. 1876. 316pgs.p.2; 
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como pintores dos reis e estes ensinam, de uma certa forma, suas pesquisas na arte para 

os franceses. 

   Mas, em contrapartida, nos séculos XV e XVI entre os reinados de Henri II, 

Charles IX e Henri III, a preocupação destes monarcas demonstra-se mais em relação ao 

estado deplorável das artes da pintura e da escultura. Os jovens são acusados de 

preguiçosos e ignorantes, de acordo com Vitet, que “aprendem mais a esmagar os 

pigmentos do que pintar” “a fazer caretas do que esculpir belas Figuras”, e culpam o 

trabalho dos mestres e a invasão de estrangeiros em Paris, isto é, Flamencos do século 

XV e Italianos do século XVI. Estes estrangeiros abriam escolas ou ateliês chamados de 

clandestinos e destas escolas saiam jovens iniciados. Munidos de certificados, esses 

pintores se sentiam independentes, pois os mais talentosos não queriam passar pelo ensino 

obrigatórios dos mestres das corporações, ficar como aprendizes e serem comandados por 

pessoas desqualificadas.115 

O reinado de François I116 foi caracterizado por um grande mecenato, responsável 

pela influência italiana da Renascença, grandes mestres incluindo Cellini117 e da Vinci118 

foram acolhidos na França e realizaram obras célebres nos castelos da época. Em 1526, 

François I traz da Itália um grupo importante de artistas italianos para decorar seu palácio 

de Fontainebleau. Ele cria desta maneira seu sonho de uma “Nova Roma”, segundo 

Pedretti, que será chamada de l´École de Fontainebleau119, com um círculo intelectual e 

artístico influente (Fig. 9)120. 

  Em 1622, Luis XIII, (27 de setembro de 1601 Fontainebleau/ 14 de maio de 

1643/Paris), grande amador da pintura, dos pintores da moda, da pintura estrangeira, 

 
115 VITET, Ludovic.L´Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique.Paris: Michel Levy et 

Frères.1861. p. 36,37. 
116François I- (Cognac 12/09/1494-Rambouillet 31/03/1547). Considerado como o Rei emblemático da 

Renascença. 
117 Benvenuto Cellini- (Florença 3/11/1500 – Florença 13/2/1571). Foi um artista da Renascença, escultor, 

ourives e escritor italiano; A mais reverenciada obra de Cellini é o grupo em bronze de Perseu segurando a 

cabeça da Medusa. Foi o criador da Ninfa de Anet, relevo embronze feito para o Château de Fontainebleau na 

França. 
118 Leonardo da Vinci- (Anchiano 15/04/1452 – Amboise 02/5/1519). Foi um polímata, uma das Figuras mais 

importantes do Alto Renascimento, cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, 

arquiteto, botânico, poeta e músico;  
119 L´École de Fontainebleau-A Escola de Fontainebleau é o nome dado aos dois períodos da história da arte 

francesa que dominaram a criação artística francesa no século XVI e XVII, Figuram entre os exemplos com 

maior sucesso alcançado na Renascença Francesa; centralizada principalmente em torno dos pintores que 

trabalharam na decoração do castelo de Fontainebleau, caracteriza-se pela interpretação francesa do 

maneirismo; 
120 PEDRETTI, Carlo. Leonard de Vinci et la France.Poggio a Caiano: CB Edizioni.2009.233pgs.p.79. 
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assina um decreto em favor da pintura e da escultura. Esse decreto favorece a corporação 

de pintores de Paris, pois ia contra as legislações até então estabelecidas. 

 Existiam nesta época empreitadas, trabalhos de reformas de residências, palácios 

ou estabelecimentos e estas empreitadas ficavam na mão dos mestres das corporações de 

pintura e escultura, eles empreendiam o trabalho entre artistas e artesãos, não fazendo 

distinção entre os homens da arte ou da profissão. Confundia-se a arte com a indústria e 

o belo com o útil. 

  Os jovens tão apaixonados pelas artes não queriam mais se submeter ao ensino 

das corporações pois começavam a construir idealismos, não queriam o ensino de um 

mestre metade pintor, metade reformador.  Todos buscavam entrar no ateliê de um pintor 

do rei, na escola estrangeira para obter um certificado. Concentram-se então muitos 

jovens no ateliê de Vouet121, onde almejavam o ideal no aprendizado da pintura, 

descartam o passado, pois esse ateliê mediaria entre os pintores diplomados e os mestres 

das corporações.122 

  Mas Henri IV123 ao voltar ao Louvre, preocupa-se e dedica-se as causas da pintura, 

mas não se envolve com os estrangeiros, nem restaura os privilégios e isso faz com que 

os mestres de corporações almejem recuperar seus poderes.  São pedidas novas Cartas 

Patentes e em 1619 são editados 34 novos artigos. Entre várias outras regulamentações, 

as principais favoreceriam muito os mestres das corporações: Só os mestres poderiam 

pintar quadros e vendê-los; Quadros trazidos de Flandres não seriam mais permitidos; as 

feiras como a de Saint Germain e outras poderiam continuar a existir, mas com muitas 

restrições. Muitas restrições foram feitas aos marchands que teriam suas mercadorias 

controladas pelos mestres das corporações; nenhum objeto pintado poderia ser vendido 

sem autorização dos mestres; os diplomados não poderiam mais ter residência fixa em 

Paris nem exercer sua profissão no ateliê dos mestres, ficariam submetidos e dependentes 

de seus protetores na corte; O tempo de aprendizado e companheirismo foi determinado 

e tudo estava sob ação e autoridade. 

 
121 Vouet/Simon - (09/01/1590- 30/06/1649) Pintor barroco francês. Passou muitos anos na Itália de 1613 a 

1627. Foi presidente da Academia de São Luca. Foi professor de Philipe de Champagne, Nicolas Poussin e 

Charles le Brun; 
122 VITET, Ludovic.l´Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique. Paris:Michel Levy et 

Frères.1861. p. 53; 
123 Henri IV- (Paris 15/12/1553-Paris14/05/1610). Como Henri III foi rei da Navarra de 1572 a 1610, torna-se 

Henri IV como rei da França e morre assassinado em Paris por um católico fanático. Casou-se com Marguerite 

de Valois, casamento que tentaria unir católicos e protestantes na França. 
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 Houve muitas oposições por parte dos artistas, dos estrangeiros, dos marchands, 

dos corpos de profissões e dos lojistas que comercializavam os quadros e estátuas, a luta 

pela assinatura destas Cartas Patentes durou 17 anos e aconteceu somente em 1639. Mas 

novos ventos sopram e os tempos mudam com o novo reino, segundo Fronda, a nova 

Regência, o gosto pelas novidades e cabalas e a aproximação da Fronda124. Iniciam-se 

novos ataques aos diplomados, somente o rei e a rainha teriam o direito de ter dentro de 

suas casas pintores e escultores e mesmo assim com número limitado. Ao mesmo tempo 

os pintores eram proibidos de trabalhar para particulares. 

Ocorre, então, a causa de Levèque et Bellot, dois artistas que haviam sido presos, 

por estarem fora das regras, mas na decisão da causa o Châtelet reconhece os seus 

certificados e por isso, desde então se viram obrigados a reconhecer os certificados de 

vários outros artistas, como podemos ler em Vitet125. Apenas um jovem artista seria isento 

desta verificação e tratado de maneira diferenciada pelos jurados que regulamentavam os 

certificados, esse pintor chamava-se Charles le Brun (Fig.10) 

Fig.11 - Le Brun/Charles 
Le Martyre de Saint-Jean l´Évangeliste à la porte latine. 
 Óleo s/ tela.2,82X2,24cm. 1641-1642.  
Église de Saint-Nicol as-du-Chardonet.Paris.  

                                                                

Charles le Brun era filho de um mestre e havia 

passado pelo ensinamento dos mestres da corporação e 

aí tinha se afeiçoado como se fosse uma verdadeira 

família, ele pintava, esculpia já desde antes de seus 

13anos, e já havia também feito por duas vezes estadia 

no ateliê de Simon Vouet, além do fato de ter 

presenteado, antes de ir para Roma, uma obra para a 

Capela da Confraria da Igreja de Santo Sepulcro na Rua 

de Saint Denis (Fig.11), o que fazia dele pessoa de 

grande admiração da parte dos mestres da corporação. Eles o queriam junto a eles, mas 

Charles Le Brun queria se tornar independente e tinha outras ambições126.  

Existiram, nessa época, os diplomados e os independentes, na verdade conflitantes 

entre si, mas Charles Le Brun consegue uni-los e termina sendo escolhido como chefe e 

 
124 Fronda- (1648-1653) Peridod de instabilidade no Reino da França, durante a minoridade de Luis XIV, o 

poder real é enfraquecido pela organização de um período de regência, por uma situação financeira e fiscal 

difícil devido as cobranças necessárias para alimentar a Guerra de 30 anos;  
125 VITET, Ludovic.l´Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique.Paris: Michel Levy et 

Frères.1861. p.58; 
126 Ibid, p.59; 
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representante de uma almejada mudança. Mas ele acha necessário o apoio de alguém que 

não fosse artista, um homem de corte e este personagem se tornaria a alma do complot. 

 Martin de Charmois (Fig. 12) durante o seu período com embaixador em Roma 

tinha trazido da Itália uma grande paixão pelas belas artes, que por seu próprio prazer 

também esculpia e pintava. Sempre de acordo com Vitet, Charles le Brun o tomou como 

confidente, atiçando-o contra os jurados que defendiam os mestres das corporações e seus 

interesses e trouxe a sua memória os exercícios que eles juntos admiravam em Roma. Le 

Brun planejava fundar uma escola aberta para os jovens, substituindo os pequenos ateliês, 

com uma associação de professores conduzindo e inspecionando a escola, os discípulos 

e mestres estreitamente unidos e quase nas mesmas cadeiras.127 

Com conselho dos irmãos Testelin128, Juste d´Egmont129, Michel Corneille130 e um 

escultor chamado Jacques Sarrazin131, o pedido foi dirigido a Rainha em 20 de janeiro 

de 1648, foi feita leitura dentro do conselho da Regência no Palais Royal.132  

 Aqui seguem alguns trechos da Carta:  

“Au Roi et à Nosseigneurs de son Conseil                       Sire 

  L´Académie des peintres et sculpteurs lassée des persécutions qu´elle souffre depuis 

longues années par l´envie de certains Maîtres jurés, qui ne prennent le nom de peintres et 

de sculpteurs que pour opprimer ceux qui ont consume leur jeunesse dans le travail et l´étude 

des belles choses, afin de mériter ce titre est enfin contrainte de se prosterner aux pieds de 

Votre Majesté pour la supplier très humblement et lui remontrer que la patience avec la 

quelle ils ont enduré ces violences a tellement enflé le courage de leurs parties qu´ils 

pretendent non seulement assujetir les plus savants en cet art à travailler pour leurs broyeurs 

de couleurs et pour ceux qui polissent leurs statues[...]133 

 
127 VITET, Ludovic. ́ Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique.Paris: Michel Levy et Frères. 

1861.p.60-63; 
128 Testelin/Louis- (Paris 1616- La Haye 1695) Pintor francês, se torna pintor da corte realizando vários retratos 

de Luis XIV, a maior parte de suas obras está no Castelo de Versailles; Ele foi também secretário na Academia 

Real de Pintura e Escultura; 
129 d´Egmont/Juste- (Leyde 1601-Anvers 1674) Pintor flamenco, foi pintor oficial de Luis XIII e depois de 

Luis XIV, se torna mestre da guilda de Saint-Luc em Paris; Fêz parte dos 12 membros fundadores da Academia 

Real de Pintura e Escultura; 
130 Michel Corneille (o Antigo ou o Pai) – (Orléans 1601-Paris 1664). Foi um pintor e gravador francês. Foi o 

1º pintor do Rei, e exerceu grande influência na escola francesa de pintura e foi um dos 12 membros originais 

da Academia Real de Pintura e Escultura; 
131Sarrazin/Jacques- (Noyon 1592-Paris 3/12/1660). Foi um escultor francês, um dos co-fundadores da 

Academia Real de Pintura e Escultura; Após a Fronda trabalha como chefe da decoração do Palácio do Louvre; 
132 Palays Royal- Palácio e jardim localizados no primeiro subdistrito de Paris, em frente a Ala norte do Museu 

do Louvre. Hoje em dia abriga o Conselho de Estado, o Tribunal Constitucional e o Ministério da Cultura; 
133 Tradução: Ao Rei e aos nossos senhores do Conselho  Alteza  A Academia de pintores e escultores cansada 

das perseguições que ela vem sofrendo após muitos anos devido a inveja dos Mestres Juramentados, que só 

usam o nome dos pintores e escultores para oprimir aqueles que consumiram sua juventude no trabalho e no 

estudo das coisas belas, afim de merecer título e enfim aceitando de se prosternar aos pés de Vossa Majestade 

para suplicar humildemente e mais uma vez mostrar que a paciência com a qual enfrentaram essas violências 

tanto inflou a coragem de seus opositores que esses tiveram a pretensão de submeter os mais sábios nesta arte 

a trabalhar como preparadores de pigmentos e como polidores de estátuas[...] 
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“[...]Il y a longtemps que ces maîtres jurés exercent leur tyrannie contre les plus excellents 

hommes de cette profession qui sont habitués dans Paris et qu´après avoir forcé quelques-

uns à se mettre de leur corps, ils y auraient déjà contraint les autres s´ils n´avaient rencontré 

quelque appui pour empêcher que ces arts nobles ne tombassent dans le précipice [...]”134 

“[...]que Henri II combla d´honneurs, de charges et de bienfaits le Primatice abbé de Saint-

Martin disciple de Jules Romain: que Charles IX affectionna infiniment M. Janet: que jours 

et nous avons vu que le feu Roi ne se contenta pas d´envoyer des carrosses au devant de M. 

Poussin jusques à Fonatinebleau, de le faire traiter magnifiquement avec ceux de sa suíte 

mais encore qu´il le reçut à la porte de sa chambre montrant par cet excès de bonté qu´il 

honorait ces arts en la personne même de ces sujets[....]”135 

“[...]Plaise de vos grâces. Sire, faire très expresses inhibitions et défenses auxdits Maîtres 

soi-disant peintres et sculpteurs de prendre à l´avenir cette qualité tant qu´ils tiendront 

boutique ou seront dudit corps, ainsi seulement d´estoffeurs ou doreurs. Pour ce qui est 

desdits prétendus peintres et marbriers et pour ceux que se disent sculpteurs, d´entreprendre 

aucuns tableaux de Figure et histoires ni portraits ou paysages, Figures de ronde-bosse ou 

bas-relief pour les églises ou autres bâtiments publics, ni particuliers ainsi seulement de 

dorer, peindre ou faire de relief, des moresques, grotesques, arabesques, feuillages et autres 

ornements qui leur seront commandés, à peine de deux mil livres d´amende et de confiscation 

desdits tableaux ou sculptures: ni de troubler ou inquièter lesdits peintres et sculpteurs de 

l´Académie soit par visites, saisies, confiscations ou autrement en quelque façon et manière 

que ce soit sur les mêmes peines et chacun em son particulier continuera ses soins et ses 

veilles pour se rendre d´autant plus capable d´être employé pour l´embellissement de ses 

édifices, et ses voeux et ses prières pour la prosperité et santé de Votre Majesté. “ 136   
 

Esse documento foi muito bem acolhido e elogiado e reconhece-se por voz unânime 

que era justa e necessária a autorização do estabelecimento proposto: o mandato foi 

expedido na mesma hora e na mesma sessão, sem a mínima contradição, a minuta foi 

assinada. A Rainha137 chegou a pensar em uma vingança sendo que no mesmo mandato 

fosse abolido o aprendizado com os mestres e fosse pedida a sua expulsão do domínio 

das artes. Mas não se chega a tal ponto, pois o objetivo era de que os pintores e escultores 

aprendizes dos mestres de corporações não trouxessem mais impedimentos aos pintores 

e escultores da Academia através das visitas, prisões e confisco de suas obras.  

 E assim nasce a Academia Real de Pintura e Escultura de Paris...  

 

 
134 Tradução:[...]Há muito tempo esses mestres juramentados exercem sua tirania contra os mais excelentes homens desta 

profissão, já estabelecidos em Paris e alguns sendo forçados a se dedicar com seu trabalho corporal, enquanto outros além 

disso sofriam restrições, precisando então de apoio para impedir que essas artes nobres caíssem num abismo[...] 
135 Tradução:[...] que Henri II encheu de honras, benfeitorias o Abade-primaz de Saint Martin discípulo de Jules Roman: 

que Charles IX se afeiçoou infinitamente de M. Janet: Dias esses nos quais vimos o Rei de Fogo não se contentar de enviar 

carruagens diante de M. Poussin até Fontainebleau, de tratá-lo magnificamente com aqueles de seu séquito, mas ainda o 

recebeu na porta de seu quarto mostrando com esse excesso de bondade que ele próprio honraria suas artes fazendo parte 

de seus motivos[...]  
136 Tradução:[...]Gratidão por vossa graça, Senhor, por fazer intencionalmente interdições e proibições aos citados Mestres 

que se passam por pintores e escultores, que esses futuramente tenham a qualidade quando possuírem lojas ou fizerem parte 

do corpo citado afetando da mesma maneira os que são apenas fabricantes ou douradores. Para aqueles que se dizem 

pintores e marmoreiros e para aqueles que se dizem escultores de não se empreenderem com nenhum quadro de Figuras e 

histórias, nem retratos ou paisagens, somente dourar, pintar ou fazer relevos de mourescos, grotescos, arabescos, folhagens 

e outros ornamentos que lhes serão encomendados com pena de 2 mil livres de multa e de confiscações dos citados quadros 

ou esculturas. Estarão proibidos de incomodar os pintores e escultores da Academia seja por visitas, prisões, confiscações 

ou outra maneira, estarão sob as mesmas penas; cada um em particular cuidará e supervisionará para se tornar cada vez 

mais capaz de ser empregado para o embelezamento dos edifícios e que seus votos e preces sejam sempre para a 

prosperidade e saúde de Vossa Majestade; 
137 Ana da Áustria, mãe de Louis XIV foi regente durante a sua minoridade de 1643 a 1651; 
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1. 2. A Participação das mulheres na Arte entre a Idade Média e o Século 

XVII na Europa  

Agora que já conhecemos um pouco do percurso que leva à inauguração da 

Academia Real de Pintura e Escultura, procurando o entendimento desta formação nos 

caminhos da arte do Século XII até o Século XVII, vamos buscar os vestígios do que mais 

nos interessa que seria a participação e a contribuição das mulheres nessas manifestações 

artísticas. 

 A construção das catedrais e monastérios representou a principal concentração de 

mão de obra artesanal, artística e profissional do século XII. Pouca ou nenhuma 

participação feminina é encontrada nesse meio, pois as mulheres dedicavam-se a todas as 

atividades que estivessem ligadas ao lar, aos cuidados com os filhos, à maternidade. Não 

obstante as mulheres trabalhavam no campo, em diversas atividades rurais e em 

atividades urbanas. 

 Mas talvez pudessem ter existido participações que tenham ficado apagadas, pois 

eram proibidas as assinaturas em alguns trabalhos artísticos, sendo estes considerados 

divinos e o artista não ser considerar digno de ser reconhecido como autor, principalmente 

no caso das mulheres que eram declaradamente proibidas de exercer algumas atividades. 

 Tomando como exemplo a construção de Notre Dame de Paris, que dura de 1163 

a 1245. Por volta de 1250   um dos mestres de obra Jean de Chelles138 faz a criação e o 

projeto do vitral da face oeste em forma de Rosácea139. Existem hipóteses de que ele tinha 

uma filha que o ajudava em seu ateliê e que por esse motivo chegou a ser acusada de 

bruxaria, mas ela colabora com o término do tão belo vitral da Catedral e após a morte de 

seu pai em 1265, segundo Blanchard, defende e acompanha o trabalho para que fossem 

finalizados o transepto e a Rosácea da ala sul (Fig. 13).140 

Vários textos foram encontrados principalmente na região da Provença, que contam 

a vida e o trabalho dos homens, mestres, companheiros e aprendizes. As mulheres 

também aparecem nesses textos como mães, filhas ou esposas dos artesãos. 

De acordo com os estatutos marselheses, em 1455, sabe-se que na Provença no final 

da Idade Média qualquer pessoa podia trabalhar com a arte do vitral sem distinção de sexo.  

 
138 Jean de Chelles- Arquiteto e construtor francês. Foi mestre de obras da Catedral de Notre Dame de Paris, 

responsável pelo projeto do transepto, pela construção da sua ala norte na década de 1240, incluindo um grande 

portal decorado com esculturas e pela instalação da grande Rosácea de vitrais a partir de c. 1250;  
139 Rosácea- A Rosácea é um ornamental usado no seu auge em catedrais durante o período gótico. Trata-se de 

uma abertura circular onde um desenho geométrico de bandas de pedra (traceria), é preenchido com vidro 

colorido, vitral; 
140 BLANCHARD, Emmanuel.Notre Dame de Paris. L´épreuve des siècles. Paris: Éditions Arte. 2019 
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A arte do vitral não exige muita força, somente no momento de sua colocação, apesar de 

haver registros de mulheres que trabalharam também com mão de obra nas construções. 

Mais tarde, com a urbanização crescente faz-se necessária a especialização e a 

profissionalização, o que excluiria um pouco as mulheres deste meio. Nos contratos de 

aprendizagem não existe o registro de mulheres. 

 O trabalho nos ateliês só era possível para filhas ou esposas sem serem reconhecidas 

socialmente. Apenas um único registro foi encontrado, provando que uma mulher trabalhava 

no ateliê de seu marido. Essa mulher chamava-se Madeleine e tem-se alguma prova de seu 

trabalho através do recibo de uma encomenda artística feita pelo marchand Jean Grange. 

Também apenas um registro foi encontrado com o contrato de um aprendiz, no qual 

sua mulher também participava da formação, ela se chamava Delphine Beliard e além da 

formação aparece também como sócia de seu marido nos ganhos. Supõe-se que muitas outras 

tenham também exercido esse métier, mas não aparecem de forma oficial, mesmo 

trabalhando com os seus cônjuges as mulheres não são qualificadas profissionalmente. A 

qualificação alcançada por alguns era de “mestre pinctre veyrrier” (mestre pintor vitralista). 

Dificilmente as viúvas conseguiam continuar o trabalho nos ateliês após a partida de 

seus cônjuges, somente depois de muitas décadas, em 1771, em Marseille a viúva de um 

vitralista é reconhecida profissionalmente como senhora viúva Nicolas e é nomeada como 

“maîtresse vitrière” (mestra na arte do vitral), mas o seu nome de solteira é abolido, 

conservando-se o nome de seu marido, conforme Guidini-Raybaud141. 

As Iluminuras eram uma importante representação da pintura na Idade Média até 

meados do século XV. A pintura exprime-se durante muito tempo através desta arte. Em 

toda a Europa temos notícia de uma dezena de artistas mulheres que iluminam manuscritos 

ou ilustram os códices (Fig. 14) 142. 

A partir do século X, muitas mulheres usam o estilete, o pincel à cor e praticam a 

iluminura. Encontramos a primeira iluminura que apresenta o nome de uma mulher, num 

manuscrito espanhol do Apocalipse em 970: “Ende pintrix et Dei Aiutrix et Frater Emeterius 

Prêtre”143. Durante a Idade Média, de modo geral, a iluminura de manuscritos foi uma 

 
141GUIDINI-RAYBAUD, Joëlle- Pictor et Veyrerius-Paris: Presses de l´Université Paris-Sorbonne.2003. p. 

489-500. 
142 Códice- (do latim caudex, casca de árvore) é um veículo de escrita composto de folhas dobradas costuradas 

ao longo de uma aresta. É originário do século I e é considerado o precursor do livro Era inicialmente um 

produto de menor qualidade fabricado de papiros ou pergaminhos, usado em escolas ou comércio. Os textos 

cristãos, no entanto, desde os mais antigos, foram escritos em códices. 
143 Tradução: Ende pintora e ajudante de Deus e superior irmão Hemetério 
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atividade a qual se consagraram tanto os monges como as freiras. Ainda que alguns nomes 

de artistas apareçam nesta época, a maioria fica desconhecida.           

Em 2019, através da análise de um fóssil de uma placa dentária de uma mulher 

medieval, foi comprovada a existência de uma mulher pintora de iluminuras. As iluminuras 

mais luxuosas podem conter o “azul ultramar” obtido pelo esmagamento da pedra lápis-

lazuli”144. Como o ouro e a prata, o pigmento ultramarino era reservado para as mais 

luxuosas pinturas. Uma equipe internacional de pesquisadores, identificou este pigmento na 

placa dentária calcificada de uma mulher enterrada em um monastério alemão 

aproximadamente do ano 1100 D. C. Esta mulher teria entre 40 e 60 anos de idade. Este 

pigmento importado das minas afegãs tinha na época o valor comparável ao do ouro e sua 

utilização estava reservada aos escribas e pintores com capacidades excepcionais. A análise 

desta descoberta publicada na revista Science Advances145 sugere que a mulher em questão 

era provavelmente pintora de iluminuras. “Temos aqui uma prova direta que uma mulher 

não somente pintava com um pigmento muito raro e caro e em um local bastante fechado”, 

comentário de Christina Warinner146 pesquisadora do Max Institute for the Science of 

Human History,147 co-autora do artigo. 148 

Entretanto, podemos citar Ende, Guda, (freiras do século X e XII) ou ainda Claricia, 

laica empregada num “scriptorium”149 na Baviera. Tais mulheres beneficiavam se do meio 

ambiente favorável dos conventos, lugares de aprendizagem e cultura, talvez mais 

apropriados para uma mulher “intelectual” na época. A iluminura no século XIII se torna 

uma atividade laica, uma atividade na qual as mulheres podem trabalhar, frequentemente ao 

lado de pais ou maridos como as filhas do mestre Honoré150 e de Jean le Noir 151 célebres 

iluminadores da época. 

 
144 Lápis-lazuli- Rocha metamórfica de cor azul, pode ser usada em ornamentos, na arquitetura, mas moída e 

processada dá origem a um pigmento azul que pode ser usado na fabricação de tintas; 
145 Sciences Advances-Revista científica de acesso aberto multi-disciplinar, revisada por pares, criada no início 

de 2015 e publicada pela Associação Americana para o Avanço da Ciência; 
146 Warinner/Christina- Antropóloga americana conhecida por suas pesquisas sobre a evolução de microbiomas 

antigos; 
147 Max Institute for the Science of Human History- Fundado em 2014, o Instituto Max Planck para a Ciência 

da História Humana realiza pesquisas básicas em ciências arqueológicas. Fica localizado na Alemanha; 
148 EURKALERT. Iluminating women´s role in the creation of medieval manuscrits. Max Planck Institute for 

the Science of Human History, 9 de janeiro de 2019. 
149 Scriptorium- Recinto onde se copiavam livros nos mosteiros medievais; 
150 Honoré- Mestre Honoré foi um iluminador ativo no último quarto do XII século em Paris, cinco manuscritos 

foram atribuídos a ele; 
151  le Noir/Jean- Iluminador de manuscritos francês ativo em Paris entre 1335 e 1380; 
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          Guda, de acordo com Klapischy-Zuber, foi uma iluminadora de manuscritos 

alemã ativa no século XII. Ela realiza seu autorretrato em um homeliário152.  

 

          Esse autorretrato é considerado um dos mais antigos na história da arte ocidental. 

 
Fig.15- Weissfauen/Guda. Autoretrato de Guda.       
 Homeliário de Guda detalhe de uma letrina D representando 
 um autorretrato da iluminadora. Iluminura. 1250/1300. 
 Coleção da Frankfurt University Library MS Barth 42 folio.110 verso. 

         

            Ela era copista e iluminadora e se 

representou no meio da letra D com a inscrição: 

 “Guda, peccatrix mulier scripsit et pinxit hunc 

librum” que significa “Guda, pecadora escreveu e 

ilustrou esse livro” (Fig. 15) talvez num 

monastério do Rhin ou em Frankfurt. Esta 

inscrição está no homeliario de St Barthelemy153.                                           

 

 

Fig. 16 - Claricia.Autoretrato, detalhe do psautier de Claricia 
Iluminura. Fim do século XII, local de trabalho Augsbourg; 
 

 

Claricia foi uma iluminadora alemã tendo vivido 

no século XIII. Existe um presumido autorretrato desta 

iluminadora em um psautier154 em latim, publicado entre 

1175 e 1250 conservado no Walter Art Museum155, em 

Baltimore.  Vemos   seu corpo formando a cauda do Q da 

inicial com o salmo: “Quids gloriaris in malicia qui potens 

es in inquitate” (Fig. 16)156, suas mãos sustentam o olho da 

letra e a menção de seu nome. Supõe-se pelo seu 

comportamento que ela não fosse religiosa, mas sim uma 

aluna laica do monastério, conforme Klapischy-Zuber157. 

 
152 Homeliario- Sermão ou comentário de passagens do evangelho; 
153 KLAPISCHY-ZUBER, Christiane- Guda e Claricia deux autoportraits féminins du XII siècle. Clio, 

Femmes, Genre, Histoire 19. 2004; p. 159-163 
154 Psautier- É uma coleção de salmos associados a outros textos religiosos; 
155 Walter Art Museum- Museu público de Arte localizado em Baltimore, Maryland, EUA; Fundado em 1934; 
156 Tradução: Por que orgulha te na malícia, tu que podes em iniquidade? 
157 Ibid, 2004, p. 159-163; 
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  Em Paris, existiu Anastaise, uma mulher iluminadora de manuscritos citada pela 

filósofa e poeta Christine de Pizan 158, como uma das mais talentosas de sua geração. Ela é, 

segundo os estudos de Miner, Anastaise and her sisters. Women Artists of the Middle 

Age159, ativa no início do século XV em Paris, onde ela realiza decorações secundárias de 

manuscritos, margens, fundos de miniaturas e letras capitulares160(Fig. 17)  

Fig. 17- Pizan/Christine. “Chemin de longue étude” 
 Manuscrito que pode ter sido decorado por Anastaise; 
 Lettres gothiques. Paris: Le Livre de Poche.2000.467p. 
 

 

Este é um texto escrito por Christine de 

Pisan a respeito de Anastaise, que 

provavelmente participou da ilustração de 

várias obras desta filósofa e escritora:  

 “Á propos de ces femmes maîtresses dans 

l´art de la peinture dont vous avez parlé, j´en 

connais une aujourd´hui , nomée Anastaise, 

qui maîtrise si bien la réalisation des 

rinceaux de vigne enluminées dans les livres 

et les fonds ornés des miniatures, qu´on ne 

connaît à Paris, où sont les meilleurs 

enlumineurs du monde, aucun qui la surpasse 

ni qui fasse plus délicatement qu´elle le décor 

floral et les filigranes (?) et dont le travail soit 

plus coûteux, quelle que soit la valeur ou le 

prix du livre qu´on lui demande d´enluminer, 

pour qui en a les moyens. Et je sais cela d´expérience car ele a réalisé pour 

moi-même des rinceaux de vigne qui passent pour remarquables parmi ceux 

des meilleurs enlumineurs“161 
 

 

 
158 Christine de Pizan- (Veneza 11/09/1363-Poissy 1430). Ela foi uma poetisa e filósofa italiana que viveu na 

França durante a primeira metade do século XV; Christine ficou conhecida por criticar a misoginia presente no 

meio literário da época predominantemente masculino e defender o papel vital das mulheres na sociedade;  
159 MINER, D.E.- Anastasie and her sisters. Women Artists of the Middle Age. Baltimore: Walters Art Gallery. 

1974. 
160 Letras Capitulares- É uma letra inicial decorada ou não, colocada no início de um texto com um tamanho 

bem maior ao do texto, para colocar em destaque o início do texto; 
161 VILELLA PETIT, Ines- À la Recherche d´Anastaise. Cahiers de Recherches Médievales et Humanistes. 

Open Edition Journals.2008. (journals. openedition.org/crm/11032) Tradução: A respeito das mulheres mestras 

na arte da pintura, das quais foi falado, conheço uma atualmente chamada Anastasia que domina tão bem as 

folhagens de vinha iluminadas nos livros e nos fundos ornados das miniaturas que não se conhece em Paris, 

onde estão os melhores iluminadores do mundo, ninguém que a ultrapasse, nem que faça como ela tão 

delicadamente a decoração floral e as filigranas, um trabalho mais custoso, qualquer que seja o valor ou preço 

do livro que a ela seja pedido para iluminar, para os que possuam meios. E, sei disso por experiência própria, 

pois ela realisou para mim folhagens de vinha que foram consideradas remarcáveis entre as dos melhores 

iluminadores.  
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 ” Il faut voir dans cette aiguille l´ancêtre du pinceau, et dans leurs fils les couleurs”162 

(Fig.18)  
  Fig.18 - Pizan/ Christine- Le Tissage de la Tapisserie- Cité des Dames-1475- BNF 

 

Considerada uma atividade 

ou um passatempo feminino, o 

trabalho com a agulha e o fio é 

associado a um universo 

doméstico ao qual uma grande 

maioria das mulheres foram 

destinadas durante séculos.163 O 

trabalho com a tapeçaria e o ponto 

de agulha são tradicionalmente um trabalho feminino: uma escola de paciência, 

obediência e modéstia. 

 A maioria das mulheres não recebia uma formação e aprendiam as tarefas 

artesanais no seio da família. A maioria das mulheres cardavam a lã, tingiam ou fiavam 

para fazer roupas em casa. Mas era necessário que essas atividades ultrapassassem o seu 

objetivo de utilidade doméstica para serem consideradas “criações artísticas” lhes 

atribuindo uma dimensão decorativa, seja com a costura, com o bordado ou trabalhos com 

fita.  

 Muitas tapeçarias na Idade Média foram executadas por mulheres em conventos. 

Através da tapeçaria as mulheres puderam ilustrar feitos históricos como a batalha de 

Maden164 e a Tapisserie de Bayoux. Essas artesãs ficaram anônimas e participavam quase 

sempre do trabalho de execução mais não do trabalho de criação e autoria (Fig. 19). 

Procurando exemplos de trabalho feminino no Livre des Métiers em 1390, onde 

foram registradas várias profissões no meio urbano, as mulheres já são citadas em alguns 

métiers relacionados com a tecelagem, principalmente com a seda. Essas profissões 

recebem títulos femininos como XXXV –Filleresses á grands fuseau”165 ou XXXVIII- 

“Ouvrières en tissus de soie”166, aparecendo como mestras do ofício, já com o sufixo no 

feminino “metresses” 167.    

 
162 Tradução: É preciso ver nesta agulha, o ancestral do pincel e nos seus fios as cores. 
163 BERNARD/Laura.Femme et Fil.Les anti-Pénélope. (parte 2). Editora:Hypothese.2018; 
164 A batalha de Maiden- Foi uma rebelião em Ariège na França. Entre 1829 e 1832. Também conhecida como: 

“La guerre de demoiselles”; Tradução: A guerra das senhoritas; 
165 Fillerresses à grand fuseau- Fiandeiras de grande fuso 
166 Ouvrières em tissus de soie- Operárias em tecidos de seda 
167 Metresses- Mestras 



59 
 

  

Começam a surgir as primeiras pintoras em tela somente no século XVI, na obra   

de Vasari168, La Vite de´piú eccellenti architetti, pittori e scultori italiani169, em sua 

primeira edição de 1550, ele inclui 142 artistas homens e apenas uma mulher: a escultora 

Properzia de Rossi170, na segunda edição de 1568, ele acrescenta no final da biografia de 

Rossi, breves menções a três pintoras: Plautilla Nelli171, Lucrecia Quistelli dela 

Mirandola e Sofonisba Anguissola172. Plautilla Nelli, uma freira dominicana florentina, 

foi aluna de Fra Bartolomeu173e foram atribuídos a ela vários quadros de devoção e um 

afresco de sete metros de comprimento: “A Última Ceia” na Basilica de Santa Maria 

Novella174 de Florença.  

Fig.20 - van Hemessen/Catharina. Autoretrato.  
Tempera sobre painel de carvalho. 32X25 cm. 
 1548. Kunstmuseum Basel.  

Catharina van Hemessen (Anvers 1528-1587), uma 

pintora flamenca na Renascença, foi a primeira mulher 

que realizou um autorretrato diante de um cavalete (Fig. 

20). Ela tinha 20 anos neste retrato. Seus trabalhos eram 

retratos da burguesia, principalmente mulheres e algumas 

cenas religiosas. Era filha de um pintor já renomado Jan 

Sanders vam Hemessen (1500-1566) também seu 

professor, casou-se com um músico e existem dúvidas 

sobre autorias de outros trabalhos pois muitos não 

apresentam assinatura, talvez ela tenha parado de pintar ou de assinar depois de seu 

casamento devido a preconceitos da época. 

Também nesta época, destacou-se muito, emblematicamente, Artemisia 

Gentileschi175, filha de um pintor Crazio Gentileschi176, com quem   começa seus estudos, 

 
168 Vasari/Giorgio- (Arezzo, 30/07/1511-Florença 27/06/1574). Foi um pintor e arquiteto italiano conhecido 

por suas biografias de artistas italianos; 
169 Vidas de Artistas- As vidas ou Vite dos mais excelentes pintores, escultores e arquitetos é um compêndio 

biográfico escrito por Vasari e publicado em 1550 por Lorenzo Torrentino em Florença; 
170 de Rossi/ Properzia-(Bolonha 1490-Bolonha 1530). Ela foi uma escultora do Renascentismo. 
171 Nelli/Plautilla-(1524-1588) - Foi uma freira e pintora italiana, considerada a primeira mulher pintora da 

Renascença em Florença. 
172 Anguissola/Sofonisba- (Cremona 1532- Palermo 16/11/1625) Foi uma pintora renascentista considerada a 

primeira a fazer fama internacional. As suas pinturas mais características eram autorretratos e retratos de sua 

família. Realiza seu primeiro autorretrato em 1556. 
173 Fra Bartolomeu- Baccio dela Porta (Florença 1472- Fiesole 1517.); Ele foi um importante pintor 

renascentista florentino; 
174 Basílica de Santa Maria Novella- Igreja em Florença, principal igreja dominicana da cidade; 
175 Gentileschi/Artemisia- (Roma 08/07/1593-Napoles 1658) - Foi uma pintora barroca italiana considerada 

uma das mais bem sucedidas da sua época; 
176 Gentileschi/Crazio- (09/07/1563- 07/12/1639); Gentileschi foi um pintor caravagista italiano. 
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foi uma grande artista e vivia de seu trabalho como pintora. Nesta época o ensino artístico 

na Academia de San Lucca em Roma era proibido, sendo assim seu pai a confia a um 

colega que a violenta. Seu talento foi reconhecido e sua carreira, no estilo Caravaggio, se 

expande em Roma, Nápoles, Florença, Veneza e Inglaterra (Fig. 21).   

Fig 21- Gentileschi/Artemisia.Alegoria da Pintura. 
98,6X75,2cm. Óleo s/tela. 1638-39.  
British Royal Collection; 

 Aproximando-se do Século XVII, vamos apreciar esse 

fenômeno da participação de mulheres na Academia Real de 

Pintura e Escultura, pode se achar pouco ou muito 

singificativo, se compararmos com o decorrer da participação 

feminina nas artes até então. Para essa compreensão o estudo 

da sociedade da época, do meio em que viviam essas 

mulheres nos ajuda a entender a evolução que vai ocorrer 

nesse período até as vésperas da Revolução Francesa.  

Dominique Godineaux177 estuda o papel da mulher no 

interior da sociedade francesa dos séculos XVI ao XVIII, em sua unidade e diversidade, 

sua exclusão e desvalorização, papel construído após muitas centúrias, mas nas ações e 

reações deste período. Segundo ela, a imagem e a vida quotidiana das mulheres se inseri 

numa sociedade desigual e pouco móvel no Antigo Regime. No seio de práticas 

codificadas e a partir do discurso de homens no poder, a imagem da submissão, da 

desvalorização da mulher, qualificada de “besta imperfeita sem fé, sem objetividade, sem 

constância”. Desde a infância em sua família e após como esposa e mãe, a mulher deve 

ser eterna inferior, na teorização de sua inferioridade física e biológica, justificando sua 

situação de dominada. Somente as viúvas grisalhas escapavam a esse desprezo.  

Mas, Dominique Godineaux, mostra a participação da mulher no trabalho, tanto no 

campo, como na cidade, como empregadas domésticas, como operárias, tendo ganhos e 

entrando no mundo dos negócios. Muitas estarão envolvidas também no mundo das 

fábricas, das corporações, das lojas onde elas constituem uma mão de obra fácil e dócil. 

Godineaux considera que existiam os “domínios proibidos”: a política, a religião e 

a instrução, ele não aborda o campo das artes, na verdade nesta época ainda existiam 

indefinições profissionais neste campo mesmo para o meio masculino. As mulheres, 

segundo Godineaux, eram excluídas do poder político que permanece um domínio 

masculino. Mas, uma mulher mesmo assim poderia se tornar Rainha, com um estatuto 

 
177  Godineaux/Dominique- (1958) Professora de história moderna na Universidade de Rennes2. 
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jurídico muito restrito e também ser Regente guardando uma postura entre a legitimidade 

e a força. As damas e princesas são um caso à parte e específico.  

Houve militantes, que se destacaram nas ligas, na Fronda ou como Figuras da 

Resistência. As católicas e jansenistas levam um combate corajoso em Port-Royal178, 

também as carmelitas que, a partir de 1612, conseguem o direito de ensinar nos espaços 

fechados das congregações. Começa a se admitir então a capacidade de raciocínio, as 

mulheres e as ideias de igualdade, considerando que a diferença de sexos, só é devida à 

vontade de dominação dos homens e dos eleitos perversos de uma educação 

condicionada. Mas no momento da Contrarreforma, tudo cai por terra, pois essas 

conquistas são destruídas ou pelo menos combatidas, e algumas mulheres ainda chegam 

a ser acusadas de “bruxaria”179.  

Nos primeiros anos do século XVIII, uma pequena elite de mulheres letradas, 

participa no mundo dos salões, mas ainda muito desprezadas pelos homens, com poucas 

publicações aceitas, embora já seja considerada a existência de uma evolução mesmo que 

em minoria. No século das Luzes, mulheres já são levadas pelo turbilhão revolucionário 

lutando contra ou a favor do Antigo Regime. São mulheres que querem construir um 

mundo novo, com outras representações, testemunhando realidades diferentes. Os 

homens “das Luzes”, ou seja, no século XVIII, ainda continuam a afirmar a inferioridade 

física e intelectual feminina, somente valorizando sua capacidade de reprodutoras dóceis, 

um pouco frágeis, mas ao mesmo tempo começam a aceitar a questão da necessidade da 

instrução. A partir de então, as mulheres deixam de ser diabolizadas por se tornarem 

indivíduos que pensam, poucos aceitam a igualdade e a complementaridade e a prática 

religiosa ainda persiste mais no domínio feminino do que no masculino, segundo 

Godineaux180.  

 É dentro deste contexto, deste universo que acompanharemos as biografias das 

pintoras que fazem parte da Academia Real de Pintura e Escultura, encontraremos a 

compreensão de iconografias e iconologias, pois a compreensão do meio social é bastante 

significante. 

 

 

 
178 Port- Royal-Foi um mosteiro cisterciense situado em Magny-les-Hameuax, em sudoeste de Paris, que 

promoveu vários desenvolvimentos culturais historicamente relevantes; 
179 GODINEAUX, Dominique.Les femmes dans la societé française du 16e et 18e siècle. Paris: Armand 

Colin. 2003.   
180 Ibid, 2003;  
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1.3. A Academia Real de Pintura e Escultura de Paris instalada 

 
 Dez dias após o mandato de criação, os fundadores da Academia fizeram uma 

inauguração solene. Foram eleitos doze membros que deviam administrar e dirigir a 

escola. Os onze membros   eleitos eram os seguintes: Simon Guillen e Van Opstal181, o 

Flamenco os dois com grande renome e várias obras espalhadas nas igrejas de Paris; 

Lemercier182 no Louvre  que  reformou o teto das Cariatides no novo pavilhão (Fig. 22); 

Jacques Sarazin183; Os doís pintores Lahires184 e Sebastien Bourdon185 ambos talentos 

fáceis e sedutores; o velho Perrier186 e mais quatro não muito conhecidos, mas que tinham 

seus clientes, Beau Brun187, Juste d´Egmont, Corneille pai, Charles Errard188 e Eustache 

Le Sueur189. Eles se atribuíam chefes de escola.  Ainda foram chamados para ocupar 

lugares acadêmicos:  Philippe de Champaigne190, Van Mol191, Louis Boulogne192, os dois 

Testelin193 e mais nove outros. 

O Estatuto de 1648 tinha por objetivo proclamar o caráter moral e desinteressado 

da nova associação, visando o amor pela arte, o estudo, a obediência e cordialidade, 

retomando Vitet194. A primeira instalação da Academia foi em uma casa vizinha da igreja 

Saint Eustache195que pertencia a um dos amigos de Martin de Charmois. O local era 

espaçoso, e uma multidão se apressava para as sessões das aulas, segundo Vitet. Em 

 
181 Opstal van/Gérard- (Bruxelas por volta de 1594- Paris 1/08/1668). Foi um escultor. 
182 Lemercier/Jacques (1585-1654) Arquiteto de Luis XIII, fez a reconstrução do teto das Cariátides no Louvre; 
183  Sarrazin/Jacques- (Noyon 8/06/1592-Paris 03/12/1660) Escultor francês fundamental no desenvolvimento 

do estilo Luis XIV; 
184 La hyre/Laurent- (Paris 27/02/1606-28/12/1656) Ele foi um pintor e gravador francês especialista em 

paisagens históricas e aticismo. Pai do acadêmico Philippe de la Hire; 
185 Bourdon/Sebastien - (Montpellier 02/02/1616-Paris 08/05/1671) Ele foi um pintor e gravador francês; 
186 Perrier, o velho- (Pontarlier por volta de 1594-Paris 02/11/1649); Ele foi pintor e gravador francês. 
187 Beau Brun/Charles e Henri- (Morrem em Paris por volta de 1677 e 1692 respectivamente). Foram retratistas 

franceses. 
188 Errard/Charles - (Nantes 1606-Roma 1689) Ele foi pintor, gravurista e arquiteto. 
189 Le Sueur/Eustache - (Paris 19/11/1617- Paris 30/04/1655) Ele foi pintor e desenhista barroco, conhecido 

por suas pinturas religiosas. 
190 De Champaigne/Philippe- (Bruxelas 1602- Paris1674) Pintor francês de origem flamenca. Considerado o 

mais famoso e brilhante retratista da França no século XVII; 
191 Van Mol/Pieter- (Antuérpia 17/11/1599-Paris 08/04/1650) Pintor flamengo conhecido por sua história de 

assuntos religiosos, composições alegóricas, cenas de Gênero e retratos; 
192 de Boulogne/Louis -(19/11/1654-02/11/1733) Pintor francês irmão de Bon, Madeleine e Geneviève de 

Boulogne. 
193 Testelin /Henri e Jacques. Pintores da Corte, os dois eram filhos de Gilles Testelin que também era pintor 

da corte.  
194 VITET, Ludovic- l´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique.Paris: Michel Levy et 

Frères.1861. p. 72. 
195 Igreja Saint Eustache- Igreja em Paris situada na rua Rambuteau no 1º distrito. 
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março já foi necessário alugar uma grande dependência no hotel Clisson, rue des Deux 

Boulles196, bairro mais ao alcance dos jovens amantes das artes. 

O que mais atraia às pessoas era o ensino a partir do natural, do modelo vivo. Nos 

ateliês particulares ficava dispendioso pagar os modelos, por isso era necessário o 

patrocínio do Estado. Foi a primeira vez que se dava a oportunidade aos jovens de 

desenhar o nu diante do natural, não mais às escondidas, mas com um modelo contratado 

e colocado em pose pelo professor na postura. Acreditava-se que este era o segredo da 

pintura italiana, a causa da sua “superioridade”. 

 A Academia foi fundada com esperança de que o regente ou o Cardinal Mazarin197, 

se encarregassem das despesas, mas em 1648 a crise financeira   iria acender a guerra 

entre a Corte e o Parlamento. O Cardinal Mazarin não podia nem dar, nem prometer. As 

cartas de recepção e os diplomas eram taxados e como eram muitos daí veio uma boa 

soma. As cotizações mensais exigidas dos alunos eram módicas. Desta maneira, a caixa 

estava vazia, Martin de Charmois nos primeiros tempos sustentou a Academia com seus 

fundos. No início ele também se encarregava dos registros, por causa de algumas 

contradições, ele acaba passando a função para um oficial subordinado. A partir daí ele 

pouco participa das sessões da Academia e não colabora mais com a parte financeira.  

 Com as dificuldades materiais, tudo funcionava a partir de doações de alunos e 

membros, a qualidade de ensino caiu e muitos alunos também partiram, segundo Vitet. 

O Regente e a Corte tinham deixado a Capital. A Academia enfraquece e, portanto, os 

inimigos, ou seja, os chamados jurados e os antigos mestres de corporações buscam 

revanche. 

Era necessário cumprir o que tinha sido proposto pela Academia, fundar uma 

escola, pagar os modelos, atrair os alunos jovens, no entanto, só eram necessárias duas 

coisas para ser fundada uma segunda Academia: dinheiro e nomes conhecido. Foi 

aclamado como chefe o antigo protetor Simon Vouet, do qual dizem que ele mesmo 

procurou os jurados e os convenceu a abrir uma nova escola diante da primeira, 

garantindo que ela seria próspera, apenas por ostentar o seu nome. 

 
196 Hotel Clisson rue de Deux Boulles- Este hotel não existe mais atualmente na Rue de Deux Boulles localizada 

no 1º distrito de Paris, portanto um antigo Hôtel de Clisson, existiu no quarteirão do Marais, atualmente 

chamado Hôtel de Soubise. 
197 Cardinal Mazarin/Jules- Nome de batismo Giulio Raimondo Mazzarino, foi um estadista italiano radicado 

na França que serviu como primeiro-ministro da França de 1642 até sua morte. 
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  Foi então instalada na Maison des Coquilles, rue de la Tixeranderie198 a Academia 

de Saint-Luc199, que ostentava o mesmo nome da mais ilustre Academia de pintura de 

Roma, pois atribuir esse nome à instituição era como se associar à academia romana, 

sempre segundo Vitet.200  Simon Vouet foi eleito presidente e foram eleitos 24 membros, 

o dobro da primeira academia, pois se essa pagava um modelo, a segunda contratava dois, 

se os alunos pagavam uma pequena contribuição para poder participar das sessões de 

desenho da Academia Real, na Academia de Saint-Luc era gratuito.  

Estas medidas atraiam muitas pessoas enquanto a outra ficava deserta. Mas, Vouet, 

que começou como um príncipe, estava muito velho e logo abandonou o seu posto de 

professor e para que os alunos não fossem embora, foi prometido uma espada de honra, 

com cabo trabalhado em prata, que era exposta com toda pompa nos salões da escola. 

 A primeira Academia quase fechava as portas, mas foi salva por Louis Testelin que 

tinha sido eleito secretário, ele bancou as despesas durante um tempo, ou seja, modelos, 

aluguel, aquecimento, tentando salvar a escola. Além de tudo, todas as tardes ele praticava 

suas lições de desenho e pintura com muita dedicação, com isso acabou lotando a sala 

com alunos, ao contrário da Academia Saint-Luc que após a partida de Vouet, perdia os 

alunos que se sentiam desestimulados. Desta maneira a Academia Real recupera o seu 

lugar. 

   Mesmo assim, acreditava-se que na verdade a paz só chegaria quando as duas 

instituições entrassem num acordo. Esse acordo começou a ser esboçado, com o objetivo 

de unir as duas Academias, apesar de muitas divergências, conturbações, discussões e 

discórdias.  

  Apenas Le Brun, Lahire e Sarrazin não estavam de bom grado, Charles Le Brun 

se sentia desapontado, sempre segundo Vitet, pois a separação tão almejada entre a arte e 

a profissão não seria mais cumprida, por esse motivo ele se coloca um pouco a parte e se 

porta como um estrangeiro em relação aos trabalhos da Academia.  

 Finalmente a Academia de Saint-Luc é suprimida em 1776 e, isso põe fim a uma 

rivalidade perigosa. Á partir de agora, a escola funcionaria na Rue de Deux Boules, 

apoiada pelo corpo acadêmico e pelos mestres de corporações.  Foram acrescentados aos 

 
198 Maison des Coquilles rue de la Tixanderie- Esta rua foi uma das mais antigas de Paris. Hoje em dia é 

ocupada pela rua de Rivoli e pela Praça do Hôtel de Ville, houve uma antiga “Casa das Conchas” na esquina 

da rua du Temple com a rua de Rivoli; 
199 Academie de Saint-Luc- A Academia de Saint-Luc de Paris foi a guilda de pintores e escultores fundada 

em Paris em 1391 e dissolvida em 1776; 
200 VITET/Ludovic. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique. Paris: Michel Levy.p.78, 

81 e 84 
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12 membros anteriores: Vignon201, Poerson202, Buyster203,Lubin Baugin204, mas Charles 

Le Brun havia pedido demissão. 

Tentava-se manter a harmonia e a cordialidade entre os grupos, mas os mestres 

vinham de uma instituição de quatro séculos enquanto a Academia Real completava 

quatro anos. Houve muitas discórdias administrativas ao ponto que muitos outros 

membros partiram como Sebastian Bourdon e Errard, em consequência a Academia se 

enfraquece, chega a fechar as portas durante dois meses. Nesse momento os mestres de 

corporações se sentiam vitoriosos, mas mais uma vez a Academia é salva por Claude 

Vignon. 

A Academia novamente se restabelece e vai haver uma mudança de endereço para 

a Maison Sainte Catherine205, estamos então em 1653 e após dois anos de separação os 

dois corpos da Academia se reúnem, de acordo com Vitet.206 Ocorreram muitos 

progressos entre os alunos, mas novamente lutas internas começam a trazer desânimos. 

Para que fossem mantidas as bases da instituição, foram propostas sessões de 

discussões sérias e conferências sobre a teoria das belas artes e sobre princípios 

fundamentais da pintura e da escultura. Essa ideia seria para peneirar um pouco os 

participantes, terminando por afastar aqueles que talvez ficassem distantes destas teorias 

por não as entender.  (Fig.23) 

Fig.23 - Martin/Jean-Baptiste. Une assemblée ordinaire de 
 l´Academie Royale de Peinture et Sculpture. Óleo sobre tela. 30X42cm.  
Petit Galerie. Musée du Louvre. 

                                                                                                    

Essas conferências foram um sucesso e 

passaram a ser frequentes, fixas todo 

sábado de cada mês. Houve oposições e, 

nesta época, ano de 1654, foi eleito como 

membro da Academia Lemoine207, um 

simples pintor de flores, mais músico do 

que pintor.  

 
201 Vignon/Claude- (19/05/1593-10/05/1670) Pintor, gravador e ilustrador francês. 
202 Poerson/Charles- (Paris 1653-Roma 02/09/1725). Foi um pintor francês. 
203 Buyster/Philippe de- (Anvers 1595-Paris 16/03/1688). Foi um escultor flamengo. 
204 Baugin/Lubin- (Pilhiviers 1612- Paris 1663). Foi um pintor barroco francês. 
205 Maison Sainte Catherine- Antiga construção situada na Rua Saint Denis no 2º distrito de Paris. 
206 VITET/Ludovic.l´Académie Royale de Peinture et Sculpture.Étude Historique. Paris: Michel Levy et 

Frères.1861. p. 81,84,87,89,90,91,100. 
207 Lemoine/Pierre Antoine- (Paris 1605- Paris 19/08/1665) Pintor francês especializado em natureza morta e 

frutas. 
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  Esse era um exemplo da desordem que reinava. Começa então, a ser procurado 

um apelo ao poder Real, necessitava-se novamente de um golpe como foi o de 1648. M. 

Raboton208, também poderosos como M. de Charmois, se alia a Errard, eles procuram Le 

Brun e almejam, reinaugurar a Academia com os mesmos princípios do início, esperando 

que simples acadêmicos e mestres partissem, bem como a maior parte dos jurados e dos 

mestres de corporações. Foram colocados em pauta detalhes da Antiga Constituição.  

  Nesse novo projeto foi pedido um melhor local para a instalação, a galeria do 

College de l´Université 209e, que pertencesse somente à Academia o direito público dos 

exercícios de pintura e escultura, o direito de ter modelos que posassem e como ajuda aos 

professores, uma pensão de mil livres e um certificado para trinta membros: um diretor, 

quatro reitores, doze professores, um secretário, um tesoureiro e mais os onze primeiros 

acadêmicos. Queriam todos os privilégios e honras equivalentes aos da Academia 

Francesa.  

 O Cardinal Mazarin aceitou ser o protetor da companhia e lhe foi oferecido como 

presente dois grandes quadros de flores e frutas como amostra dos talentos da companhia. 

Novas Cartas Patentes foram redigidas pelo Rei e assim houve a solidificação de uma 

nova Academia, para Vitet, selando a separação dos jurados e mestres.210 Foram 

estabelecidos como reitores: Charles le Brun, Sarrazin, Errard e Sebastian Bourdon. 

Mesmo assim a Academia não estava em plena estabilidade, os mestres de corporações 

ainda circulavam, entravam e saiam como e quando quisessem e mesmo sem o direito de 

voto ainda podiam trazer más influências. 

    A história da Academia se divide em 3 fases e somente em 1664 ela atingirá o 

seu auge. O local prometido no College de l´Université estava ocupado e não podia ser 

cedido como prometido, foi proposto então uma instalação no Louvre, nesta época várias 

galerias eram ocupadas por artistas protegidos pela corte, foi negociado com Sarrazin, 

que cedeu o seu espaço. O local era um pouco obscuro, mal acomodado, mas com a 

vantagem de ser inacessível aos mestres de corporações.   

Após nove ou dez meses houve a morte de um tapeceiro que ocupava uma das 

galerias, e a Academia é instalada num local mais iluminado. Em setembro de 1661 a 

 
208 Raboton/Antoine- (1617-12/03/1670) Ele foi um aristocrata francês, também administrador de artes e 

arquitetura no reino de Louis XIV. Foi diretor da Academia Real de Pintura e Escultura de 1655 a 1670. 
209 College de l´Université- Instituições criadas desde o século XII, eram colégios ligados a Universidade 

situados na margem esquerda do Rio Sena em Paris. 
210 VITET/Ludovic.l´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique. Paris: Michel Levy et 

Frères.p. 103,107,108; 
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Academia é transferida para o Palais-Royal (Fig. 24) onde ficara estabelecida até 1692. 

Nesta data ela deixa o Palais-Royal e retorna ao Louvre onde ficara durante cem anos, 

com base no livro de Vitet.211  

  Com a morte do Cardinal Mazarin, fica difícil substitui-lo. M. Ratabon era um 

homem muito influente, mas não tinha muito amor nem sensibilidade para as artes. Suas 

opiniões não eram muito bem aceitas pelos membros. Era Errard com quem tinha boas 

relações que se encarregava da maior parte dos problemas e começa a se aproveitar disso 

tomando ares de diretor. Mas, existia a presença de Le Brun que não se agrada muito 

dessas atitudes. Em uma ocasião a Rainha Mãe encomenda a Charles le Brun uma 

decoração para o pavilhão da pequena galeria que tocava o apartamento do Rei. 

Fig.25 - Galerie d´Apollon.  Galeria situada no 1º andar da Petite Galerie.  
Musée du Louvre. Paris. 

Era um trabalho de grande 

interesse para o pintor, pois não somente 

realizaria suas pinturas de história, mas 

poderia enquadrá-las e dispô-las a sua 

maneira, num estilo homogêneo de 

ornamentação (Fig. 25)212. M. Ratabon 

ao mesmo tempo lança seu protegido 

Errard, com um outro projeto, Charles 

Le Brun não aceita dividir o trabalho e 

deixa quatro espaços vazios no teto destinados a ele, que nunca serão completados. Por 

motivo dessa discórdia ele se afasta de suas funções de chanceler e do comparecimento 

nas Assembleias e nos exercícios. 213  Errard continua no poder e por isso a Academia 

permanece obscura e subalterna. Era preciso encontrar um substituto para o Cardinal 

Mazarin. O título de protetor seria de Séguier214 que havia dedicado bons anos a 

Academia, mas faltava o vice protetor, mas Charles le Brun escolhe Colbert, ministro de 

finanças do Rei e para decepção de M. Ratabon, ele é eleito em Fontainebleau.  

 
211 VITET/Ludovic-l´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique. Paris: Michel Levy et 

Frères. p. 115,117,118,119; 
212 A Galeria de Apolo faz parte do Museu do Louvre segue o estilo barroco francês e o teto iniciado por 

Charles Le Brun foi uma homenagem a Louis XIV; é uma obra única cuja abóboda compreende 41 pinturas, 

118 esculturas e 28 tapeçarias; Esta obra foi encomendada a Charles le Brun em 1663. O episódio com Errard 

acontece em 1653 dez anos antes na ocasião da encomenda dos apartamentos do Cardinal Mazarin;(Fig.25) 
213VITET/Ludovic- L´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique. Paris: Michel Levy et 

Frères. p.120,121; 
214 Séguier/ Pierre. (Paris 28/05/1588- Saint-Germain en Laye 28/01/1672) Ele foi um nobre, jurista e estadista 

francês; 
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 Colbert se engaja e promete trabalhar para o crescimento e a segurança dos 

privilégios da Academia e Colbert nomea Charles le Brun como primeiro pintor do Rei 

e sem nenhuma contestação ele se torna diretor da Academia.  

 Nesse momento dois pontos eram fundamentais para ele: A proibição do ensino 

fora da Academia e a proibição da prática para quem não fizesse parte da Academia; não 

existiam mais atritos com os mestres de corporações, mas alguns pintores com 

certificados e protegidos pelo Rei e pela Rainha não queriam se submeter completamente 

a Academia. Alguns eram talentosos como Mignard (Fig. 26), Dufrenoy e os Anguier e 

isso incomodava Le Brun. Ele desejava que os artistas da instituição se submetessem as 

regras e que houvesse uma unidade no ensino e nos trabalhos, com ameaças de perderem 

os seus privilégios.  

Colbert o apoiava, mas dessa maneira o estabelecimento se tornaria dominador e 

instrumento de monopólio, protegendo o direito de uns e esquecendo os direitos de outros, 

mas com esse apoio Charles le Brun se torna mestre soberano da Academia e ordena que 

todos os pintores e escultores do Rei se submetessem a ela. 

 Muitos aceitaram e se submeteram, mas houve muitas oposições e grupos guiados 

por Mignard215 que nesta época também tinha muito prestígio ao lado da Rainha, 

protestam contra um ensino único e uniforme, contra os custos para os alunos e a 

supressão do curso de perspectiva, grupos se reúnem tentando formar uma nova escola, 

talvez ressucitar a Academia Saint-Luc, mas em novembro de 1622 são decretados 

mandados de prisão, em prol de dispersar essas reuniões.  

Após muitos processos, Le Brun triunfa e diante de elogios, reconhecimento e 

admiração recebe os membros em seus aposentos nos Gobelins216 comemorando com um 

grande banquete (Fig. 27).   

A Academia diferentemente de outras instituições atravessa a Revolução Francesa 

e fecha suas portas somente em 1793.   

 

 

   

 
215 Mignard/Pierre. (Troyes 07/11/1612- Paris 30/05/1695). Foi um pintor francês; 
216 Les Gobelins- O rei Luis XIV instala no bairro de Saint-Marceau, nas acomodações dos descendentes dos 

tinturistas de tapeçarias de Gobelin ateliês de tapeçaria. Em 1662, Colbert compra o local e reúne diferentes 

ateliês. Charles le Brun era primeiro pintor do rei e diretor. Ele instala nas propriedades dos Gobelins não 

somente pintores e tapeceiros, mas também ourives, fundidores, gravadores e ebenistas; 
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Capítulo II 

2.1. O Morceau de Réception 

Os pretendentes à Academia Real deviam apresentar um “morceau d´agrément”217, 

uma obra de aceitação que permitia o ingresso na Academia, mostrando as suas 

capacidades, uma segunda obra chamada “morceau de réception”218, esta era a recepção 

definitiva. A Academia admitia seus membros através de um concurso anual, o qual 

consistia na apresentação de uma ou várias obras como obras de recepção. Os artistas 

premiados no concurso, ou seja, laureados, ganhavam como prêmio uma bolsa chamada 

“Prix de Rome”219 que permitia ao aluno prosseguir sua formação na Académie de 

France220 em Roma. 

 A Admissão na Academia assegurava o acesso as encomendas reais. Desde que um 

aluno não fosse aceito, ele trabalhava sob o nome e em benefício de seu mestre, quando 

recebido se tornava seu concorrente. Alguns eram recusados durante muito tempo até que 

pela idade suas carreiras entrassem em declínio. A Academia privilegiava a hierarquia 

dos gêneros: A pintura de história vinha em primeiro lugar, pois ela exigia um grande 

esforço intelectual e de conhecimento de interpretação e composição. A escolha de um 

motivo na história santa ou na mitologia greco-romana ou na história antiga ou moderna 

era examinada com muita atenção. O segundo gênero era o retrato, depois os motivos 

menos nobres compreendendo a pintura de gênero (cenas da vida quotidiana). Em 

seguida, os gêneros de observação que eram a pintura de paisagem. Mais tarde as “Festas 

Galantes”221 foram aceitas em honra de “Antoine Watteau”222. 

 No momento do concurso de entrada, dos pintores de história era exigido apenas 

uma obra, enquanto dos pintores de outro gênero eram exigidas duas. Os dogmas da 

hierarquia designam não somente a capacidade do artista, mas também os objetos, 

colocando o animado acima do inanimado, o homem acima do animal, a complexidade e 

 
217 Tradução: do francês morceau, pedaço ou peça, obra; Agrément: concordância, aceitação; 
218 Tradução: do francês obra de recepção; 
219 Tradução: do francês Prêmio de Roma; 
220 Académie de France em Roma- É uma instituição artística situada na villa Médicis dedicada ao recebimento 

em residência por um certo período jovens artistas com a finalidade do desenvolvimento de seus projetos 

artísticos;  
221 Festas Galantes- É um gênero artístico do século XVIII, pertencente ao movimento Rococó, costuma retratar 

reuniões ao ar livre, organizadas pelos aristocratas franceses ricos de 1715 a 1770; 
222 Watteau/Antoine- (Valenciennes 10/10/1684-Nogent-sur-Marne 18/07/1721) Pintor francês do estilo 

rococó, destacou-se pelas pinturas de Cenas Galantes; 
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a nobreza das ações representadas permitindo distinguir a História albertiniana223 do 

retrato das cenas quotidianas. 

2.2 A Pintura de História, a Pintura Mitológica e a Pintura Religiosa  

2.2.1. A pintura de História 

A pintura de história permaneceu no topo da hierarquia das artes, o que a Academia 

Real de Pintura e Escultura solidifica no século XVIII. Aproxima-se esta codificação 

engajada desde a Renascença de um processo de intelectualização da profissão de pintor.  

  O reconhecimento intelectual do métier passa pela fixação das hierarquias e o 

estabelecimento de regras teóricas. Alegorias, história antiga, episódios bíblicos, santos 

ou mitológicos; Grande História nacional, colocando principalmente em cena a Figura 

Real: a bela linguagem da pintura de história se expõe em grandes formatos e nas mais 

fastuosas decorações. 

 A composição define o modelo do quadro de história antiga e, é desta maneira que 

ele será praticado até o fim do século. Ordenação em frisos, escala monumental, ação 

coletiva ocupada por um centro catártico e amplificado por reações de comparsas que 

constituíam tantos episódios interessantes, segundo Adeline Collange-Perugi, no texto 

do catálogo da exposição L´Éloge du sentiment et de la Sensibilité. Peintures 

Françaises du XVIII e siècle des collections de Bretagne.224 

  

2.2.2. A Pintura Religiosa: O domínio do Pathos 

O fim do século das luzes é considerado como o final do sagrado, de uma 

descristianização que vai terminar em 1789 na Revolução Francesa. Na verdade, ao longo 

do século o que se procura na pintura religiosa é uma magia pictural, estimulando a prece 

excitando a fé ou mesmo provocando a conversão dos corações. 

 A pintura religiosa do século XVIII tinha um sentido e uma posição bem 

determinadas que esclarecem de uma outra maneira a intensidade dos personagens. Ela 

era na verdade uma arte militante, reflexos das questões e políticas de seu tempo.       

 Algumas telas podem ter ligação com os assuntos jansenistas das Luzes, a rejeição 

da Bulla Unigentes de 1713, na Regência, as curas milagrosas de convulsões do cemitério 

 
223 História albertiniana-O Princípio Albertiniano baseia-se na felicidade intelectual, na sua natureza e nas suas 

condições; 
224COLLANGE-PERUGI/Adeline. Catálogo de Exposição.L´Éloge du sentiment et de la Sensibilité. Peintures 

Françaises du XVIII e siècle des collections de Bretagne. Musée de Beaux Arts de Rennes. Musée de Beaux 

de Nantes. Doctrine Académique et Hierarchie des Genres. Editora Snoeck Gand 2019. p. 32; 
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de Santo Médard de Paris sob a tumba do Santo Diacro jansenista François de Paris a 

partir de 1727; ou ainda a recusa dos Billetes de Confissão aos que morriam suspeitos do 

jansenismo nos anos 1750 ou 1760. Ainda acrescentar a expulsão dos Jesuitas no início 

dos anos 1760, que é visto como consequência das confusões religiosas da primeira 

metade do século, mesmo a crítica filosófica da fé cega que redobra em certos casos a 

energia demonstrativa dos artistas a favor desta mesma fé (Fig. 28). 

 Desta maneira as telas de altar eram imagens- formulações ilustrando a inanidade 

da política religiosa dita “jansenista” ou, ao contrário apoiando as posições de Roma, se 

elas rejeitavam as sulfurosas proposições dos teólogos adquiridos em Port Royal. Desta 

maneira, alguns pintores colocam em cena curas bíblicas espetaculares para provar que a 

agitação dos doentes salvos graças a intercessão de um diácono jansenista remetia a 

tradição cristã.  Eles pintavam preces inflamadas, milagres impressionantes ou tocantes, 

criando inteligentemente uma conexão com os comandatários engajados nas 

controvérsias de seu tempo. Outros insistiam nas funções sacerdotais dos santos para 

melhor lhes ligar á Igreja (Fig. 29). 

Podemos citar o célebre ciclo sobre a vida de Santo Agostinho pintado por Carle 

van Loo225 entre 1745 e 1755, para o convento dos Agostinos descalçados de Paris que o 

descreve em sacerdote garantindo a fé e a ortodoxia religiosa. Esse Pathos suportava as 

significações religiosas diversas, mas ele era em geral orientado em um mesmo objetivo: 

Vivificar ou reavivar a piedade dos fiéis. No final das contas o estilo sendo rococó, a 

ausência dos sentimentos e emoções eram os princípios unificadores da representação 

religiosa, de acordo com Christine Gouzi226. 

2.2.3- A pintura mitológica: Ovídio contra Virgílio 

A pintura mitológica foi para o século XVIII uma das mais belas e inovadoras vias 

de renovação dentro da pintura de história. A Regência e o reinado de Luis XV foram 

seus momentos de glória. Os episódios mitológicos escolhidos pelos pintores não são por 

acaso desde o século XVII. A literatura distingue dois estilos heroicos bem diferentes, o 

de Homero e o de Virgílio, “viril” conveniente as explorações guerreiras e o outro mais 

florido e feminino, dedicado aos amores fantásticos e libertinos dos deuses. Considera-se 

que o reinado de Louis XV seria visivelmente “ovidiano” e Louis XIV, o grande momento 

 
225 Van Loo/Charle-André- (Nice 15/02/1705-Paris 15/07/1765) Foi um pintor francês; 
226 GOUZI, Christine. Catálogo de Exposição.l´Éloge du Sentiment et de la Sensibilité. La Peinture Religieuse 

du XVIIIe siècle. Le Pathos Maîtrisé.p.42,43; 
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“Virgiliano e Homérico” (Fig. 30). Mistas adaptações e traduções de Ovídio estavam na 

mão dos pintores. Entre os pintores, os temas históricos greco-romanos originais se 

calaram um pouco, mas não desapareceram, para o proveito das representações sensuais 

de episódios mais leves (Fig. 31). Até mesmo, as ilustrações da Eneida, tomam um toque 

sensual inesperado em momentos mais intensos. Dentro deste cenário galante a deusa 

Vênus reina daí em diante inigualavelmente e a loucura amorosa justifica todos os 

exageros, os raptos se multiplicam em sua voluptuosidade dolorosa, misturando violência 

e sensualidade 

 (Fig. 32). 

 Fig.32 - Vincent/François-André.L´enlèvement de Orithye.Óleo sobre tela. 
 86,5X68cm. 1781.Coleção particular. Anteriormente na Galerie Aaron.  
Catálogo de Exposição. L´Eloge du Sentiment et de la Sensibilité. 
 Entre Galanterie et Érotisme.p.127. 

 

Após a Renascença, 

o caráter erótico e teatral 

do motivo faz uma escolha 

estética privilegiada, aos 

artistas e talvez o símbolo 

mais evidente do ato 

sexual fantasiado é 

sugerido e não mostrado. 

A indigência do discurso é 

inversamente proporcional 

ao refinamento da forma. 

Admira-se a aptidão dos 

artistas a declinar com 

tanto brio uma 

argumentação tão funesta e tenaz da Renascença à Modernidade. Esta iconografia 

pulsional perseverou em seu ser, sem alteração profunda. Em regra geral, os grandes 

modelos estéticos na metade do século XVIII, buscam suas fontes na Renascença, nas 

graças venezianas de Veronese, os Corrège, presentes nas grandes coleções. 

  A influência Veneziana ou Corregiana oferece no curso do século de Louis XV, 

um certo parentesco dentro da visão da Antiguidade literária e poética, muito mais do que 
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histórica e arqueológica, segundo Collange-Perugi227. As pinturas da geração de 

Boucher228 favorizam sensivelmente, conforme Adeline, a licença poética e sensual a uma 

referência qualquer visual antiga.229 

 

3. O Estudo do Nu nos Ateliês 

    No momento da inauguração da Academia Real de Pintura e Escultura, o que 

mais atraia as pessoas era: “O ensino a partir do natural, do modelo vivo” (Fig. 33).230  

Fig.33- Sala de Estudos de Modelos Vivos da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris 
 Brugerolles/Emmanuelle.Debrabant/Camille.Collectif.L´Academie Mise à Nu:  
L´école du modèle à l´Academie Royale de Peinture et Sculpture.Catalogues d´Exposition. 
Paris: ENSBA.2009. 

Segundo Vitet, nos 

ateliês particulares ficava 

dispendioso pagar os 

modelos, por isso era 

necessário o patrocínio do 

Estado. Foi a primeira vez 

que se dava a 

oportunidade aos jovens 

de desenhar o nu diante do 

natural, não mais às 

escondidas, mas com um 

modelo contratado e colocado em pose pelo professor na postura. Acreditava-se que este 

era o segredo da pintura italiana: a causa da sua superioridade.231      

 Os modelos eram escolhidos de acordo com critérios particularmente rígidos, entre 

os quais, o “asseio” físico assim como o moral, o que era certamente um dos pontos mais 

importantes. Seu trabalho consistia em posar por seções de duas horas e, de acordo com 

 
227 COLLANGE-PERUGI, Adeline.Catálogo de Exposição. L´Eloge du Sentiment et de la Sensibilité. Entre 

Galanterie et Érotisme. L´Égarement des Héros. p. 90 e 91; 
228 Boucher/François- (Paris 08/07/1593-30/05/1770) Foi um pintor francês considerado o melhor pintor 

decorativo do setecento; 
229Ibid, p.91; 
230 Tradução das Legendas: Ângulos que eram ocupados enquanto se desenhava o modelo vivo durante o dia; 

Bacia cheia de água para receber as goteiras da lâmpada suspensa acima; Banco dos escultores que ocupavam 

para modelar os modelos vivos; na ausência, os desenhistas ocupavam esse lugar; Ângulo de luz a 8 pés; 

Bancos ou arquibancadas para os desenhistas; A mesa na qual posavam os modelos; Banco para aqueles que 

desenhavam sob reflexo; Forno;  
231 VITET/Ludovic. L´Académie Royale de Peinture et Sculpture. Étude Historique.Paris: Michel Levy et 

Frères. 1861.p. 71; 

http://1.bp.blogspot.com/_u7sxTXcDKN0/TUa6JW146xI/AAAAAAAAGVY/s4PNVgLpGdg/s1600/adademies1+copie.jpg
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posições mais ou menos complexas e cansativas, decididas pelos mestres de desenho. Os 

alunos, de sua parte, deviam entregar um desenho terminado após três seções de pose, ou 

seja, 6 horas de trabalho, mas com direito de terminar como dever e aperfeiçoar em casa, 

de acordo com o livro L’Academie mise a Nu.232(Fig.34)  

Os cursos de desenho eram complementados por cursos de perspectiva e mesmo de 

anatomia. Às vezes, instalava-se os alunos em volta das obras, esculturas ou pinturas, 

provenientes das esculturas reais e aconteciam debates e sessões de críticas, para aprender 

com os antigos (Fig. 35). 

Quando as poses se complicavam ao ponto de serem verdadeiras provas de 

equilíbrio, colocava-se em prática uma máquina que se chamava stabilaire, estábulo, e 

que era composta de cordões e triângulos evitando as câimbras e permitindo que eles 

mantivessem posturas complicadas que eram impostas por certos professores. 

  Cada vez mais tortuosas e não muito naturais, durante o século XVIII, também 

impudicas, insistiam no esforço e na musculatura. Além desse trabalho, os modelos 

limpavam o ateliê, mantinham o forno aceso, eram guardas e zeladores, enfim faziam de 

tudo. Dizia-se que como pagamento ganhavam em um ano o que um professor ganhava 

por uma aula (Fig. 36). 

Fig.36 - Esboços de modelo vivo feitos na Academia Real de Pintura e Escultura. Lápis preto e sanguina. 
Brugerolles/Emmanuelle.Debrabant/Camille.Collectif.L´Academie Mise à Nu: L´école du modèle à l´Academie Royale de 
Peinture et Sculpture.Catalogues d´Exposition. Paris: ENSBA.2009. 

 

Surge, dentro do 

percurso pedagógico, 

uma evolução do 

gênero e das 

concepções. Os 

desenhos com a 

sanguine dominavam 

entre 1663 e 1675, 

depois foi a vez da 

pedra preta ou matita, que se apagava facilmente na mutação dos gostos e das aceitações. 

 

 
232 BRUGEROLLES, Emanuelle.DEBRABANT, Camille. L´Académie mise à Nu.  L´École du modele á 

l´Academie Royale de Peinture et Sculpture. Paris: Beaux Arts de Paris. 2009. 120 pgs; 

 

http://4.bp.blogspot.com/_u7sxTXcDKN0/TUa6L3rdhwI/AAAAAAAAGVc/mDeM9OTeqZA/s1600/comparaison3.jpg
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Capítulo III 

3.1. A Participação das Mulheres na Academia Real de Pintura e Escultura de 

Paris 

 Para uma mulher desbravar pela primeira vez as portas da Academia, até então 

reservada aos homens, era um verdadeiro desafio, bem como a sua ascensão ao status de 

artista. Sob ordem do poder real que deseja “répandir les grâces sans distinction de sexe 

“233, a Academia termina por aceitar a presença das mulheres na condição de serem irmã, 

filha, ou esposa de acadêmicos. 

 No seio da instituição, as mulheres não se beneficiavam das mesma condições e 

privilégios que os homens. Eram proibidas de participar dos cursos de modelos vivos, da 

mesma maneira que as conferências sobre anatomia, geometria e perspectiva.234 

 Após a aceitação de algumas mulheres, em 1706 a Academia resolve fechar as 

portas para as artistas, apenas 6 mulheres tinham passado pela Academia até então, ou 

melhor 7, em alguns documentos Catherine Perrot não é considerada: 

 

“Aujourd´hui, samedi 25 septembre 1706, l´Académie étant assemblée à l´ordinaire sur ce 

qui a été proposé que plusieurs demoiselles qui se sont appliquées à la peinture avaient 

dessein de se présenter pour être reçues Académiciennes, la Compagnie, après avoir fait une 

sériuese réflexion pour prevenir ces présentations a résolu que dorénavant on ne recevrait 

aucune demoiselle en qualité d´Académicienne et que cette résolution servirait de réglement 

générale.”235 

 

 A questão do estatuto profissional das mulheres se torna um problema crucial a 

partir de 1776, por causa da supressão dos mestres de corporações e dos artesãos, 

resolvido por Turgot236 na última tentativa de um absolutismo centralizador. As que 

exerciam sua profissão dentro de um padrão corporativo, como em Paris dentro da 

comunidade dos Mestres e Pintores, a Academia Saint-Luc, pela qual passaram cerca de 

130 mulheres artistas, encontram-se a partir de então num completo vazio profissional. 

 
233 Tradução: Expandir as graças sem distinção de sexo 
234 LE RAY, Gisele. Les Femmes artistes à l´Académie.Catherine Duchemin et les soeurs Boulogne.Être ou 

ne pas être artiste? Gallica.10/07/2020; 
235 Tradução: Hoje, sábado, 25 de setembro de 1706, estando a Assembleia ordinariamente reunida pelo que 

foi proposto em relação a várias senhoritas que se dedicaram a pintura com o propósito de serem aceitas e 

recebidas como acadêmicas, a companhia após ter feito uma séria reflexão para prever essas apresentações 

decidiu que a partir de agora a Academia não aceitar mais nenhuma Senhorita como Acadêmica e, que esta 

decisão servira como regra geral. 
236 Turgot/Anne Robert Jacques - (Paris 10/05/1727-18/03/1781). Ele foi um economista e estadista francês; 
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   A Academia reabre para as mulheres novamente somente em 1720, aceitando 

Rosalba Carriera, personalidade já reconhecida em toda a Europa, também em 1757 para 

a esposa de um acadêmico, Madame Vien. 

  Margareta Haverman e Anna Dorotea Terbusch têm uma passagem muito rápida 

pela Academia. Em seguida a Academia decide que só aceitará mais quatro pintoras que 

seriam Anne Vallayer Coster, Elizabeth Vigée le Brun, Adelide Labille-Guiard e Marie-

Suzanne Roslin. 

A passagem destas quinze pintoras pela Academia Real de Pintura e Escultura de 

Paris deixara um grande marco na história da pintura feminina, discorrendo desde as 

primeiras manifestações picturais que se resumiam a cópias de frutas e flores, ao 

surgimento do primeiro autorretrato e das primeiras pinturas alegóricas realizadas por 

mulheres dentro da Academia. Uma participação nesta época que passava desapercebida, 

pois pouco interesse era dedicado a essas pintoras, visto que muitas obras não foram 

conservadas, mas através de alguns registros da Academia , destacando suas obras, vamos 

poder comparar através destas quinze biografias o desenrolar de suas carreiras, 

principalmente acompanhando as obras realizadas em seus períodos de estudos, na 

apresentação de suas obras de recepção, no seu desenvolvimento como participantes na 

Academia Real, alcançando ou não uma carreira independente. também narrando através 

de seu trabalho pictórico, seus anseios e dificuldades bem como suas conquistas e vitórias. 

Todas colaboraram para traçar uma história através de seus quadros mostrando sua 

capacidade artística e criativa.  

         As relações entre mestres e alunas, a participação nas exposições, as encomendas 

que inseriam as mulheres na concorrência, a introdução e a aceitação de novas técnicas, 

ficaram na história da arte, realçando a contribuição feminina no domínio da pintura. Os 

gêneros pictóricos passam por transformações entre dois séculos, quando o Pathos se faz 

necessário, a pintura de história considerada o grande gênero, perdera seu lugar para a 

pintura de gênero, as mulheres se autorretratam e retratam outras mulheres, a mulher 

musa, troca de lugar e se coloca atrás do cavalete com seus pincéis e tintas, representando 

sua participação no mundo social e artístico.      

           Essas quinze artistas, cada qual de sua maneira contribui para superar uma 

dificuldade, uma nova aceitação, a conquista de um novo espaço no campo das artes.  
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3.2. CATHERINE DUCHEMIN (GIRARDON): A primeira mulher a ser aceita na 

Academia 

 Fig.37 - Anônimo (Anteriormente atribuído a Bourdon/Sebastien.)  
Retrato de Catherine Duchemin. 

       Óleo sobre tela. Coleção Particular.  
 

Catherine Duchemin (Fig. 37) nasceu 

em Paris em 12 de novembro de 1630 e 

morreu em Paris em 21 de setembro de 

1698, ficou mais conhecida por ter sido a 

primeira mulher a ter sido admitida na 

Academia Real de Pintura e Escultura de 

Paris. Ela estudou pintura com Nicolas 

Baudesson237, que era um dos melhores 

pintores de natureza morta da época. 

Casou-se com François Girardon238, um 

escultor de bastante renome e com uma obra 

bastante significativa, ele era também acadêmico por isso o seu sobrenome Girardon. Em 

1663 foi admitida na Academia Real onde era conhecida como Mlle Girardon. Nem todas 

as pintoras foram retratadas, mas, Catherine Duchemin era bastante estimada no meio dos 

acadêmicos, por acaso podemos apreciar essas duas pinturas, podendo conhecer a sua 

Figura, este primeiro retrato (Fig.37) foi primeiramente atribuído a Sebastien Bourdon 

também acadêmico e bastante renomado na época, mas apareceram algumas dúvidas 

quanto a autoria e atualmente é considerado anônimo. 

Nesta pintura ela aparece em seu ateliê com todos os seus aparatos de trabalho, a 

paleta, o cavalete e os pincéis na mão. Observa-se que Catherine apresenta-se com trajes 

muito descentes, as flores como motivos em destaque, demonstrando que ela utilizava 

flores naturais para compor os seus quadros, comparando o seu trabalho com o trabalho 

de seu professor, suas composições parecem mais singelas ao contrário de seu mestre que 

apresentava buquês mais ostentativos. Percebe-se um véu escuro no canto superior direito 

que cobre o seu horizonte, mas, não sabemos, portanto, se esta obra foi executada antes 

 
237 Baudesson/Nicolas- (Troyes 1611- Paris 1680). Ele foi um pintor francês no século XVII, especialista 

em pinturas de natureza morta e flores, considerado um dos melhores de sua época, parte de sua obra está 

no Castelo de Versailles, foi aluno de Linard; 
238 François Girardon- (Troyes 10/03/1628- Paris 1/9/1715) Foi um dos mestres da estatuária decorativa e 

monumental. Foi recebido em 1657 na Academia Real de Pintura e Escultura como um dos principais 

colaboradores de Charles le Brun; 
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ou depois de seu falecimento. O retrato em miniatura (Fig. 38)  foi atribuído a Sebastian 

Bourdon e neste ele a retrata ainda muito jovem.  

  A carreira de Catherine Duchemin Girardon não perdura por muitos anos pois ela 

abandona sua carreira em prol de seu casamento, ao qual se dedica completamente, tendo 

sido mãe de dez filhos, dos quais apenas seis sobreviveram. Lemos em Louis Ulbach: 

 

“[...]Cette passion dominante de Girardon pour tout ce qui tenait à la Champagne, lui fit 

choisir une femme parmi ses compatriotes. Il épousa em 1657- Catherine Duchemin, célèbre 

par sa beauté et par la verité avec laquelle ele peignait les fleurs et les fruits. Ce fait là, une 

touchante et sainte union. Ces deux âmes d´artistes se fondèrent en une seule.”  

“[...] Du jour où elle épousa Girardon, Catherine Duchemin se dit que c´était assez de lui 

pour glorifier la Maison, et sacrifiant ses grands talents à ses devoirs, elle laissa les 

pinceaux, se fit épouse économe, mère dévouée, se contenant d´admirer son mari, de lui 

donner parfois des conseils, et ne se lassant jamais surprendre par un regret, pas un soupir 

sur cet art auquel elle avait irrévocablement renoncé.” 239240 

 

Catherine Duchemin abandonou seus pincéis e foi uma esposa muito dedicada, 

nunca mostrando nenhum sinal de arrependimento por ter deixado a sua carreira, dava 

conselhos a seu marido, o escultor François Girardon, o apoiava e admirava. 

Ela veio a falecer antes de seu marido e em sua homenagem François Girardon fez 

um túmulo com várias Figuras esculpidas (Fig.39), este túmulo na Igreja de Sainte 

Marguerite241 foi destruído restando apenas um pequeno fragmento. Em seu enterro vários 

membros da Academia estiveram presentes. 

Catherine Duchemin é considerada dentre as pintoras que fizeram parte da Academia 

como uma das pintoras que ficaram no esquecimento, pois vivendo a sombra de seu marido 

que era um escultor de destaque na Academia Real, deixa de lado seus talentos artísticos 

para se dedicar ao lar. Apenas duas de suas obras atravessaram os séculos sendo 

reconhecidas atualmente e as mesmas durante muito tempo foram atribuídas a outros 

artistas. Além disso a maior parte das informações a seu respeito foram extraídas da 

biografia de seu marido, jamais tendo sido dedicado a ela algum relato de sua existência 

como artista. 

 
239 Tradução: Esta paixão dominante de Girardon, por tudo que dizia respeito a região de Champagne, o fez 

escolher uma mulher entre os seus compatriotas. Ele esposou em 1657 Catherine Duchemin, célebre por sua 

beleza e pela verdade na maneira como executava suas flores e frutas. Disto se fez, uma tocante e santa União; 

Essas duas almas artistas se fundiram em uma só.  Desde o dia em que ela esposou Girardon, Catherine 

Duchemin se dizia que para ela era o bastante glorificar a sua casa, sacrificar seus talentos por seus deveres, 

ela deixou os pincéis, tornou-se uma esposa contida, mãe dedicada, contentando-se de admirar seu marido, de 

às vezes aconselhá-lo, nunca mostrando arrependimento, nem um único suspiro por esta arte que ela havia 

irrevogavelmente renunciado.” 
240 ULBACH/Louis.Les Secrets du Diable.François Girardon.Paris: Michel Levy et Frères.1858. p. 271; 
241 Église de Sainte Marguerite- Igreja situada em Paris de culto católico romano datando do século XVII, 

situada no 11 distrito de Paris; 
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O Morceau de Réception: Vase de Fleurs sur un pied d´estal242; Dimensão 65x54 cm; 

Óleo sobre tela; Art Curial Leilões; Paris; Ano de execução 1663 (Fig.40) 

Data de entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1663 

Fig.40- Duchemin/Catherine. Um Vaso de Flores sobre um pedestal 

Óleo sobre tela.65X54cm. 1663. Art Curial Leilões.       

       O gênero de pintura ao qual a pintora se 

dedicava eram as pinturas de flores e frutas, estilo 

herdado provavelmente de seu professor Nicolas 

Baudesson, que por sua vez também tinha 

influências de Linard243, citado como um dos 

representantes da pintura de natureza morta no 

século XVII.  

 Seguindo a tradição do Gênero, a 

distribuição em composição piramidal permite que   

as flores ocupem quase todo o espaço do quadro tratado em verticalidade. A cesta de 

flores se destaca num fundo monocrômico e sombrio. A parte inferior deste fundo é mais 

luminosa fazendo sobressair o entablamento onde se apoia o vaso. No primeiro plano 

algumas flores animam a superfície rígida da mesa dando o efeito de profundidade. 

Percebemos nas tonalidades o uso de poucas cores com a predominância do vermelho, do 

azul e do branco, fundindo-se com as tonalidades do fundo pequenas flores em tons 

violeta que remetem a discrição, a frente do vaso as flores se curvam permitindo o efeito 

de diferentes planos, mas evocando implicitamente talvez a humildade e a submissão. 

 O segundo quadro (Fig. 41) também segue as mesmas tendências de disposição 

piramidal, com fundo sombrio, com uma pequena luminosidade que dá destaque ao apoio 

da mesa, colocando um dos elementos em primeiro plano, no caso a rosa e algumas uvas, 

conseguindo assim o efeito de profundidade. As pinceladas nos pêssegos tentam chegar 

o mais próximo da realidade, dando uma textura aveludada e delicada através de nuances 

pastéis. Existem nestas pinturas uma busca de esmero e perfeição, lembrando as primeiras 

naturezas mortas encontradas na Grécia Antiga, que determinam a origem desta busca de 

 
242 Tradução: Vaso de Flores sobre um pedestal; 

     243 Jacques Linard- (1597-1645). Ele foi um pintor francês da primeira metade do século XVII.Realizou 

algumas naturezas mortas. Conhecido como um dos primeiros a tratar o tema dos 5 sentidos e dos 5 elementos; 
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realismo na pintura: lembra-se que as uvas do pintor Zewxis244 eram tão perfeitas que os 

pássaros queriam bicá-las, mas Zewxis foi superado pela cortina pintada por seu rival 

Parrhasios245, pois pediu a ele que a abrisse, conforme o livro La nature morte du XVII 

au XX siècle246. 

 Fig.41 - Duchemin/Catherine.Natureza Morta. 
Óleo sobre tela. 27X21,5cm. SéculoXVII.  
Musée de Beaux Arts de Chambéry.France. 

Esta obra (Fig. 41) encontra-se no Musée 

de Beaux Arts de Chambérry, foi encontrada nela 

a assinatura D.C. que após análise e comparação 

com outras obras foi atribuída a Catherine 

Duchemin.   

Vamos poder observar que nesta época esta 

realização feminina na pintura almejava mais 

uma espécie de demonstração de dotes, de 

talentos, que faziam parte dos atributos 

femininos valorizados, como ser uma esposa 

perfeita, uma mãe e esposa dedicada, mais do que 

um objetivo de afirmação de carreira. 

A Natureza Morta por muitos podia ser considerada apenas um exercício de estudo 

e ocupando um lugar não muito meditativo na pirâmide de classificação. 

Mesmo observando a delicadeza da pintura de Catherien Duchemin é importante 

observar qual o valor deste gênero de pintura dentro da Academia Real de Pintura e 

Escultura pois até o século XVII fala-se de nature reposée, de choses mortes et sans 

mouvement de vie immeuble ou silencieuse247. A denominação de “natureza morta” só 

será retida em 1756 na França. 

 É verdade que atingiremos o Século XVIII, dentro do estudo proposto e é aí, neste 

século que a pintura das coisas imóveis alcança a sua maturidade completa artística. Este 

gênero então, se diversifica em uma grande variedade de temas nos quais alguns pintores 

 
    244 Zewxis- Pintor no quinto século na Grécia, era inovador e conhecido por seu realismo, sua técnica criava  

    Ilusão volumétrica manipulando luz e sombra.Foi aluno de Apollodorus; 

    245 Parrhasios- Pintor na Grécia contemporâneo a Zewxis, pintava painéis e afrescos; 

    246 SERVICE CULTUREL et PÉDAGOGIQUE du MUSÉE de BEAUX ARTS d´ORLÉANS.La nature  

    Morte du XVII au XX, p. 1-22; 

    247 Tradução: Natureza em repouso, coisas mortas e sem movimento, vida imóvel ou silenciosa; 
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se tornam especialistas: buquês ou guirlandas de flores, corbelhas ou taças de frutas, 

mesas servidas ou final de refeições, sobremesas e quitutes, tabacaria, cenas de cozinha, 

natureza morta de caças, de peixes, instrumentos de música ou de ciência, até uma 

desordem de objetos diversos e quinquilharias. É através desta inspiração que as mulheres 

se introduzem na pintura pois eram proibidas de participar de ateliês nos quais eram 

desenvolvidos estudos do desenho do corpo humano. 

 Podemos classificar as Naturezas Mortas de acordo com a origem de três temas 

religiosos: os quadros de flores derivam de cenas da Anunciação; - as mesas servidas 

remetem as Nozes de Cana ou a Santa Ceia; -as naturezas mortas de livros e vaidades se 

inspiram de células de santos (frequentemente a de Saint Jérome248). 

Na Europa o gênero da Natureza Morta se estende a todas as concepções filosóficas 

e estéticas, a todos os dados sociais e econômicos constitutivos na Europa, do sul ao norte. 

A sua maior importância deve-se ao fato de que seu estilo evolui dando sequência aos 

outros gêneros de pintura. Veremos que alguns autores consideram a Natureza Morta 

como um gênero de grande mérito e muitos pintores tiveram obras consagradas neste 

gênero. Diderotescreve várias páginas sobre os gêneros menores, pois para ele é a matéria 

pictural que o encanta, é a intensa verdade das obras que salva os objetos de sua 

insignificância.249 Ele admira alguns pintores como Chardin e Vernet250. Diderot é quem 

melhor percebe a ambiguidade intelectual em relação aos gêneros menores. “C´est la 

nature même, les objets sont hors de la toile et d´une vérité à tromper les yeux [...]”251 

Da mesma maneira, na Itália onde a natureza morta é dominada pela influência de 

Caravaggio252, o pintor escandaliza seus contemporâneos dizendo: “Me custa a mesma 

dedicação para fazer um bom quadro de flores do que um quadro com Figuras”. A 

Corbélia de Frutas do pintor libera o tema de suas conotações filosóficas ou religiosas e 

se impõe como tema artístico digno dos grandes pintores. Neste momento, as pinturas 

decorativas originárias da tradição dos grotescos se desenvolvem.  

 
248 San Jèrome- Eusébio Sofrônio Jerônimo foi um sacerdote católico ilírio. Destacou-se como teólogo, 

historiador e confessor; Considerado Santo e Doutor da Igreja pela Igreja Católica; 
249 COLLANGE-PERUGI/Adeline. Catálogo de Exposição.L´Éloge du sentiment et de la Sensibilité.   

Peintures Françaises du XVIII e siècle des collections de Bretagne. Musée de Beaux Arts de Rennes. Musée 

de Beaux de Nantes. Doctrine Académique et Hierarchie des Genres. Editora Snoeck Gand 2019. p. 32; 
250 Vernet/Claude Joseph- (Avignon 14/08/1714- Paris 03/12/1789) Foi um pintor, desenhista e gravurista 

francês; 
251 Tradução: É a natureza própria, os objetos saem da tela, é uma verdade que engana os olhos; 
252 Michelangelo Merisi (Conhecido como Caravaggio) (Caravaggio 29/09/1571- Porto Ercole 18/07/1610) 

Ele foi um dos pintores que mais exerceu influência no estilo barroco; 
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Na França, a Natureza Morta corresponde mais as ideias dos meios protestantes, 

jansenistas, o que explica o sucesso das vaidades. Ela evolui para o estilo nobre no último 

terço do século com J. B. Monnoyer253: o entablamento antigo substitui a mesa ou os 

objetos suntuosos são ordenados com flores e frutas sobre preciosos tapetes e drapeados.     

Nos países nórdicos, mesas servidas e composições de flores e frutas afirmam a potência 

econômica de um país. Os objetos representados nas refeições exibem a prosperidade do 

comitente. A verve barroca se exprime nas naturezas mortas flamencas pelo movimento 

de acumulação, opulência e colorido caloroso.  

Os pintores holandeses, se especializam nos almoços monocrômicos. Os pintores 

se inspiram também dos herbários dos botânicos e dos gabinetes de curiosidades, 

sabiamente enriquecidos pelas colônias e mercadorias importadas. 

 No século XVIII, as composições de flores e frutas ou os buquês prosperam como 

quadros decorativos, sendo considerados como gêneros menores. Tema muitas vezes 

desprezado e outras admirado, a natureza morta ocupa o último lugar na hierarquia dos 

gêneros, de acordo com as palavras de Félibien: 

 “Celui qui fait parfaitement des paysages est au dessus d´un autre que ne fait que des fruits, des 

fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent 

que des choses mortes et sans mouvement” 254255 

 

Desta maneira, as Naturezas Mortas acabam sendo consideradas um gênero 

característico da pintura feminina por serem cópias da natureza, que buscassem uma 

verossimilhança e sem que objetivassem um sentido de conhecimento ou sabedoria. 

Analisamos argumentos que defendem ou desmerecem as pinturas deste gênero, muitos 

acadêmicos irão executar Naturezas Mortas, mas, desde que apresentassem também a 

habilidade nos Gêneros do Retrato e da Pintura de História.  

Catherine Duchemin, limita- se a fazer essas belas composições de frutas e flores, 

embora o fato de já poder dedicar-se a uma atividade cultural, como a pintura, já traga 

uma contribuição e um impulso para as próximas artistas vindouras. 

 

 
253 Monnoyer/J.B.- (12/01/1636-20/02/1699) Ele foi um pintor franco-flamenco especialista em quadros 

florais; 
254 FÉLIBIEN, André. Préface aux Conférences de l´Academie royale de peinture et de sculpture de l´année 

1667.Paris: Fréderic Leonard.1667. 
255 Tradução: Aquele que executa perfeitamente paisagens está acima de quem só pinta frutas, flores ou 

conchas. Os que pintam animais vivos são mais estimáveis do que os que só representam coisas mortas e 

sem movimento; 
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3.3.As irmãs GENEVIÉVE et MADELEINE de BOULOGNE: Duas irmãs e 

dois destinos diferentes 

 Madeleine e Geneviève de Boulogne faziam parte de uma família de pintores e 

aprenderam pintura no ateliê de seu pai, Louis de Boulogne juntamente com seus irmãos 

Louis e Bon. Louis de Boulogne foi um dos fundadores da Academia Real de Pintura e 

Escultura.  Em 1669, as duas ingressaram na Academia, Geneviève (22/08/1645 Paris – 

05/08/ 1708 Aix-en-Provence) se casa em 1680 com o escultor provençal J J Clérion256, 

também membro da Academia Real. Ela tem dois filhos Geneviève e J. François. Eles 

moram em Paris, mas vão frequentemente para Marseille e Aix en Provence onde Clérion 

ainda recebe encomendas, segundo Michel Faré257.Durante algum tempo elas trabalham 

juntas, mais especificamente entre 1673 e 1675, na construção do Palácio de Versailles, 

principalmente na decoração dos Grands Appartements 258. Também trabalharam em 

pinturas decorativas executadas por seu pai na Grande Galeria do Louvre 259. 

 Madeleine de Boulogne (24/07/1646 Paris- 30/01/1710 Paris) teve uma vida 

austera e retirada, quase monástica, muito próxima ao meio jansenista, sem se casar, 

vivendo na casa de seu irmão Bon260 e frequentando assiduamente a abadia de Port Royal 

des Champs (Fig.42). Na sua morte em 1710, seu necrólogo indicou também que ela só 

pintava quadros de piedade para honrar os mistérios, para pintar a sua própria imagem 

como a imagem de Jesus Cristo sofrendo e morrendo e o seu autorretrato imitando Santos 

e Santas. 261  “Foram consideradas artistas esquecidas pela história, suas imagens se 

apagam na sombra de um marido celebre ou nas profundezas austeras de um convento”, 

de acordo com as palavras de Gisele le Ray262em suas pesquisas sobre as primeiras 

mulheres admitidas na Academia. 

 
256 Clérion/J.J.- (16/04/1637-28/04/1714) Ele foi um escultor francês que trabalhou principalmente para 

Louis XIV; 
257 FARÉ, Michel. Le Grand Siècle de la Nature Morte: le XVIIIe siècle. Fribourg: Office du Livre. 1974. 

P245-248; 
258 Les Grands Appartements- Os Grandes Apartamentos do Rei atualmente são um espaço emblemático 

do Castelo de Versalhes. Compostos do Grand Appartement du Roi, a Galerie de Glaces e l´Appartement 

du Roi; 
259 BERTHELOT, Marcelin. DREYFUS, Camille.La Grande Encyclopédie.Inventaire raisonné des 

sciences et des lettres et des arts. Paris: H. Lamirault e Cia.1886-1902. 
260 Boulogne/Bon- (22/02/1649-17/05/1717) Ele foi um pintor francês. 
261SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne 

retrouvés. Versalia.Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19. 2016.pp 87-92. 
262 Le RAY, Gisele- Les femmes artistes à l´Academie.Catherine Duchemin et les soeurs Boulogne. 

Gallica. 10 de julho de 2020. 
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O Morceau de Réception: Geneviève de Boulogne:Un Grand vase Rempli de 

diverses fleurs et un tapis de damas263 Ano de Execução 1669 (Obra desaparecida)   

Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1669 

Aceita-se que esse tenha sido o morceau de réception de Geneviève de Boulogne, 

uma composição de Natureza Morta com flores, mas alguns documentos trazem o registro 

de uma obra pintada junto com sua irmã Madeleine que também possa ter de sido 

apresentada como morceau de réception em 1670, da qual não existe imagem da pintura: 

“Amas de plusieurs dessins de Figures faits d´après le modele et quelques-uns 

d´architecture” 264(Obra também desparecida) 

 Geneviève de Boulogne era especialista em flores e paisagens e a obra “Les 

Trophés d´armes”( Fig.43 )que aparece na Figura abaixo, atualmente ainda exposta no 

apartamento da Rainha em Versailles foi durante algum tempo considerada como um 

trabalho realizado conjuntamente com sua irmã, mas após os estudos de N. Bailly,265 a 

autoria foi reconhecida somente para Madeleine de Boulogne, visto que Geneviève 

provavelmente não se encontrasse no local no momento da realização do quadro, de 

acordo com Michel Faré 266.  Existe também um registro de participação de Geneviève 

de Boulogne no Salão de 1673 com a obra intitulada: “Paysage” (Obra desaparecida).   

                                               Fig.43-Boulogne/Madeleine.Trophées d´armes et instruments militaires 
                                              de l´antichambre du Grand Couvert de la reine à Versailles. 1673. 
                                                                                        Chãteau de Versailles; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
263 Tradução: Um grande vaso repleto de várias flores e um tapete adamascado; 
264 Tradução: Amontoado de vários desenhos de Figuras feitas de acordo com modelo e algumas de 

arquitetura; 
265 Bailly/Nicolas- (Paris 03/05/1659- Paris 13/11/1736) Ele foi um pintor francês miniaturista e gravador 

em água forte; 
266 FARÉ, Michel. Le Grand Siècle de la Nature Morte en France: le XVIIIe siècle. Fribourg. Office du 

Livre. 1974.p.245-248. 
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3.2.O Morceau de réception:  Madeleine de Boulogne: Tige de pavots 

accompagné de quelques feuillages de chardon” 267(Obra desaparecida) Ano de 

execução :1669. 

Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1669 

Em toda a sua trajetória Madeleine de Boulogne tenta representar o contraste entre 

as efemeridades da vida, as vaidades e as dores que simbolizam Jesus Cristo, os 

sacrifícios, a virgem Maria e a imagem da virtude. As duas flores que ela escolhe para a 

sua composição são o pavot268(Fig.44), símbolo da frivolidade, prazer e efemeridade e o 

chardon269 (Fig.45) símbolo das dores de Cristo e da Virgem.  

Logo após o ingresso na Academia aparecem as encomendas. (Fig. 43) Foram 

encomendados a Madeleine de Boulogne quatro quadros para a antecâmara do Rei em 

Tuileries, e em seguida foram encomendados mais oito partes superiores de portas para a 

antecâmara do Grand Couvert270 e para o Salon de Nobles271 (Fig. 46) da Rainha em 

Versailles. 

 Os quadros da antecâmara tinham temática militar de acordo com o teto 

representando Marte o Deus da guerra. Eram outras quatro telas com troféus militares 

(Fig. 43) armas, armaduras e bandeiras que ainda hoje estão expostas em Versailles. 

Desde a Época Romana, as armas e troféus quase sempre esculpidas em bronze ou 

em estuco representavam o sucesso militar ou são a alegoria da vitória, da potência e da 

habilidade.   

Já o Salon des Nobles (Fig.46) era dedicado a Mercúrio e era onde a Rainha dava 

suas audiências. O pintor Michel II Corneille272 realizou uma obra no centro do teto 

representando o Deus que espalha influências sobre as mulheres que representam as 

Ciências e as Artes, cada uma ostentando os atributos que as convém. Ligados a esse tema 

aparecem nos arcos: “Césicenne cultivant la peinture”; “Pénéloppe travaillant à sa 

 
267 Tradução: Pote com Papoulas acompanhado de algumas folhagens de cardo; 

      268 Pavot-O “Pavot” são papoulas, flores do Gênero Papaver, que agrupam várias espécies da papoula. 
269  Chardon- O “Chardon” é conhecido no Brasil como cardo pertence a família Asteraceaeou. 

     270   L´antichambre du Grand Couvert- É um dos cômodos do Grande Apartamento da Rainha no Castelo  

      De Versalhes, fica situado entre o Salon des Nobles e a Salle des Gardes; 

     271 Salon des Nobles- O Salão dos Nobres originariamente antecâmara do Grande apartamento da Rainha  

      Marie-Thérèse. Inicialmente compunha 7 cômodos, a evolução da implantação da grande escada da Rainha  

      eliminou um cômodo, depois a construção da Galerie des Glaces eliminou outros três; 

     272 Corneille/Michel- (Orléans 1601/1602- 1664) Ele foi um pintor e gravador francês; 
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tapisserie”; “Sapho jouant de la lyre”; “Asphasie s´entretenant avec des 

philosophes”273. 

Madeleine de Boulogne completou essa temática pintando quatro naturezas mortas 

simbolizando as artes e as ciências, destinadas a decorar as partes superiores de porta. 

Durante muito tempo essas obras foram instaladas no Castelo de Rambouillet274 e eram 

atribuídas a Alexandre François Desportes275. Mas foi feito um inventário em 1709 pelo 

pintor Nicollas Bailly, com descrições precisas dos temas e que confirmou a autoria para 

Madeleine de Boulogne. Nicolas Bailly revela as dimensões e os formatos: três pés e meio 

de altura (mais ou menos 120 cm) por quatro pés e 2 polegares de largura (cerca de 150 

cm) por telas arqueadas na parte superior como na antecâmara do Grand Couvert.  

 Fig.47 - Boulogne/Madeleine.La Musique.Óleo sobre tela.1673. 
Centre des Monuments Nationaux du Château de Rambouillet. 
Depôt du Musée du Louvre.Inv.3958. 

O primeiro representa os troféus de livros e 

flores (Fig.47). Uma das partes superiores de 

porta em Rambouillet é consagrado a música. O 

vaso é repleto de frutos mais do que de flores, uma 

guitarra sobre uma almofada de veludo ao lado de 

um violino e de um oboé cercados de um lado por 

uma partição aberta e de outro por livros.  

 

 

Fig.48 - Boulogne/Madeleine.L´Architecture.Óleo sobre tela.1673. 
Centre des Monuments Nationaux du Château de Rambouillet. 
Depôt du Musée du Louvre.Inv.3959. 

 O segundo (Fig.48) representava os 

instrumentos e livros de arquitetura e um vaso de 

flores. O quadro se compõe ao centro de um rico 

vaso cheio de flores, principalmente lírios, a 

direita objetos que se referem a arquitetura: um 

esquadro e uma régua. À esquerda um caderno e 

lápis evocam o desenho, um pequeno busto de 

homem representa a escultura, complemento frequente da arquitetura. 

 

 

 
     273 Tradução: Cesicenne cultivando a pintura; Penélope trabalhando na tapeçaria; Sapho tocando lira;  

     Asfásia distraindo-se com os filósofos; 
274 Château de Rambouillet- Palácio francês situado no departamento de Yvelines na França; 

275 Desportes/Alexandre François- (04/02/1661-20/04/1743) Foi um pintor francês especialista em pintura 

decorativa e animalística; 
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Fig.49-Boulogne/Madeleine.Les Sciences Mathématiques. 
Óleo sobre Tela. 1673. Centre des Monuments Nationaux  
du Château de Rambouillet. 
Depôt du Musée du Louvre.Inv.3961. 

A descrição feita por Bailly da terceira 

parte superior de porta evoca instrumentos de 

matemática que permitem efetuar medidas. 

Existe uma associação entre a esfera armilar 

utilizadas pelos sábios para realizar cálculos de 

geometria (Fig. 49). O relógio simbolizando a 

medida do tempo e o globo sustentado por um 

Atlas, permitindo cálculos geográficos. 

 Diversos livros acompanham os instrumentos, o da direita traz em sua capa o nome 

de Arquimedes, o cientista e matemático mais celebre da Antiguidade. 

Fig.50-Boulogne/Madeleine.l´Astronomie.Óleo sobre tela.1673. 
Centre des monuments nationaux du château de Rambouillet. 
Depôt du Musée du Louvre.Inv.3958. 

A última parte superior de porta descrita 

por Bailly, (Fig. 50) representa uma esfera, 

instrumentos de música sob um quadrado de 

veludo vermelho, próximo de um violoncelo. 

No quarto quadro de Rambouillet a parte direita 

da composição é efetivamente ornada com uma 

teorba276 e de um violoncelo, enquanto a parte 

esquerda agrupa sobre um drapeado vermelho  

 

uma esfera celeste e livros de astronomia, lembrando que após Pitágoras música e 

astronomia são extremamente ligados pela mesma harmonia celestial. 

   Existe registro da participação de Madeleine de Boulogne no Salão da Academia 

Real de Pintura e Escultura em 1673. As telas encomendadas foram expostas a crítica 

antes de serem instaladas em Versailles. Mas o catálogo do Salão só apresenta seis 

quadros de troféus e armas feitos para Versailles por Mlle de Boulogne, quatro entre eles 

certamente eram os da antecâmara do Grand Couvert. Supõe-se que ela não tenha 

terminado os quatro quadros do Salon des Nobles e então escolheu apresentar somente 

dois, os quais os temas foram englobados com os da antecâmara. 

 
276 Teorba- Instrumento de corda criado na Itália no final do século XVI; 
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Os quadros foram finalmente instalados no apartamento da Rainha em Versailles, 

originalmente na exposição Madeleine de Boulogne ganhou 1.200 livres277 em março de 

1675. No Salon des Nobles, a decoração era similar ao que permanece nos dias de hoje 

na antecâmara do Grand Couvert. Era composto de um lambril na parte inferior em 

mármore, a parte acima em adamascado, completado por um teto pintado e enriquecido 

com estucos dourados. Quatro portas em cada canto das paredes: duas em fileiras do lado 

dos jardins e duas nas paredes em frente as janelas; todas as quatro decoradas com 

naturezas mortas de Madeleine de Boulogne expostas com molduras esculpidas e 

douradas.  

Os quadros de Madeleine de Boulogne são também marcados pela presença 

recorrente da música, que deveria provavelmente ocupar um lugar importante na vida 

retirada da artista. Ela tem um prazer evidente em representar instrumentos musicais 

variados. Na antecâmara do Rei em Tuilleries, duas de suas telas apresentam esses 

motivos: “dois violoncelos, um alaúde e livros de música” e em outro quadro “uma lira, 

uma harpa e vários outros instrumentos de música”. Na antecâmara do Grand Couvert 

em Versailles, seus troféus militares compreendem também tambores, trombetas e outros 

timbrais.278 

No Salon des Nobles, o tema das artes a permitia ainda de representar um violino, 

uma guitarra, um violoncelo, um oboé e uma teorba, acompanhados de partições. O 

Corpus de suas obras permanece ainda muito reduzido para definir um estilo pictural, mas 

as nove telas a partir daí identificadas, denotam uma técnica de pintura dominada sem ser 

acadêmica: “A desordem aparente das composições é na verdade sabiamente construída, 

a paleta é ricamente nuançada e os céus românticos ocupam o fundo das 

composições.”279 

Durante um bom tempo essa decoração permaneceu no Salon des Nobles, sendo no 

século XVIII, o cenário das cortes entre delfins e rainhas. Mas no reinado de Marie-

Antoinette280 ela decide mudar esse estilo Luis–quatorziano e moderniza seus 

apartamentos de recepções.  

 
277 Une Livre- Antiga moeda francesa, um substantivo feminino “une Livre” foi utilizada na França de 781 

a 1795 até ser substituída pelo franco. No Antigo Regime ela valia 20 “sous” ou 240 “deniers” o que 

equivaleria mais ou menos a 1 euro atual; inicialmente o termo “une livre” correspondia ao peso de “une 

livre” de prata, mais ou menos 409 gramas, a partir deste peso as moedas eram cunhadas; 
278 SERRETTE/Renaud.De Versailles Á Rambouillet: quatre dessus-de-porte de Madeleine de Boulogne 

retrouvés. Versalia. Revue de la Societé des Amis de Versailles.nº19. 2016. pp87-92. 
279 Id., 2016.p 87-92; 
280 Von Habsbourg-Lorraine/Marie Antoinette Josèphe Jeanne-(Viena 02/11/1755-Paris 16/10/1793) Ela 

foi uma arquiduquesa da Austria e rainha consorte da França e Navarra; 
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Em 1786, o Salon des Nobles é inteiramente modificado: o teto de Corneille é 

mantido e são encomendadas telas de Jean-Baptiste Regnault281 sobre o tema das artes. 

Neste momento essas quatro telas de Madeleine de Boulogne são guardadas na reserva 

do castelo. Mas elas não permanecerão muito tempo em reserva, pois a administração do 

Batîments du roi282 decide redecorar o gabinete do Conselho de Luis XVI no castelo de 

Marly.283  

O recinto decorado no reinado de Luis XV, era coberto de sedas que apresentam 

muito mal estado e sua substituição custaria mais caro do que a renovação com lambris 

em madeira. Foram acrescentadas duas portas além das duas já existentes e frentes de 

lareira com espelhos que revestiam de uma maneira menos custosa o entorno do cômodo. 

Para essas quatro portas Louis-Jean-Jacques Durameau284, curador dos quadros do rei, 

propôs em 10 de dezembro de 1785 ao conde d´Angiviller,285 superintendente do 

Batîments du roi de utilizar as quatro telas de partes superiores de porta que haviam sido 

retiradas dos apartamentos da Rainha e que representavam as Artes e as Ciências, pintadas 

por Madeleine de Boulogne.  

Esses quadros de bom gosto, se ajustariam maravilhosamente para os grandiosos 

sem necessidade de acrescentar nada, apenas um não estava em bom estado e necessitava 

de receber um pouco de verniz. A proposta foi aceita e todos os quadros foram limpos e 

envernizados. As novas molduras em madeira dourada foram desenhadas pelo pintor 

Jean-Baptiste-Marie Pierre286. Apesar de apresentarem um estilo um pouco démodé, pois 

condiziam com o estilo Luis XV, elas foram aprovadas e executadas pelo marceneiro 

François-Charles Butteux287.  

 Desta maneira, as telas de Madeleine de Boulogne são mencionadas no novo Salão 

do Conselho do Rei, onde aconteceram os últimos Conselhos do Rei Louis XVI. Após a 

queda da Monarquia, o acervo do castelo foi leiloado, com exceção das obras de arte mais 

 
281 Regnault/Jean-Baptiste-(09/10/1754-12/11/1829) Ele foi um pintor francês; 
282 Les Bâtiments du Roy- Era uma divisão da Maison du Roy na França, sob o Antigo Regime. Foi 

responsável pela construção de obras nas residências do rei em Paris e arredores; 
283 Marly- O castelo de Marly- le –Roy ficava situado na região nordeste do parque Real, próximo a 

Versalhes onde o Rei costumava passar alguns dias escapando dos protocolos, esse castelo foi vendido em 

1806 e demolido restando atualmente apenas um pequeno castelo no alto do parque de Marly; 
284 Durameua/Louis Jean-Jacques- (Paris 05/10/1733-Versalhes 03/09/1796) Ele foi um pintor francês; 
285 De la Billarderie/Charles Claude Flahaut (Conde d´Angivillier) (Saint-Remy-en-Eau, Beauvais 

24/01/1730-Altona Hamburgo 11/12/1809) Ele foi administrador de artes e o último diretor geral des 

Batîments du Roi; 
286 Pierre/Jean-Baptiste Marie- (Paris 06/03/1714-15/05/1789) Ele foi um pintor francês, desenhista e 

administrador; 
287 Butteux/François-Charles- (1732-1788) Ele foi um escultor francês; 
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significantes. As telas de Madeleine de Boullogne foram selecionadas e destinadas ao 

Muséum Central des Arts de Paris (atual Museu do Louvre). A partir de então Madeleine 

de Boulogne caiu no esquecimento e suas telas durante muito tempo foram atribuídas a 

Alexandre-François Desportes. 

 Os quadros ficaram na reserva do Louvre durante quase trinta e três anos na 

categoria de obras que poderiam servir para decoração de residências reais. De 1820 a 

1822, o Castelo de Rambouillet sofre importantes reformas ganhando uma nova fachada 

e um novo salão. Discute-se sobre quais seriam os quadros adequados para o local e o 

Louvre envia as quatro telas que nesta época foram atribuídas a Alexandre-François 

Desportes. As telas foram aumentadas e ganharam o formato retangular, foram instaladas 

nesta sala que recebia em várias ocasiões concertos musicais. A presença de instrumentos 

musicais nas telas adequava-se bem ao ambiente. Os quadros ficam instalados nesse local 

até o Segundo Império.  

  Entre 1855 e 56, o arquiteto Alexis Paccard288 é encarregado de redecorar os salões 

que teriam sido reformados em 1730 para a condessa de Toulouse na ala oeste do castelo. 

As boiseries foram restauradas, mas as partes superiores de portas ficaram vazias, e assim 

em 1859 novas molduras com cantos contornados foram encomendadas.   

 Foram escolhidos talvez os quadros de Madeleine de Boulogne por uma questão 

de economia, eles foram enviados novamente ao Louvre para restauração até serem 

emoldurados com um novo formato no qual ainda permanecem nos dias de hoje. As telas 

foram instaladas no castelo de Rambouillet, onde fazem parte da vida oficial e privada de 

presidentes da República desde 1895. Estas modificações feitas nas telas nas diversas 

instalações danificaram as bordas em 35cm e 10 cm na altura, nos privando do aspecto 

original das obras (Fig.51). Tal redescoberta dessas 4 obras de Madeleine de Boulogne 

muito acrescentaram ao seu Corpus de Trabalho que durante muito tempo ficou resumido 

às obras das partes superiores de portas da antecâmara do Grand Couvert em Versailles.          

Percebemos nas escolhas dos temas das obras de Madeleine de Boulogne que existe 

uma aproximação distinta a um gênero particular de Natureza Morta que se desenvolve 

no século XVII: A Vanité289. Notamos ainda nesta época, as virtudes atribuídas as vidas 

de sacrifício, Madeleine de Boulogne como foi mostrado em sua biografia, teve uma vida 

solitária dedicada ao trabalho da pintura, bastante diferente de sua irmã que se casa e 

dedica sua vida a acompanhar o marido. As escolhas de Madeleine estão sempre 

 
288Paccard/Alexis- (12/06/1813-18/08/1867) Ele foi um arquiteto francês;  
289 Vanité: Tradução: do francês Vaidade; 
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ressaltando este contraste entre a vida prazerosa e a vida de sacrifício. Baseiam-se nas 

representações de São Jerome onde o tema é a sua cela: em volta dele, livros e a vela são 

os símbolos de especulação intelectual, o crânio e a ampulheta também remetem ao 

homem de carne que não é nada diante do tempo. Os objetos escolhidos para evocar a 

vida terrestre, seus prazeres e seus excessos, o tempo que passa, a fragilidade ou a 

destruição inelutável da matéria, a brevidade da vida, a morte pela presença de um crânio. 

A inscrição no quadro: Vanitas vanitatis et onmia vanitas”290 ou uma fórmula análoga 

orienta a reflexão sobre a vaidade das coisas deste mundo. A vaidade é introduzida na 

França pela importante comunidade flamenca de Saint-Germain-des-Près e se 

desenvolve mais ou menos com o tema dos “cinco sentidos “. (as naturezas mortas de 

Baugin291). Esta meditação se estende a outras categorias de naturezas mortas: insetos e 

pequenos roedores enfeitam flores e frutas. As composições com copos de vinho, pão ou 

prego remetem à crucificação e a Eucaristia. 

Fig.52 - Boulogne/Madeleine.La Vanité. Óleo sobre tela. 1674. 
Musée de Beaux Arts de Mulhouse     

 No século XVIII, as vaidades 

desaparecem e as composições de 

flores e frutas ou os buquês 

prosperam como quadros 

decorativos. Entre os pintores do 

século XVIII Chardin292 ocupa um 

lugar singular com uma maneira de 

compor e pintar os objetos mais 

humildes de maneira muito 

característica, procurando antes de tudo mais um efeito pictural do que a imitação da 

realidade. Esta “Vanité” (Fig. 52) é de autoria de Madeleine de Boulogne, datada de 1674 

conservada ainda nos dias de hoje no Museu de Belas Artes de Mulhouse. Ela ilustra 

perfeitamente bem este propósito do contraste à vaidade da vida e a seu caráter efêmero.  

Particularmente explicita com seu crânio humano se refletindo em um espelho, com a 

ampulheta e o castiçal apagados.  

 
290 Tradução: Vaidade das vaidades tudo é vaidade; 
291 Baugin/Lubin- (Pithiviers 1612-Paris 1663) Ele foi um pintor barroco francês no século XVII; 
292 Chardin/Jean-Baptiste Siméon- (Paris 02/11/1699- Paris 06/12/1779) Ele foi um dos mais célebres pintores 

do barroco francês; 
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Além do seu morceau de réception já citado “Tige de pavots accompagnés de 

quelque feuillages de chardon”, ela pinta várias naturezas mortas de flores e frutas, 

expôs também um quadro de frutas no Salão de 1673 e dois de flores no Salão de 1704. 

 Os quadros realizados para o Salão dos Nobres da Rainha em Versailles abordam 

igualmente esses temas. Mas destinados a uma decoração real, foram feitos de uma 

maneira mais discreta. Desta maneira a presença das flores frescas e dos frutos maduros, 

prestes a murchar e apodrecer, bem como a jarra tombada e o relógio, são ao mesmo 

tempo símbolos do tempo que passa, talvez destinados a lembrar a Rainha, esposa de um 

monarca absoluto, que a morte coloca fim a qualquer vida, a qualquer riqueza ou poder 

terrestre. 

Os destinos destas duas irmãs oriundas de uma família de artistas pintores, na qual 

o irmão Bon de Boulogne também se destaca, na verdade tendo muito mais pinturas 

conhecidas e chegando a ser um pintor de história, verificamos que Madeleine de 

Boulogne dedica sua vida integralmente a pintura, já recebendo encomendas reais, e 

diversificando os temas de suas naturezas mortas.   

As naturezas mortas de Madeleine de Boulogne não se resumem a obras somente 

decorativas, são representações de atributos relacionados as artes da época, podendo 

atravessar os séculos transmitindo as ansiedades e preferências deste momento. Seus 

trabalhos transmitem questões filosóficas, misturam a estética com o saber, já se inicia 

um impulso para que as mulheres pintoras possam transmitir com suas obras a sua 

capacidade intelectual e participem das questões sociais e políticas através de sua arte. 

Embora uma mulher como Madeleine de Boulogne por não ter escolhido o casamento 

termine restrita a uma vida quase monástica e sua irmã Geneviève acabe ficando também 

a sombra de seu marido. Portanto estas duas pintoras também foram consideradas 

pertencentes a época do apagamento, como vimos as obras de Madeleine de Boulogne 

passaram anos atribuídas a outros artistas e o morceau de réception destas duas artistas 

não foi digno de uma conservação adequada, visto que as obras são totalmente 

desaparecidas. 

 Mas, de qualquer forma percebemos um grande avanço na questão da dedicação e 

do desenvolvimento artístico de Madeleine de Boulogne. Essas obras atravessaram os 

séculos e nos transportam para a atmosfera dos salões onde circulavam a política e os 

acontecimentos sociais. 
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3.4. ELIZABETH-SOPHIE CHÉRON – Uma mulher da Renascença (Fig. 53) 

 Fig.53 - Chéron/ Elizabeth-Sophie. Autoretrato.  

Poète, Peintre et Musicienne. Gravura. 1672. 

Elizabeth-Sophie Chéron nasceu em 3 

de outubro de 1648 em Paris primeiramente é 

sempre lembrada como uma pintora, mas 

também como uma mulher da Renascença, 

pela sua inteligência e capacidade intelectual. 

Ela teve êxito como poetisa, musicista, 

pintora, tradutora e acadêmica. 

  Através da leitura de seus escritos 

percebe-se que ela era uma moça de 

inteligência muito viva, e que demonstra 

muito cedo sua vontade de ser artista, 

começou muito cedo a ser treinada pelo seu 

pai, Henry Chéron, nas artes do esmalte e das 

miniaturas e já mostrava uma aptidão remarcável. Foi educada na religião calvinista, mas 

se rebela e frequenta assiduamente a Abadia Jouarre293, onde com 14anos recebe a 

primeira encomenda da Abade Mãe, Henriette de Lorraine, antes de abjurar e escolher o 

catolicismo como sua mãe, Marie Lefèvre. Todo mundo a reconhece como uma pessoa 

virtuosa e caridosa. A Academia recusa pessoas pertencendo a tradição reformada. Mais 

tarde, devido ao abandono de seu pai a família ela assume a posição de chefe de família 

e chefe de ateliê. Apesar de muitos homens intelectuais e nobres da época terem se 

interessado por ela, ela só decide se casar aos 44 anos, com o engenheiro do Rei, M. 

Jacques Le Hay294, sendo atribuído a ela o nome de Madame Le Hay. Eles se casam 

numa” união filosófica. “Ela era conhecida também como a Ilustre Mlle Sophie Chéron e 

diziam que era mais conhecida pelo seu nome do que pelo nome de seu marido. 

Citada por Voltaire, com as seguintes palavras: “Elizabeth Chéron, nascida em 

Paris em 1648, celebre por sua música, pintura e versos, é mais conhecida pelo seu nome 

que pelo nome de seu marido, senhor Le Hay: morto em 1711” (Fig.54); 

      

 
293 Abadie de Jouarre- Abadia no departamento de Seine et Marne na França; 
294 Le Hay/Jacques- (data de nascimento e morte desconhecidas). Ele foi engenheiro do rei e guarda do gabinete 

de estampas da Biblioteca do rei entre 1720-21 
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O Morceau de Réception- Autoportrait295 – óleo sobre tela- 88x73cm- Musée du Louvre. 

Ano de realização 1672. (Fig. 55)   

Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1672   

Fig.55 - Chéron/Elizabeth-Sophie. Autorretrato. 
Óleo sobre tela.88X73cm. 1672.Musée du Louvre. 

 

Elizabeth-Sophie Chéron é aceita na Academia 

Real de Pintura e Escultura em 1670, sob as graças e 

apoio de Charles Le Brun. Ela foi a primeira mulher 

dentro da Academia a se auto-retratar. Representa-se 

como uma mulher sábia, com um desenho na mão. 

Desta maneira ela afirma seu talento e o cuidado com 

o qual preparava suas obras, mesmo o estudo do 

modelo vivo sendo proibido para as mulheres, de 

acordo com Montaignon296. 

Extraordinariamente, a Academia a honra pelo talento de uma mulher excepcional, 

colocando- a acima de sua condição e sem preconceitos em relação ao seu sexo. Num 

século em que a pintura da moda exalta os retratos o morceau de réception de Mlle Chéron 

que foi o seu autorretrato, preenche todos os critérios estéticos da instituição. Conforme 

documentação: “No décimo primeiro dia de 1672, a Academia extraordinariamente 

reunida, M. Le Brun apresentou dois autorretratos feitos pela Senhorita Elizabeth Chéron, 

os quais satisfizeram tanto a Companhia, que foi estimada como uma obra rara, mesmo 

excedendo a fraca capacidade de seu sexo, foi resolvido lhe conceder a qualidade de 

Acadêmica e foram pedidas as Cartas necessárias (Fig. 56)”297. 

 Elizabeth-Sophie Chéron participa do Salão de 1699 com o seu autorretrato (Fig. 

55). A partir de então, a realização de retratos se torna para ela uma fonte de ganhos e de 

sucessos. Com 22 anos, a pintura que ela realiza do arquebispo de Paris, Hardouin de  

Beaumont de Péréfixe298, preceptor de Louis XIV, estabelece sua reputação e numerosos 

aristocratas fazem encomendas. Parece que seus talentos como pintora não se limitam a 

pintura de retratos. Fontes biográficas descrevem suas qualidades também pela execução 

 
295 Tradução: Autorretrato 

296 MONTAIGNON, Anatole de. Procès-verbaux de l´ Académie Royale. Tome I e II. J. Bauer. 1878. 
297 Tradução: No décimo primeiro dia de 1672, a Academia extraordinariamente reunida, M. Le Brun 

apresentou dois autorretratos feitos pela Senhorita Elizabeth Chéron, os quais satisfizeram tanto a Companhia, 

que foi estimada como uma obra rara, mesmo excedendo a fraca capacidade de seu sexo, foi resolvido lhe 

conceder a qualidade de Acadêmica e foram pedidas as Carta necessárias. 
298 Hardouin de Beaumont Péréfixe- (1606- Paris 01/01/1671). Historiador francês e bispo; 
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de pinturas de história ou cenas religiosas (Fig. 57). Mas nos inventários de suas obras 

poucas são encontradas. 

Para satisfazer seu gosto pela participação na sociedade, esta artista tinha o hábito 

de reunir pessoas letradas em seu salão e em troca seus amigos exprimem uma opinião 

muito favorável a suas atividades artísticas. Ela recebia muitos elogios pela qualidade de 

seus retratos. Num texto de 1808 de Gault de Saint Germain299, podemos ler, a respeito 

de Chéron: “Sua extrema facilidade para reter os traços da fisionomia, permitia que ela 

pintasse de memória seus amigos, fazendo crer que ela os havia pintado de perto” (Fig. 

58). E, ainda, no “Abregé de la vie des plus fameux peintres...”: “pelo seu desenho, seu 

mérito foi conhecido em pouco tempo, e ela pintava muitos retratos, nos quais a perfeita 

semelhança era o mínimo. Uma linda tonalidade de cores, um desenho refinado, muita 

harmonia, uma bela caída dos tecidos juntamente com uma grande facilidade com o 

pincel, estão reunidos nesta artista ilustre. Ela fazia retratos mesmo de memória”. 

(Fig.59). 

          Ainda com relação à artista, lemos em Antoinette Deshoulière, nas Réflexions 

Morales sur l´envie immoderée de faire passer son nom à la posterité (Figs.60 e 61), 

de 1693: 

 Fig.60 - Chéron/Elizabeth-Sophie.Portrait de Madame Des Houlières.  
Óleo s/ tela.44,5X40cm. 1693.Musée Condé. 
Fonte: Catálogo do Musée Condé. Chantilly. França; 

 

  “A sábia Chéron, através de seu pincel divino, me traz um 

brilho novo, ela reforça hoje as Graças, as quais meus 

inimigos cruéis e minhas longas dores, deixam no meu rosto 

apenas poucas marcas, para retornar ao seu lugar, ele me dá 

minhas primeiras cores, pela sua arte, raça futura, conhecera 

o presente que me deu a natureza, e posso esperar que com 

este socorro, enquanto errarei nas sombrias águas, ainda 

poderei honrar meus dias, sim, posso ficar convencida, com 

prazer e permanecer para sempre, é o destino de suas 

obras.”300 (Fig.61) 

 

  Não somente célebre pelo seu dom na pintura Elizabeth-Sophie Chéron é também 

excelente no desenho e na gravura, apaixonada particularmente pela Antiguidade e os 

mestres antigos. Ela começa a realização do desenho a partir das pedras antigas tiradas da 

coleção do Rei e de outros colecionadores como Bourdaloue.301 Seu talento para o 

desenho ultrapassa as suas qualidades de copista e seu lugar fica muito além da simples 

 
299 De Saint Germain/Pierre- Marie Gault- (09/02/1754-11/11/1842) Foi um pintor e historiador da arte; 
300  DES HOULIÈRES, Antoinette. Reflexions Morales sur l´envie immoderée de faire passer son nom à 

la posterité. Paris: J. Villette.1693 
301 Bordaloue/Louis- (Bourges 20/08/1632- Paris 13/05/1704). Ele foi um jesuíta e pregador. 
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imitação, se inspirando de Dezallier d´Argenville302 tendo como prova a miniatura do 

tema, também testemunham duas estampas realizadas de acordo com a cornalina do 

gabinete do Rei ou o “Cachet de Michelangelo” que podemos ver exposto no British 

Museum.  

Fig.62 - Chéron/Elizabeth-Sophie. La nuit qui répand ses pavots. 
Jaspe Sanguin du Cabinet du Roy.Gravure.1710. 
Planches pour les pierres antiques gravées, tirées des principaux  
Cabinets de France.Paris.BNF.Estampes. (Da 52 fol p, 4,8) 

Em seu ateliê ela executa 

quase sessenta águas-fortes, 

algumas retocadas com o burino 

(Fig.62), por suas sobrinhas 

Ursula e Jeanne De la Croix ou 

seus ajudantes Charles 

Simonneau, Bernard Picard, 

Jean Audran e outros. Quarenta e 

quatro de suas estampas foram 

gravadas” d´une pointe aimable qu´anime constamment um burin savant et 

pittoresque”303 foram tema de uma descrição minuciosa em: Le peintre-graveur français 

ou catalogue raisonné des estampes gravées par les peintres et les dessinateurs de 

l´école française304. Suas gravuras realizadas como os grandes mestres atravessaram a 

história como no “Livre à dessiner composé des testes tirées des plus beaux ouvrages de 

Raphael” (Fig.63) que lhe valeram uma menção no Abecedario de Mariette.305 

Elizabeth também será honrada pelos seus dons de poeta, em 1699 é recebida na 

Accademia dei Ricovrati de Padoue306 sob o nome de Musa Erato (Figs.64 e 65). Dotada 

de uma sólida cultura, dominando línguas como o grego e o latim, seus conhecimentos 

de história santa e mitologia, seu senso de imitação e sua imaginação fértil, a ajudam a 

compor obras poéticas que lhe valem muito reconhecimento. Em sua glória e apogeu ela 

cria um poema heroico-cômico, em três cantos chamado “Les cerises renversées”307. 

Elizabeth-Sophie Chéron também deixa livros didáticos como: Les Principes à Dessiner. 

 
302 Dezallier d´Argenville/Antoine-Joseph-(Paris 01/07/1680-29/11/1765) Foi um colecionador, naturalista e 

historiador da arte francês; 
303 Tradução: de uma ponta amável que sempre anima um burino sábio e pitoresco; 
304 DUMESNIL, Robert. ALEXANDRE, Pierre-François.Catalogue raisonnée des Estampes gravées par les 

peintres et dessinateurs de l´ecole française. Paris: Librairie Allouard. 1842. Bibliotèque Royale. 
305 MARIETTE, Pierre-Jean.Abecedaire de P.J. Mariette et autres notes inédites de cet amateur sur les arts et 

les artistes. Paris: J.B. Dumoulin.1857-1858.BNF. 
306 Accademia dei Ricovrati de Padoue- Sociedade instruída na cidade de Pádua, Itália. 
307 Tradução: As cerejas entornadas 
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Ela falece aos 63 anos, em 03 de setembro de 1711 e é enterrada na Igreja de Saint-Sulpice  

em Paris. Junto ao seu túmulo foi deixada a inscrição: “The unsual possession of two 

exquisits talents will render Chéron un ornament to France for all ime. Nothing save the 

grace of her brush could equal the excellences of her pen308.” 

        A passagem de Elizabeth-Sophie Chéron pela Academia Real de Pintura e Escultura 

deixa um realce muito especial pois ela alcança um nível de trabalho demarcável, com a 

execução do primeiro autorretrato, bem como de Figuras mitológicas e históricas, ela 

ultrapassa os limites determinados até então para as mulheres, saindo das pinturas de 

flores e miniaturas e entrando num universo até então proibido.            

          A participação das mulheres nos ateliês de modelos vivos não era permitida e, por 

isso, o seu desenvolvimento artístico permanecia limitado, nunca atingindo a capacidade 

de realizar pinturas de história. Mas, ao contrário do que era de se esperar, vamos nos 

deparar com um momento marcante nesta história feminina dentro da Academia Real de 

Pintura e Escultura. 

          O furor causado pelo desenvolvimento tão brilhante de Elizabeth-Sophie Chéron, 

trará um recuo na aceitação e na participação das pintoras mulheres dentro da Academia, 

 provavelmente devido a extrema preocupação com a conservação hegemônica dos 

pintores do sexo masculino, detentores das realizações das pinturas a óleo em grande 

formato, das grandes pinturas de história e das pinturas de retratos. Este grupo de 

acadêmicos detinha as encomendas reais e considerava se num nível artístico não digno 

de ser atingido por qualquer pessoa. 

          Neste momento a aceitação de mulheres ainda era muito restrita e considerada 

iniciante. Vamos poder observar então que as próximas pintoras a serem admitidas terão 

seus trabalhos quase ignorados e seu sucesso estará longe de acontecer, ao invés de esta 

inovação alcançada por Elizabeth-Sophie Chéron ter sido um passo para alcançar a 

participação equalitária a dos acadêmicos do sexo masculino na Academia Real de 

Pintura e Escultura. 

          Mas, mesmo assim, o autorretrato de Elizabeth-Sophie Chéron, será um marco 

dentro da história da arte que demonstra uma mudança de papel entre a mulher criadora 

e a mulher musa inspiradora, além de provar que as mulheres também eram capazes de 

realizar obras que ultrapassavam a pintura decorativa.    

 
308 Tradução: O dom incomum de possuir dois talentos tão requintados, deram a Chéron um lugar especial na 

França para sempre. Nada se compara a habilidade de seu pincel que se equipara a excelência de sua escrita. 
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          Se os pintores do sexo masculino praticaram o autorretrato desde o início dos 

tempos modernos, as mulheres estão longe de terem feito o mesmo principalmente na 

França. Foi necessário aguardar o início do século XVIII para que a Acadêmica Sophie 

Chéron realizasse o seu. E é importante ressaltar que o autorretrato geralmente funciona 

como um exercício de si mesmo, desde que o pintor começa a ter consciência de ser 

alguma coisa a mais do que um simples artesão. Também como escreve Pierre 

Georgel309: “De todos os motivos suscetíveis de serem tratados na pintura, o trabalho do 

pintor sempre foi o motivo por excelência, pois o artista se projeta como tal no próprio 

ato que o institui e o legitima como artista.” 

           Somente no último quarto do século XVIII, as francesas se representam pintando. 

Este atraso estaria talvez ligado a diferença do estatuto profissional acordado aos homens   

e as mulheres? Enquanto a França está dividida pelas guerras de religião, na Alemanha, 

na Itália e nos Países Baixos, onde as cidades conheciam um vivo desenvolvimento 

artístico, os primeiros autorretratos das mulheres pintoras em seu trabalho aparecem na 

metade do século XVI (primeiro em Flandres com Catarina van Hemessen, depois na 

Itália com Sofonisba Anguissola e Artemisia Gentileschi).  

          Mais um assunto, deve-se atribuir ao século das Luzes, uma influência benéfica a 

essa tomada de consciência pelas Francesas de sua identidade de mulher artista e dos 

problemas causados por um estatuto profissional discriminatório.  

          A partir da segunda metade do século XVIII, um certo número de mulheres pintoras 

param de se considerar como pintoras de segunda categoria. Sintoma de mudança: o 

autorretrato que se torna o topo artístico das mulheres até a chegada de Napoleão I e a 

instalação da ideologia familialista as quais elas dificilmente escapariam. Este fenômeno 

característico na França vai se tornar um verdadeiro fato social.      Entre 1770 e 1804 

mais de sessenta autorretratos ou retratos pintados por mulheres foram expostos nos 

Salões. 

  Primeiramente no Salon de la Correspondance, criado em 1779 por Pahin de la 

Blancherie rue de Tournon, em seguida na rua Saint-André des Arts, com o objetivo de 

ser um objeto de emulação entre artistas nacionais e estrangeiros que não faziam parte da 

Academia. Foi nesse Salão que em 1782, Elizabeth Vigée-Le Brun e Adelaide Labille-

Guirad expõe no mesmo dia, o seu autorretrato, munida com a palheta e pincéis nas mãos, 

criando um choque psicológico e político sem precedentes. No Salão do Louvre, em 

 
309 Pierre Georgel- (14/11/1943). Conservador e diretor do Museu de Belas Artes de Dijon, França; 
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agosto, esse salão era reservado aos acadêmicos somente até 1791, data na qual ele será 

aberto a todos os artistas por decreto revolucionário em 21 de agosto de 1791.No Salon 

de la  Jeunesse , enfim, reservado aos alunos, que dura o dia todo e acontece ao ar livre 

no dia da Fête de Dieu, Place Dauphine310 em Paris. Também encorajadas por Adelaide 

Labille-Guiard que abriu um ateliê para moças “as senhoritas do sexo” foram expostos 

vários autorretratos, entre 1783 e 1788, fazendo parte da cena artística dentro de uma 

realidade que não se podia ignorar. O fato de que as mulheres não se contentam mais de 

realizar seus autorretratos no exercício de seu trabalho, mas os exibir em público nos 

Salões levanta inúmeras questões e principalmente no que diz respeito a 

institucionalização da criação artística feminina.  

 Sua admissão limitada na Academia Real de Pintura e Escultura foi um fator de 

legitimidade de suas atividades, o que as permitiu de reivindicar abertamente um estatuto 

de artista, e não mais o de artesã, que era até então reconhecido às mulheres exercendo a 

pintura dentro do padrão das corporações e ateliês familiares. Em seguida, o fato de pintar 

autorretratos estaria inserido nos debates das “Luzes” orientados para o indivíduo e seu 

reconhecimento de direitos. Inserção completa como veremos nos autorretratos de Marie-

Suzanne Roslin, pintora de retratos e Anne Vallayer-Coster pintora de natureza morta, 

que colocam em dez anos de intervalo o duplo problema da relação da mulher com seu 

modelo masculino e do tema ao objeto. Por imitação, aliás dito em excelência, de um 

ponto de vista da hierarquia artística, a mulher não corre o risco de se submeter a um 

padrão que ela própria definiu? Enfim o autorretrato seria talvez a materialização de uma 

fala específica das mulheres as vésperas da Revolução, pois não se trata somente de suas 

reivindicações de um estatuto profissional mais igualitário, mas de mostrar a todos uma 

imagem de mulheres bem diferentes das de David311, e a maioria dos pintores de história 

consagrados, difundem em suas imensas composições inspiradas da mitologia antiga e da 

história romana.  

  Marie-Jo Bonnet, em seu livro Les femmes peintres à leur travail, destaca o fato 

de que as mulheres anseiam não somente a realização de suas pinturas, mas também 

exercer a profissão, e esta mudança vai intervir profundamente no campo simbólico, pois 

 
 

 
311 David/Jacques-Louis-( Paris 30/08/1748- Bruxellas 29/12/1825) Foi um pintor francês representante do 

neoclassicismo; 
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determinara uma ruptura importante com a tradição cultural masculina que mantinha a 

mulher como objeto do olhar do homem e não o tema de seu próprio olhar. 

 Haverá uma mudança dentro do imaginário artístico comum, pois a “Pictura”312 ou 

a alegoria da pintura era geralmente personificada por uma mulher pintando diante de um 

cavalete. Sendo assim, uma forma de mascarar o real ou melhor a existência de uma 

mulher nas práticas artísticas e a impossibilidade do acesso a uma identidade criadora. 

Realizando autorretratos executando o seu trabalho como pintoras, as mulheres colocam 

em questão as representações simbólicas tradicionais dos sexos e de sua colocação dentro 

da cidade.  

 A visibilidade artística das mulheres significa também uma ruptura com a Arte, 

segundo Bonnet, o aparecimento dos autorretratos de mulheres pintoras em seu trabalho 

na França das “Luzes” será um verdadeiro movimento de emancipação das mulheres na 

arte. Um movimento que explica por que as mulheres foram impostas no retrato entre os 

melhores representantes da Escola Francesa do século XVIII.  

Seria necessário falar de uma idade de ouro da pintura das mulheres?   

Com certeza, nesta era de ouro uma dupla mutação: mutação do centro de interesse 

artístico das mulheres, que ultrapassa o terreno tradicional feminino da natureza morta e 

das miniaturas a arte do retrato, arte por excelência de uma reflexão sobre a identidade 

social, religiosa, sexual etc.) e também uma mutação do olhar das mulheres para elas 

mesmas, que situa um período determinante na história da França. É o século da “Luzes”, 

um século onde se experimenta novas formas de misturas sociais através da vida dos 

salões, clubes, cafés, o movimento das academias e dos salões de pintura. É um século 

que contesta o sistema de privilégios, as hierarquias sociais calcadas no nascimento, nas 

hierarquias sexuais e todo o modelo antigo do pertencimento sexuais e familiares.  

Não era de se admirar que as artistas francesas participem deste movimento geral 

de emulação dos talentos individuais. Mas que talvez surpreenda, as que participam 

dentro de seu próprio terreno, com suas próprias armas, conforme Marie-Jo Bonnet, 

elaborando pela primeira vez na sua história uma estratégia política onde o autorretrato 

se torna uma verdadeira arte do manifesto.313 

 

 

 
312 Pictura: Tradução: do italiano Pintura; 
313 BONNET, Marie-Jo. Femmes Peintres à leur travail. Paris: Revue d´histoire moderne et contemporaine 

nº 49-3. 2002 p. 140 – 167;  
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3.4. ANNE MARIE-RENÉE STRÉSOR: Entre a pintura e o convento 

Anne Marie-Renée Strésor nasceu em 23/01/1651 em Saint-Germain l´Auxerrois, 

Paris, e morreu em 06/12/1713 era filha de um pintor retratista alemão chamado Henry 

Strésor, teve vários irmãos, mas, muitos morreram jovens. Lemos:  

“Possuímos poucos detalhes sobre Mademoiselle Strésor, sabemos apenas que não era alta 

e de complexão magra, que em sua juventude tinha uma tendência para a vaidade, que se 

preocupava muito com o cuidado de sua silhueta e de seus cabelos, que eram muito bonitos, 

ela amava o mundo, a música e principalmente a pintura; seu caráter amável e culto atraia 

pessoas do mais alto nível e um certo retrato que ela realizou de Madame Christine de 

Bavière, que não era maior do que a cabeça de um espeto, garantiu a ela uma verdadeira 

reputação; essa miniatura fez sensação na corte, “ o próprio Rei a elogiou muito e disse que 

a pessoa que tinha feito este retrato deveria estar entre os mais hábeis.” 314 

 Provavelmente foi formada pelo seu pai, era especialista em miniaturas e foi 

através do retrato em miniatura da Delfina Marie-Christine de Bavière315 que se tornou 

conhecida pelo rei. 

 Seus pais morreram em 1679, logo em seguida ela se torna noviça, entra para o 

Couvent des Visitandines de Chaillot316 em 1681 (Fig. 66). Não se sabe a razão exata 

dessa decisão, uma vez que sua arte era apreciada e reconhecida. Algumas hipóteses 

seriam a perda de seus pais repentina, problemas financeiros ou de saúde, ou talvez 

mesmo a existência de uma desilusão amorosa.  Mesmo não possuindo riquezas, por causa 

de seu dom para a pintura ela consegue entrar para a ordem sem possuir um dote. 

Abandona as miniaturas e se dedica a pintura à óleo para realizar grandes quadros que 

decorarão o santuário de sua comunidade.  

            Fig.66 - Vue du Couvent des Visitandines de Chaillot.Gravure anonyme réalisée vers 1774. 
                 Gravures de l´Époque moderne presentées dans: Pascal Ory,” Le Palais de Chaillot”, 
                 Cité de l´architecture et du patrimoine, Aristeas, Actes Sud,2006, page 12 et 14. 

 

 

 

 

 

 

 
314 CHAVIGNERIE, Emille Bellier. La Soeur Anne Marie-Renée Strésor. Paris: Revue Universelle des 

Arts. Avril-Septembre. 1858.vol VII. 

     315 Marie Christine de Bavière- (Munique 28/11/1660-Versalhes 20/04/1690) Ela foi uma princesa da 

      Bavária; 

     316 Couvent des Visitandines de Chaillot- É um convento da ordem da Visitação que fica no oeste de Paris; 

       em Chaillot no 16º distrito; 
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 O Morceau de Réception: Jesus Christ Apparaissant à Saint Paul sur le chemin de 

Damas317   técnica: velino. Ano de realização 1676/1677. (Obra desparecida) 

          Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1676 

          Com essa obra ela foi aceita na Academia Real de Pintura e Escultura no mesmo 

dia. Esta obra foi muito admirada e considerada e ficou exposta em um recanto da janela 

da Academia.  

Em 1687, ela recebe o chamado para o convento. Assim que saiu do noviciado foi 

dado a ela tempo para se dedicar às pinturas. Vale ressaltar que ela é admita sem dote na 

congregação desde que continuasse sua aprendizagem na pintura a óleo, com o encargo 

de executar grandes quadros para o coro da Igreja. Ela trabalhava num cômodo, com tudo 

que era necessário para essa arte, com um espaço capaz de conter grandes quadros. Neste 

lugar essa religiosa trabalhou com tanta assiduidade que não havia lugar no monastério 

onde não houvesse obras dela (Fig.67). Ela fez um número considerável de quadros de 

seis pés de altura para o coro e para a igreja. Havia ainda alguns no antecoro e em outros 

lugares da casa, bastante grandes, uma quantidade enorme de pequenos em óleo ou em 

miniatura, sentenças e frentes de altar, enfim tudo o que podia se desejar, realizando tudo 

sempre com grande prazer e sem nenhuma dificuldade. As pessoas que viram estes 

quadros ficaram admirados de sua ciência nesta arte, ainda mais da quantidade e do 

tamanho das obras, se admirando do fato de que uma pessoa de complexão tão pequena 

pudesse realizar tão grandes obras.318 

  Muitas vezes ela era obrigada a trabalhar sobre um andaime, feito especialmente 

para isso e aguentar uma situação muito incômoda. Apesar das doenças trazidas pela 

idade ela trabalhou até a sua morte em 6 de dezembro de 1713.   Infelizmente não existem 

imagens, todas as obras estão desaparecidas, algumas obras estão repertoriadas no Hôtel 

de Ville em Paris: - “Immaculée Conception” 1688; “Copies des Sept Sacrements” de 

Nicolas Poussin- “Le Mariage de Saint- Joseph”; “Naissance du Christ- Saint-

Joseph.” 

Anne Marie Strésor mostrou a sua capacidade de acompanhar o desenvolvimento 

artístico que acontecia no âmbito masculino produzindo pinturas históricas e religiosas. 

 
317 Tradução: Jesus Cristo aparecendo para São Paulo no caminho de Damasco; 
318 LE RAY, Gisèle.Les oubliées: Anne Rennée Strésor, Dorothée Massée et Catherine 

Perrot.15/09/2020.Gallica.Une visitandine de Chaillot.Bulletin de la Societé Historique d´Auteuil et de 

Passy.Octobre 1902. 
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Como já foi comentado e ressaltado as mulheres não frequentavam as aulas de estudos de 

desenho do corpo humano, o que as restringia no desenvolvimento de suas pinturas.  

Anne Marie-Renée Strésor prova que as mulheres eram capazes de realizar 

grandes formatos e que a sua compleição física também não significava um impedimento. 

Embora vamos perceber que as pintoras que precedem Elizabeth Sophie-Chéron 

caminharão para um apagamento significativo até o fechamento da Academia Real para 

as mulheres. 

         Embora as mulheres que tiveram suas vidas dedicadas ao monastério nunca tenham 

se sobressaído, sendo talvez a categoria de artistas mulheres que mais permanece no 

apagamento, pois as obras não eram assinadas ou desapareceram devido a diferentes 

circunstâncias, por não haver interesse e valorização a suas conservações, muitas 

manifestações artísticas femininas existiram nos conventos no século XVII. Ainda neste 

século, mulheres eram mandadas para o internato antes do casamento para educação, ou 

mesmo por opção própria, por motivo de uma dificuldade na vida ou por simples opção.  

Philippe Bonnet319 realizou um estudo a partir de duas congregações femininas na 

contrarreforma: as Ursulinas e as Visitandinas. Essa documentação foi possível através 

das cartas que registram informações sobre a vida artística das comunidades femininas 

“pequenos objetos nos quais as mulheres são excelentes: o bordado, as flores artificiais, 

a renda e os trabalhos com a agulha”.  

          Além disso, trabalhos como a lã, tecelagem, filagem, tratamento decorativo 

também tiveram destaque. Algumas comunidades possuíam seus próprios ateliês de 

fabricação de tecidos.   A ornamentação e cuidado com os altares apresentava muitos 

trabalhos com as rendas bordadas, flores, ouro e seda, tapeçarias feitas com fio e agulha, 

com cenas de representação e adoração. A douração e o trompe l´oeil também eram 

bastante praticadas nessas decorações. Da mesma maneira, peças de prataria com ouro, 

prata e pedrarias, trabalhos com madeira esculpida e também imitação de mármore e 

madeira. Ainda trabalhos com faiança e mosaicos.  

           Muitos desses locais desapareceram por ocasião da Revolução Francesa ou foram 

transformados em locais administrativos. Mas finalmente existiram também religiosas 

dedicadas a pintura: “desde pequenos quadros de devoção até amplas decorações de teto 

 
319 Bonnet/Phillippe-Ele é um escritor francês, foi aluno da Escola de Chartes, foi inspetor dos monumentos 

históricos no Ministério da Cultura da França (1980-1998) professor associado a Universidade da Bretagne 

Sud (2000-2009). Atualmente é conservador do patrimônio do Serviço de Inventários da Região da 

Bretanha.Publicou várias obras e artigos sobre a história da arte da Idade Média; 
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derivadas de modelos romanos”. Também aí, as mulheres deveriam se restringir a pintar 

naturezas mortas ou retratos. Muitas se especializaram nas miniaturas, mas houve as que 

enfrentaram as dificuldades realizando obras com grandes Figuras e iconografias 

complexas.320 Philippe Bonnet cita alguns exemplos: [....]La Madre Marguerite de la 

Misericorde, dourava maravilhosamente e ainda sabia manejar o pincel: ela embeleza a 

abóboda de pinturas e afrescos e de dourações muito elegantes[...]A Irmã Antoinette 

Bourbon du Saint Esprit (1594-11/1639) dotada de uma imaginação rica e profunda para 

criar todos os tipos de obras, se engaja na pintura e na douração de grande parte da 

abóboda do santuário da igreja. A obra foi dividida em várias partes para que ela pudesse 

realizá-la em sua casa [...]A Irmã Sainte –Madeleine filha e discípula de Quentin Varin 

321realiza vários desenhos e pinturas na Comunnauté des Ursulines d´Amiens....A Madre 

Becquerel (1616-28/1689) praticava a escultura e fez o desenho de um retábulo feito em 

madeira, ela realizou todos os ornamentos dos capitéis, envelhecimento, frisos, cartuchos 

e todos os relevos.  Houve também, várias religiosas que se dedicaram à arquitetura. 

         Anne Marie-Renée Strésor como muitas outras mulheres que se dedicaram as artes 

dentro dos conventos passarão despercebidas com os seus trabalhos desaparecidos até que 

se desperte o interesse pelo estudo das mulheres na arte. Dentro destas questões também 

poderíamos voltar a nos perguntar onde estaria esta linha tênue que divide o trabalho 

artesanal e a obra de arte. Verificamos esta incidência da presença feminina nos trabalhos 

manuais e mais raramente nos trabalhos de criação onde é requerido a habilidade 

intelectual, mais rara, como no caso da pintura e da escultura.    Mesmo com tantas obras 

realizadas, os quadros de Anne Marie-Renée Stresor que nos dariam mais uma prova das 

habilidades femininas na pintura, com suas pintoras de cenas religiosas que nos causam 

curiosidade de poder conhecê-las e analisá-las em suas questões iconográficas e 

pictóricas, desapareceram completamente. Temos notícias de que o convento que 

abrigava as obras de Anne Renée Stresor teria sido destruído em parte na ocasião de uma 

explosão de uma fábrica de pólvora nas proximidades, em 1794, algumas obras ainda 

ficaram expostas na igreja do convento, mas sendo destruídas alguns anos depois, não 

restando nenhum vestígio de aquisição por algum colecionador nem conservação em 

nenhum museu, apenas algumas obras repertoriadas no Hôtel de Ville como já citado. 

              

 
320BONNET/Philippe.La pratique des arts dans les couvents de femmes au XVIIe siècle. Paris: Bibliothèque 

des Écoles de Chartes.1989 p.433-472; 
321 Varin/Quentin- (Beauvais 1584- Paris 1626) Ele foi um pintor barroco francês; 
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3.5. DOROTHÉE MASSÉ- A primeira e única Escultora 

Dorothée Massé- Godequin pertencia a uma família de escultores que trabalhavam 

para a corte do Rei. Seu pai Charles Massé era escultor e gravador e entra para a 

Academia em 1663. Foi casada com o escultor Godequin, de quem ficou viúva.  

Dorothée Massé-Godequin realizava esculturas ornamentativas em madeira e 

realizava trabalhos para a decoração de palácios e castelos, também era gravadora. Não 

era muito comum a presença de mulheres nestas atividades independentemente, era 

considerada uma arte que exige força física, não comumente exercida pelo sexo frágil, 

mas a sua formação familiar e o exercício da profissão com seu esposo permitiram a 

Dorothée grande êxito. 

O Morceau de Réception: Un agencement de feuillage taillé sur bois avec beaucoup de 

délicatesse á l´entour d´un écuson et d´un chiffre322 Ano de Realização:1680. (Fig.68) 

              Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1680 

           A partir de documentação do Musée do Château de Versailles podemos comprovar 

que Dorothée Massé trabalhava com encomendas reais e chegou a ser remunerada pelas 

suas obras que eram na maioria trabalhos iniciados pelo seu marido. As notas de 

pagamento (Fig. 69) citam “la veuve Godequin” 323 como era conhecida. No primeiro 

pagamento ela foi remunerada pela execução de obras para a superintendência em 

dezembro de 1681 e início de janeiro de 1682, no valor de 600 e 400 livre tournois324. No 

segundo pagamento no mês de janeiro de 1682 ela executa esculturas em madeira para os 

apartamentos de Madame de Maintenon325 e é remunerada com 300 livre tournois, no ano 

seguinte em 1683 ela realiza obras para os aposentos do Duque326 , sendo remunerada 

com 1786 livre tournois. Essas obras estavam situadas no Château de Versailles, mas 

devido a diversas reformas e modificações no castelo, não existem mais vestígios ou 

 
322 Tradução: Arranjo de folhagem entalhado em madeira com muita delicadeza contornando um escudo e 

um chifre. 
323  Tradução: A viúva Godequin 
324 A “livre tournois” era uma moeda que ficou em vigor entre 1575 e 1641 na França e foi substituída 

apenas em 1795 pelo “franc revolutionnaire”, tinha o valor aproximado de 0,6189 gramas de ouro puro. 
325 Madame de Maintenon: (Niort, Deux Sèvres 27/11/1683 – Saint-Cyr-École 15/04/1719) Chamada 

Françoise d´Aubigné foi uma nobre francesa considerada consorte do Rei Luis XIV. 
326 O Duque ao qual faz referência a nota de pagamento seria provavelmente Louis Auguste, Duque de 

Maine que viveu entre 1670 e 1736, sendo filho de Madame de Montespan e Louis XIV; 
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imagens dos trabalhos.  Entre 1682 e 1689 ela também realiza trabalhos no Castelo de 

Chenonceau, de acordo com esta nota que consta nas pesquisas de Gisele le Ray, Les 

femmes artistes à l´Academie: 327 (Fig. 70) 

          É importante compreender que lugar 

ocupavam a escultura, a ornamentação em 

madeira e o mobiliário nos séculos XVI e 

XVII, na época de Louis XIV.  As galerias 

do Louvre, quando a Corte se instalava em 

Versailles, abrigaram artistas nestas acomodações e aí, eles executavam gabinetes e 

móveis de ébano para as casas reais. A influência flamenca nesta época era marcante, pois 

alguns artistas tinham sido enviados para Flandres por Henri IV e alguns também tinham 

sido importados para a Corte Francesa. Pelo comando dos ministros Richelieu328 e 

Mazarin eram encomendados mesas e gabinetes decorados com incrustações ou apliques 

em pedras duras. Conclue-se terem sido feitas importações por estes chefes de Estado, 

fato que inferiorizou a produção francesa nestes anos seguintes tão esplendorosos. 

Através das gravuras de Abraham Bosse329, que representam as cenas de interior da 

nobreza e da burguesia, ao mesmo tempo que toda a parte decorativa das residências 

percebe-se esse caráter flamenco bastante acentuado.  

          De acordo com o trecho extraído da publicação de Rodolphe Pfnor 330(Fig. 71) ele 

confirma a preocupação de Henri IV com as artes mobiliárias investindo e protegendo as 

manufaturas de tapeçarias e os artistas. Portanto, o mobiliário francês vai desenvolver o 

seu estilo que ganha um senso de equilíbrio e de proporções jamais visto, são gravados 

motivos de troféus e guirlandas de frutas e de flores bastante realistas nos armários de 

 
327 Le Ray, Gisèle. Les oubliées: Anne Strésor, Dorothée Massé et Catherine Perrot. 

15/09/20.Gallica.Réunion des societés des Beaux Arts des départements de l´Ecole Nationale des Beaux 

Arts session du 8avril 1893 p. 1774. 
Tradução: Num tempo de arte paciente, demorava-se um ano para fazer um móvel, e as mulheres colocavam a mão na 

massa como os homens, manuseando a gouge e a tesoura, em família, testemunha Dorothée Masse ou Massée, a gentil 

escultora do Castelo de Chenonceaux. Por que não? 
328 Richelieu/Armand Jean de Plessis, Cardeal de Richelieu, Duque de Richelieu e Fronsac (Paris 

09/09/1585- Paris 04/12/1642) Ele foi um político francês, arquiteto do absolutismo francês e da liderança 

francesa na Europa; 
329 Bosse/Abraham- (1602-1604- 14/02/1676) Artista francês que se destacou principalmente pela gravação 

por água-forte e com seus trabalhos em aquarela; 
330 PFNOR, Rodolphe. Ornementation usuelle de toutes les époques dans les arts industriels et en 

architecture. Paris: Librairie Artistique. 1866. Hachette Livre Bnf.2013. 
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vestir, também são utilizadas colunas para os pés das cadeiras e das mesas, como se vê 

nos quadros de Terburg331 e de Metsu332. A partir de 1630, torsos aparecem nos pés das 

cadeiras e nos degraus, as vezes nos suportes de gabinetes. O gabinete de ébano torna-se 

um símbolo de status social e riqueza, frequentemente de forma retangular bastante 

simples ele é ricamente decorado com cenas gravadas e sempre sustentado por um suporte 

harmonioso.333 

          Após o retorno da Italia de Simon Vouet e Charles Lebrun, a decoração torna-se 

ainda mais rica, adquirindo nobreza e esplendor.          

          O ministro Colbert teve a feliz inspiração de estabelecer no antigo hotel dos irmãos 

Gobelin em Paris, uma manufatura destinada a centralizar a fabricação de todas as peças 

de mobiliário que deviam ornamentar as residências reais: A manufatura dos Gobelins. 

Esta manufatura foi instalada sob a direção artística de Charles Le Brun que para lá 

transportou os ateliês que trabalhavam em Maincy334 sob a superintendência de 

Fouquet335. Aposentos foram acordados a Cucci336 , Philippe Caffieri337 e aos 

mosaiquistas em pedra dura que Mazarin tinha trazido da Itália. Foram executados aí 

móveis que os bordadores Balland e Fayette decoraram de acordo com os desenhos dos 

pintores Bailly338 e Bonnemer339. Um outro ateliê era reservado aos ciseladores que 

trabalhavam para os apartamentos de Versailles um mobiliário de uma riqueza 

incomparável, que foi transportado para a Monnaie340 na ocasião da guerra de sucessão 

com a Espanha. Tapeçarias chamadas de Flandres foram carregadas, juntamente com 

aqueles que trabalhavam anteriormente em diversos estabelecimentos em Paris, 

fabricando estas magnificas composições que tornaram sem rival este setor artístico. 

Alguns artistas ficaram instalados nas Galerias do Louvre e foi aí que apareceu André-

 
331 Terburg/Gérard- Também conhecido como ter Borch, foi um influente e pioneiro pintor neerlandês do 

Gênero que viveu na Era de Ouro da pintura holandesa; 
332 Metsu/Gabriel- (1629-1667) Ele foi um pintor holandês dos gêneros de história, cenas do quotidiano e 

retratos; 
333 La Grammaire des Arts Décoratifs. De la Renaissance au Postmodernisme.Paris:Flamarion.2004. p. 46. 
334 Mainsy- É uma comuna localizada no departamento da Île-de-France, região de Seine et Marne, no norte 

central da França. O Château de Vaux-le-Vicomte fica localizado nesta Comuna; 
335 Fouquet/Jean-O mais importante pintor do século XV, um grande mestre na criação de painéis; 
336 Cucci/Domenico- (1635/1705) Ele foi um marceneiro e escultor em madeira e bronze nascido na Itália; 
337 Caffieri/Philippe- (1714-1774) Ele foi um escultor em bronze; 
322 Bailly/Antoine Nicolas. (Paris 30/05/1659-Paris 13/11/1736) Ele foi um arquiteto e inventor dos quadros 

do Rei. 
339 Bonnemer/François. (1638-1689) Ele foi um pintor e gravador francês; 
340 Monnaie- L´hôtel de la Monnaie fica situado no quarteirão de Conti no 6º distrito de Paris, edifício do século 

XVIII realizado pelo arquiteto Denis Antoine; Monnaie de Paris; 
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Boulle341 o mais celebre ebenista do reino de Luis XIV. Boule faz inovações e cria as 

marchetarias com conchas e com cobre, ao mesmo tempo a escrivaninha plana e a 

cômoda. 

 Louis XIV foi o apogeu do grande estilo decorativo. O monarca tinha prazer em 

circundar o trono com uma fastuosa decoração que lembrava os monarcas asiáticos, mas 

possuindo ao mesmo tempo bom gosto, ele soube como não sacrificar o interesse artístico 

em prol da riqueza da matéria. Foi admiravelmente servido por Colbert e Lebrun e pelos 

artistas de seu tempo que lançaram as bases de uma renovação de luxo interior.  

Mas nos interessa compreender qual lugar ocupavam as artes decorativas, ainda 

neste momento na tentativa de se afirmar como arte, dentro do critério dos mestres da 

Academia. E, também seria bom lembrar que dentro da hierarquia de gêneros da 

Academia Real a escultura vinha depois da pintura e neste período que observamos parece 

que as mulheres estavam preferencialmente sendo distanciadas de ocupar o alto da 

pirâmide. 

Fig. 72 – Detalhe de escultura em madeira 

 do Château de Versailles, aplicada em   boiserie 

 Decoração características da época de Louis XIV. 

 Todos esses pintores, escultores, bronzeadores, 

tapeceiros e ebenistas eram considerados como uma 

academia prática e ativa dentro das artes do mobiliário. 

Mesmo assim, foram considerados fundadores e 

participantes da Academia Real, o marmoreiro Jouillet, 

o esmaltador Ferrand e junto com eles nossa escultora 

Dorothée Massé especialista em madeira, de acordo 

com o trecho do texto de Rodolphe Pfnor. (Fig.71) 

Apesar da carreira de Dorothée Massé ter se 

iniciado com grande apoio da parte dos pais e cônjuge 

hoje em dia Dorothée Massé é mais citada do que eles e possui mais destaque na história 

da arte por ter sido a primeira e única escultora a ser admitida na Academia Real de 

Pintura e Escultura até o seu fechamento após a Revolução Francesa. 

 

 
341 Boulle/ André-Charles- (Paris 11/11/1642-Paris29/02/1732) Charles Boulle desenhou e produziu mobiliário 

para a Corte de Luis XIV como metre de ebanisteria. Ficou conhecido pelo seu trabalho de marchetaria de alta 

qualidade; 
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3.6. CATHERINE PERROT: O tratado das miniaturas  

 
Fig. 73 -Charpentier. Retrato de Catherine Perrot. 
 Les femmes à l´Academie de Peinture.  
L´Art, revue bimensuelle illustrée, vol XLV, nº 11,  
1888, p.121-133; 

Catherine Perrot nasceu por volta de 

1620, foi esposa de um escriturário chamado 

Claude Horry, morreu em 1689. Foi pintora de 

flores e pássaros em miniatura. Foi aluna de 

Nicolas Robert.342  O seu retrato foi gravado por 

Charpentier (Fig. 73) e tinha como legenda: À 

Demoiselle Catherine Perrot, femme de M. 

Claude Horry notaire apostolique de 

l´achevêque de Paris, académiste de l´Académie 

Royale de Peinture et Sculpture par son très 

humble serviteur Charpentier.343 

   Catherine Perrot foi admitida na Academia Real de Pintura e Escultura com 60 

anos e era tida como uma senhora idosa inofensiva, após a passagem de Dorothée Massée 

que exercia os trabalhos de escultora tidos até então como tarefas de força masculina e 

Elizabeth-Sophie Chéron que havia conquistado tanto êxito na execução de vários 

gêneros.344 

Fig.74 - Robert/Nicolas. Catálogo de Exposição do 
 Muséum National d´Histoire Naturelle 
Tulipae variae. La veuve violette. Passables de Panaches  
mais de mauvaise forme. Vélin. Porte feuille 7. Folio28. 

 

 As obras de Catherine Perrot seguiam o estilo de 

seu professor usando a técnica da goma arábica para 

diluição das cores e aplicação sobre velino. O exemplo 

(Fig. 74) é uma obra de Nicolas Robert que dá uma idéia 

do estilo de trabalho, pois as miniaturas de Catherine 

Perrot são todas desaparecidas.       

 

 
342 Robert/Nicolas- (Langres 18/04/1614-Paris 25/03/1685) miniaturista e gravador francês; 
343 Tradução: À senhorita Catherine Perrot mulher do Senhor Claude Horry notaire apostólico do arcebispo de 

Paris, acadêmica da Academia Real de Pintura e Escultura, por seu muito humilde Charpantier. 
344 LES FEMMES À l´ACADEMIE de PEINTURE. L´Art, Revue bimensuelles illustrée, vol XLV. Nº11,1888 

p.121-133; 
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O Morceau de Réception: “Petit tableau en miniature représentant un pot de fleurs 

sur une glace”345 . 

  Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura: 1682 

   Foi recebida na Academia Real de Pintura e Escultura em 31 de janeiro de 1682. 

No prefácio da edição do tratado sobre as miniaturas, podemos ouvir sobre sua experiência 

e   sua admissão na Academia: “... le long exercice que j´ai fait de la peinture em 

miniature...m´a procuré l´honneur et l´avantage d´enseigner cette noble science à la très 

haute, très puissante et très vertueuse Princesse, Marie Louise d´Orléans, Reine d´Espagne 

et dêtre reçue Académiste par Messieurs de l´Académie Royale de Peinture et 

Sculpture...”346  

Catherine Perrot, ensinou a técnica da pintura em miniatura para Marie Louise 

d´Orléans347 e para a princesa de Guéménée348. Estas lições foram publicadas em uma 

obra intitulada “Les Leçons Royales”349, dedicada à sua aluna. Neste livro didático ela 

descreve com minúcia a pintura das flores e pássaros sobre velino. O livro foi editado em 

1686, reeditado em 1693 e teve uma reedição atual em 2018, totalmente esgotada. 

Fig.75 - Perrot/Catherine. Les Leçons Royales ou la manière 
 de peindre em mignature des fleurs et des oiseaux.  
Paris: Chez JeanBNego sur la grand escalier 
 de la Cour Neuve du Palais.1686. 

  As Lições Reais (Fig. 75) descreviam a maneira de pintar 

em miniatura as flores e pássaros, de acordo com a explicação do 

Livro de Flores e Pássaros de M. Nicolas Robert florista.  Este 

é um exemplo de uma das páginas das descrições das pinturas de 

flores: Catherine Perrot descreve cada pintura com muitos 

detalhes (Fig.76): 

 

  “A Anêmona é esboçada com água de carmim forte clara, dentro dos plumas se escurece 

com carmim pouco a pouco, nos dias da execução dos plumas você vai conservar a brancura 

do seu velino sem colocar nem um pouco de branco; Para as pinceladas macias, você deve 

fazê-las com uma água com tinta da China bem clara, misturada com um pouco de índigo 

como no oeillet350, explicado na segunda folha, da página 28; O miolo é de um violeta 

 
345 Tradução: Pequeno quadro em miniatura representando um pote de flores sobre um espelho 
346 Tradução: ...os longos exercícios de pintura em miniatura...me concederam a honra e o privilégio de ensinar 

esta nobre ciência a mais alta, poderosa e virtuosa Princesa Marie Louise d´Orléans, Rainha da Espanha e de 

ter sido recebida Academista pelos Senhores da Academia Real de Pintura e Escultura... 
347 Marie Louise d´Orléans- (Paris 23/03/1662-Madrid 12/02/1689)  Foi a primeira esposa do rei Carlos II e 

Rainha Consorte da Espanha de 1679 até sua morte; 
348 Princesa de Guimenée-Anne de Rohan (Chãteau de Mortiercrolles 20/04/1606- 13/03/1685). Filha de Pierre-

Rohan Guimenée, casou-se com Luis VIII; 
349 Tradução: As Lições Reais 
350 Oeillet- Plantas herbáceas. Nome científico Dianthus, da família dos Caryophyllaceae. 
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acinzentado vivo, é esboçado com laca de ultramar e com um pouco de branco forte, devem 

ser acabados com laca e carmim misturados, o miolo do meio é de carmim claro, é esboçado 

com água de carmim bem claro e sombreado com carmim puro, o cabo desta Anêmona e as 

folhas são pintados como os das Anêmonas simples, explicadas na folha 3 pg. 29; Para 

conservar a laca liquida, deve ser preenchido de tempos em tempos a pequena frasco que 

será de água clara por baixo do lago porquê de não se pode usar essa cor quando ela está 

seca; O lírio de montanha é esboçado com água de goma, uma gota bem clara e com sombra 

de carvão e nas sombras mais fortes usar carmim puro, os pontinhos que são feitos sobre as 

folhas, são feitos com carmim escuro” 351(Fig.76) 

 

          O exemplo na (Fig. 77) é uma descrição das pinturas dos pássaros: 

 “[...]A cabeça, a crista, a metade da asa que toca o ventre, o pescoço e todo o ventre devem ser 

pintados com verde dourado, o esboço é feito com casca de ouro, deve ser escurecido com verde íris com 

traços: o restante da asa e a cauda deve ser pintado com a cor da perdiz e preto[...]” 

 Como já foi comentado Catherine Perrot fez parte de um momento, no qual as 

artistas mulheres na Academia se extinguiam, quase nenhum incentivo era dado a fim de 

que as artistas participassem completamente das atividades do estabelecimento, estando 

excluídas das exposições e não se aproximando da grande pintura de história. 

O trabalho de Catherine Perrot era remarcavel e excelente e reconhecido por vários 

artistas até os dias de hoje. Admira-se de ela ter tido sua obra pedagógica publicada, o 

que felizmente nos permitiu conhecer o estilo de suas obras. Várias obras de seu professor 

Nicolas Robert fazem parte atualmente do Musée d´Histoire Naturelle de Paris352 e 

permanecem em bom estado de conservação. Da mesma maneira que o gênero da 

Natureza Morta, as Miniaturas também estavam sempre relacionadas a uma representação 

característica de pinturas femininas, desprezadas por alguns, mas por outro lado, 

valorizadas por outros. 

 A arte da miniatura, primeiramente ligada à iluminura se torna uma arte 

independente no decorrer do século XVI. Os primeiros textos escritos sobre a miniatura 

aparecem no final do século XVI. Em 1672 é feita a publicação da Escola da Miniatura 

atribuída ao amador Claude Boulet.  

 A miniatura era definida como enublada e fantasista, na época moderna. As 

principais características citadas por Boulet eram o aspecto delicado, o pequeno formato 

e o fato de serem observadas bem de perto.  Outra característica do trabalho, é que ela é 

realizada em vários suportes diferentes, principalmente o velino e a partir do século XVIII 

 
351 PERROT, Catherine. Les leçons Royales.Paris: Jean B Nego.1686. p. 23,24; 
352 Musée Nationale d´Histoire Naturelle de Paris- É uma instituição de investigação científica francesa 

situada no 5º distrito de Paris; 
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sobre o mármore, utilizando a técnica da têmpera, os pigmentos sendo ligados com goma 

arábica. Rogers Riles a define como a arte da têmpera que recebe acabamento com pincel 

e pontilhados apenas. O toque pontilhado, os pontos de cor ou pequenos traços são 

também outra particularidade (Fig. 78). 

Existe uma distinção entre “pintura em miniatura”, segundo Elodie Cayela, na qual 

os pigmentos são ligados com goma arábica e “pintura esmalte” pois nesta a preparação 

dos pigmentos é diluída com goma arábica e com óleo. As duas técnicas permitem a 

realização de pequenos formatos. 

 A miniatura é considerada uma técnica oposta ao óleo, mas aceita o óleo como 

material.  Mas existe um sentimento contrário aos que a julgam inferior ao óleo, pois 

essas obras podem ter “uma grande maneira, tão verdadeira e nobre”, mas talvez mais 

delicadas do que a segunda.  

O amador ressalta as vantagens de seu tamanho reduzido por ser mais prático. O 

trabalho também pode ser interrompido e retomado no momento desejado. Alguns 

consideravam a miniatura como um trabalho atribuído a artistas que não haviam 

conseguido muito êxito e dedicavam se as miniaturas como uma forma de acomodação 

atendendo pequenas encomendas e colaborando com a decoração de pequenos objetos 

fáceis a serem comercializados. 

Existiam rivalidades na Academia Real de Pintura e Escultura que procuravam 

sempre manter a pintura a óleo num patamar superior as outras técnicas. Estariam longe 

estas miniaturas de abrirem concorrência com os grandes formatos, com a habilidade dos 

desenhos de Figuras humanas e com o intelectualismo representado nas pinturas de 

história. Mas, embora a miniaturista Catherine Perrot ressalte o grau de perfeição de sua 

especialidade ultrapassando a pintura à óleo: “pelo brilho e vivacidade de suas cores” esta 

arte exige tanto conhecimento quanto, segue os mesmos princípios em matéria de 

invenção, de proporção, cor e expressão de Figuras, como nota Mayol.353 Muitos teóricos 

a consideram como James Burgess354: não como uma arte inferior, mas como uma arte 

admirável! para citar Cayela 355. 

 

 

 
353 Mayol/Aristide. (Banyuls-sur-Mers 08/12/1861- 27/09/1944). Foi um escultor e pintor francês; 
354 Burgess/James- (1971) Arquiteto e pintor americano; 
355 CAYELA, Élodie. La théorie et la critique du portrait em miniature aux XVII e XVIII siècles. Regards 

croisés entre la France et les îles britaniques. Paris: Études Épistémé. Revue de littérature et civilisation XVI-

XVIII siècles. 2019. 
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3.8. ROSALBA CARRIERA- A Academia reabre as portas para as mulheres 

 Fig.79 - Carriera/Rosalba. 
Autorretrato segurando um retrato de sua irmã. 
 71X57cm. Pastelsobre papel.1709.Galeria Uffizi 

Rosalba Carriera nasceu em 7 de 

outubro356 de 1765 em Veneza (Fig. 79). Seu 

nome completo era Rosalba Giovanna 

Carriera e ela tinha mais duas irmãs Angela e 

Giovanna. Tiveram uma ótima educação o que 

não era muito acessível na época, estudando 

música, filosofia, pintura e línguas. Para ajudar 

a sua mãe, que era rendeira, ela aprendeu o 

ofício ainda bastante jovem, a técnica das 

rendas exigia muita precisão e concentração e 

talvez isso a tenha levado a iniciar com a arte. 

Ela se especializa então na arte das miniaturas, 

pintando retratos de damas e cavalheiros e cria a ideia de decorar caixinhas de rapé e porta 

jóias com essas pinturas (Fig. 80). 

           Rosalba revoluciona esta técnica das miniaturas pois esses trabalhos eram feitos 

em velino e ela foi a primeira a utilizar o marfim e osso para realizar suas pinturas. Mas 

foi com os retratos em pastel, que realmente ela se torna famosa e reconhecida em toda 

a Europa. Foi considerada também como uma das precursoras do estilo Rococó, pois  

suas pinturas fugiam daquele estilo pesado do barroco e apresentavam uma paleta de        

 
 Fig.80 - Carriera/Rosalba. Mulher colocando flores em seu cabelo. 
 Aquarela sobre marfim, com moldura de tartaruga com pontilhados. 
 Emoldurado 10,6X12,7 cm. Sem moldura 8,6X10,5 cm. 1710. 
Edward B Greene Collection; 

cores suaves, temas com questões mais mundanas, o 

gosto pelo exótico e pelo refinado e também o gosto 

pela delicadeza. Pintando retratos de personalidades 

nobres e monarcas, desta maneira não entrava em 

competição com os homens pois o pastel era 

considerado uma técnica feminina.  

 
356  GATTO, Gabriella- Dizionario Biografico degli Italiani- Volume 20- 1977 (Existem diferentes 

publicações referentes a data de nascimento de Rosalba Carriera, nas publicações americanas aparece a 

data de 1 de janeiro e na maioria das publicações europeias e principalmente italianas e mais atuais 

confirma-se a data de 7 de outubro); 
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          A artista tinha um estilo especial, muito admirado e recebia muitas encomendas, 

realizou vários retratos de cortesãs (Fig.81) e de cavalheiros em Veneza. (Fig.82). 

Rosalba Carriera também revoluciona a técnica do pastel, pois tinha uma maneira 

especial de realizar suas pinturas com este material. Um dos segredos é que ela fazia a 

pintura diretamente com o giz sem necessidade de um desenho prévio, a textura da pele 

era conseguida graças a duas camadas de pintura, uma na qual ela molhava o pastel e o 

aplicava com pincel e uma segunda na qual ela aplicada o pó fazendo a finalização. A 

artista também encomendava a seu colorista, cores diferentes e mais suaves de acordo 

com seu estilo, foram fabricados pastéis a partir de conchas do mar para afinar o pó, 

também modificou o uso do pastel com o apoio de um bastão de madeira. Além disso em 

seus retratos aparecem traços marcados que seriam usados por outros artistas em estilos 

mais tardios. Rosalba e sua irmã fundaram um ateliê de excelência e o administravam 

com muita habilidade. Elas construíram relações com membros da alta sociedade 

europeia para quem vendiam os quadros (Fig. 83).  

Fig.81 - Carriera/ Rosalba.Jovem senhora com um papagaio. 
Pastel s/ papel azul montado em papel laminado. 
 60x50cm.1730. Chicago Art                                                                         

Em 1705, a artista é admitida na 

Academia San Luca de Roma e em 

1720 na Academia de Bologna. Ela 

recebe encomendas de pessoas 

famosas como a cantora Faustina 

Bordoni357, a bailarina Barbara 

Campanini 358e a poetisa Luisa 

Bergalli359 com quem mantinha 

grandes amizades.  Muitos turistas 

começam a adquirir suas pinturas, mas 

a partir de um certo momento ela 

começa a viajar para realizar retratos em outros países. 

 

 
357 Faustina Bordoni-( Veneza 20/03/1697-Veneza 04/11/1781) Foi uma celebre soprano do período 

barroco, tendo sido considerada uma das maiores divas da música operística de seu tempo; 
358 Barbara Campanini-( Parma 17/09/1719- 07/06/1799) Foi uma famosa bailarina italiana, uma das mais 

conhecidas bailarinas do século XVIII; 
359 Luisa Bergalli-( Veneza 1703- Veneza 1779 Foi uma escritora e tradutora veneziana. Traduziu 

romances, peças de teatro e outros trabalhos; 
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   O Morceau de Réception: Une jeune fille tenant une couronne de laurier, nymphe 

de la Suite d´Apollon360, pastel sobre papel, 63,8X 52,7 Musée du Louvre. Ano de 

realização 1721. (Fig.84) 

        Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1706 

Fig.84 - Carriera/Rosalba. Ninfa do séquito de Apolo. 
Pastel s/ papel. 63,8X52,7 cm. 1721.Musée du Louvre. 

 

Em 1721, Rosalba Carriera muda-se para 

Paris com suas irmãs e fica hospedada na casa 

de Crozat.361 Ela é admitida na Academia Real 

de Pintura e Escultura por aclamação e, em 

Paris, as pessoas faziam fila para encomendar 

retratos a ela que se tornaram moda na Europa 

inteira. Ela pinta várias pessoas famosas como 

o pintor Watteau362 (Fig.85) e também realiza 

um retrato de Louis XV adolescente. Além de 

receber encomendas de vários cavalheiros 

ingleses. A estadia de Rosalba Carriera entre 

1720 e 1721, foi de grande influência no sucesso de amadores de obras pintadas em pastel. 

A artista veneziana multiplicou durante alguns anos os retratos e os rostos fantásticos, 

pequenas meia-Figuras transportadas como se fossem estudos. Amava-se a graça que ela 

dava a expressão de seus modelos, a força a autenticidade de suas cores e principalmente 

a maneira pela qual ela conseguia conservar o frescor e certas levezas nas transparências. 

O caráter amável de suas criações foi de uma grande influência por toda uma geração de 

pastelistas franceses que a seu exemplo como François Boucher ou Jean-Marc Nattier363 

obtiveram uma enorme clientela feminina que não reclamavam de enganar um pouquinho 

a natureza, de acordo com a Magazine Proantic364.  

Em Paris ela realiza 76 quadros e 21 miniaturas. Mas a pintora retorna para Veneza 

pois é em seu ateliê que ela mantém sua clientela.  Em 1730, ela parte para Viena para 

representar a Família Real. Rosalba Carriera também pintou alegorias como as Quatro 

 
360 Tradução: Uma jovem com uma coroa de louros, ninfa do Séquito de Apolo; 
361 Crozat/ Pierre- (1665-1740). Foi um financista francês patrono da arte e colecionador; 
362 Watteau/ Jean-Antoine- (Valenciennes 10/10/1684- Nogent-sur-Marne 10/10/1684). Pintor que ficou 

conhecido pela representação das festas galantes; 
363  Nattier/ Jean-Marc- (Paris 1685-1766). Foi um pintor, retratista e miniaturista;  
364 Catálogo de Exposição. En Societé. Pastels du Louvre des XVIIe et XVIIIe siècles. Magazine Proantic. 2018. 
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Estações (Fig. 86), os Quatro Elementos e os Quatro Continentes. Essas alegorias eram 

representadas por mulheres bonitas, parecidas com ninfas e mau vestidas. Vestiam 

vestidos abertos com os seios seminus, evocando a liberdade moral, a elegância e o 

charme. Todas seguravam um símbolo que fazia referência ao significado da obra. A 

pintora as considerava como suas peças extravagantes.  

Fig.89 - Carriera/Rosalba. Autorretrato como Inverno. 
Pastel s/ papel. 46,5X34 cm. 1725. 
Coleções Nacionais de Dresden. 

 

Num retrato tardio ela se representa como Inverno 

(Figs. 87 e 88), com a aparência envelhecida e cansada. 

Rosalba Carriera sempre se retratava de uma maneira 

muito sincera. Ela nunca se casou e terminou seus dias 

com uma grande depressão, pois havia perdido sua irmã 

Giovanna, além de ter tido uma perda gradual da visão, 

sérios problemas de vista talvez, tendo ficado cega entre 

1750 e 1751. Rosalba Carriera faleceu em Veneza em 15 

de abril de 1757.  

Rosalba Carriera realmente revolucionou a arte dos retratos, trazendo para esta 

técnica um destaque incomparável, mas é importante compreendermos o que significa 

esta reabertura da Academia para as mulheres, com certeza pelo fato de Rosalba já ser 

uma artista conhecida, também destacando o fato de ser uma pintora retratista que 

retornava ao ambiente acadêmico, a técnica do pastel antes considerada apenas um 

instrumento para esboços revoluciona o mercado da arte. 

  O século XVIII foi considerado o século de ouro dos retratos em pastel. As obras 

são de uma extrema fragilidade, pois criadas com um pó colorido às vezes são comparadas 

com o pó que cobre as asas das borboletas, permitindo dar valor a capacidade do artista 

que o criou. Os artistas começam as realizar suas obras com pastel não mais como estudos 

preparatórios realçados com pastel, mas como suas próprias obras. 

 Estas obras são executadas com bastões pequenos formados com giz ou gesso, 

misturados a pigmentos de cores minerais, orgânicas ou vegetais e solidificadas graças a 

uma liga essencialmente de goma arábica.  

 No início, o pastel era introduzido como cor em retratos desenhados ou serviam 

como realce em certas obras. Somente nos últimos anos do século XVII, os artistas 
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começam a trabalhar com o pastel de forma integral, ou seja, executar suas obras apenas 

com o pastel sem misturá-lo com outra técnica.  

  Começam-se a executar retratos em pastel na mesma dimensão das eFigies em 

óleo. A crítica concorda que o pastel tinha a vantagem de ser mais leve, brilhante, dar 

mais autenticidade, aproximando-se mais da cor e da textura da pele que permitia uma 

delicadeza e passagens de sangue que o óleo não permitia. Após serem feitas encomendas 

em 1699 para a família Real, a Academia aceita membros “pintores de retratos em pastel”. 

Em 1737, Quentin la Tour365, apresenta pela primeira vez um pastel num dos Salões 

da Academia que marca a presença e a semelhança psicológica de seu modelo. A partir 

de então considera-se até que o pastel rivalizava com a técnica do óleo, pois o ultrapassava 

às vezes na questão do ilusionismo da matéria. Por volta de 1746, muitos artistas tinham 

se adaptado a técnica do pastel. A técnica fazia muito sucesso, defendida pela perenidade 

de suas tonalidades e seu aspecto fosco correspondendo exatamente ao que se via na 

natureza. Convinha por excelência a representação da Figura humana. Começou a 

provocar a rivalidade e hostilidade entre os pintores que trabalhavam com o óleo. Os 

membros conseguiram convencer a Academia de não mais aceitar os pastelistas, mas o 

gosto da clientela continua a muito bem aceitá-los.  

Em 1770, a Academia Real de Pintura e Escultura recebe Marie-Suzanne Giroust 

que realizava retratos em pastel. O retrato que Madame Roslin apresenta do escultor 

Pigalle, apresenta muita semelhança, liberdade de pinceladas e autenticidade nas cores. 

Adélaide Labille-Guiard e Elizabeth Vigée Le Brun em 1774 também apresentam 

trabalhos em pastel. Numerosas mulheres praticaram a técnica do pastel com grande 

desempenho e talento. 

O sucesso do pastel começa a se apagar pouco a pouco por volta do fim do século 

XVIII quando a miniatura traz mais interesse. De acordo com o texto do catálogo da 

exposição En Societé. Pastels du Louvre des XVII et XVIII, de 2018, em tempos muito 

conturbados, era muito mais fácil conservar o retrato pequeno de um ente querido do que 

sua imagem executada por um pó colorido difícil a ser transportado e conservado.366 

 

 

 
365 Quentin la Tour/Maurice- (Saint-Quentin 05/09/1704- 17/02/1788). Foi um pintor do estilo rococó; 
366 Catálogo de Exposição.En Societé.Pastels du Louvre des XVII et XVIII. Magazine Proantic. Magazine d´arts 

et expositions. 2018. Musée du Louvre. 
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3.9. MARGARETA HAVERMAN: Rivalidades com o seu Mestre 

Fig.89 - Haverman/Margareta.Flores em natureza morta 
 sob uma pedra com borboletas e outros insetos.  
Óleo sobre tela. 56,7X47,5cm. Statens Museum of Kunst. 
 Conpenhagen. 

  O registro do batismo luterano de 

Margareta Haverman consta em Breda em 28 

de outubro de 1693. Seu pai, Daniel Haverman 

era natural do norte da Alemanha e empregado 

na época de seu casamento com Margareta 

Schlinger, em 1686 como secretário do rei da 

Dinamarca. Eram distintos e de uma boa família. 

A família estava em 1706 em Amsterdã e 

Margareta Haverman teve como professores de 

pintura um artista flamengo chamado Antoon 

Schoonjans367 que era pintor de história e 

retratos e ligado a corte dinamarquesa e o renomado pintor de flores Jan Van Huysum368. 

Margareta também compartilhou sua eventual especialização em Natureza Morta com 

muitas outras pintoras da era moderna nos países baixos, como Clara Peeters369 e Raquel 

Ruysch370. Graças à biografia de Johan van Gool371 sobre Van Huysum, seu professor, 

temos acesso a seus dados biográficos.  

De acordo com Van Gool, Van Huysum era tão reservado que se recusava a aceitar 

qualquer aluno até que a eloquência de Daniel Haverman o levou a admitir Margareta 

como discípula. Mas, o zelo e diligência incansáveis da pintora logo a levaram não só a 

copiar as pinturas de seu mestre, mas também a pintar lindamente (Fig.89) diante da 

natureza, até mesmo para admiração dos conhecedores que vinham ver o seu trabalho. 

Com ciúmes das realizações de sua pupila, Van Huysman arruma pretextos para encerrar 

sua tutela.   Em julho de 1721, Margareta haverman casa-se com o viúvo francês Jacques 

Mondoteguy em Amsterdã e parte logo acompanhando seu marido para Paris.  

 

 
367 Antoon Schoonjans- (1655-13/08/1726) Pintor flamengo de história e retratos; 
368 Jan Van Huysum- (Amsterdã 15/04/1682-Amsterdã 08/02/1749) Pintor flamengo; 
369 Clara Peeters- (Antuérpia 1594- Haia) Pintora de Naturezas Mortas instruída de acordo com a tradição da 

pintura barroca flamenga; 
370 Raquel Ruysch- (Haia 03/06/1664-Amsterdã 12/08/1750) Pintora holandesa especializada em Natureza 

Morta floral; 
371 van Gool/Johan- (1685-1763) Pintor holandês e escritor da Hague, uma biografia dos artistas da Idade de 

Ouro holandesa; 
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O Morceau de Réception: Um Vaso de Flores.óleo sobre painel. 79,4X60,3 cm.  

 Metropolitan Museum of Art. Ano de Realização 1716. (Fig. 90) 

          Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura: 1722 

Fig.90 - Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores.  
Óleo sobre painel.79,4X60,3cm. 1716. 
Metropolitan Museum of Art.Nova York. 

            Em 31 de janeiro de 1722, Margareta 

Haverman foi admitida na Academia Real de Pintura e 

Escultura de Paris, apresentando como peça de 

recepção uma pintura de flores e frutas e logo recebeu 

uma encomenda de uma outra Natureza Morta. 

Excepcionalmente ela foi admitida diretamente como 

acadêmica sem necessidade do período de 

agregamento. Mas ela participa da sessão de 28 de 

março da Academia e em seguida seu nome desaparece 

dos registros. O censo de 1730 comprova um Sr. 

Mondoteguy vivendo com sua esposa em Bayonne e 

depois nenhum outro detalhe de sua vida foi conhecido. Com o passar do tempo circulou 

um boato de que ela teria sido expulsa da Academia por ter apresentado um trabalho de 

Van Huysman como seu. Apesar da pouca quantidade de obras atualmente conhecida 

talvez uma dezena de quadros apareceram em leilões do século XVIII atribuídos a ela. 

  A obra (Fig.90), faz parte da coleção do Metropolitan Museum of New York e 

pesquisas bastante aprofundadas   foram feitas, de onde algumas particularidades técnicas 

provam a autenticidade de sua assinatura e realização, mas, por outro lado, outros detalhes 

aproximam bastante o trabalho das características de Van Huysman (Figs 90-91). 

O suporte: Haverman pintou essa obra (Fig. 90) em um painel feito com uma única 

prancha de nogueira cortada tangencialmente. A escolha deste tipo de painel de suporte é 

interessante embora implicações não sejam claras. A maioria dos painéis pintados pelos 

neerlandeses era feita com um suporte de carvalho até meados do século XVIII, uma 

preferência que é explicitamente registrada em relatos escritos contemporâneos. 

Entretanto algumas outras espécies como nogueira, faia, pinheiro, abeto ou lima e os 

tropicais como o mogno também eram usados as vezes. O professor de Haverman, o 

famoso pintor de flores, Jan Van Huysman, usava mais frequentemente carvalho e 

mogno. Mas ele pintou um par de telas em nogueira que se encontra no Kunsthistoriches 

Museum of Viena. Nogueira talvez não fosse considerado de tão boa qualidade como o 
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carvalho, talvez porque o carvalho tenha uma grande resistência para não entortar como 

a noz. As dimensões do painel, medindo 79,4X60,3 cm, são de acordo com a maioria dos 

painéis pintados por Van Huysman realmente sua preferência. O único outro trabalho 

assinado por Margareta Haverman, atualmente em depósito no Fredensborg Palace na 

Dinamarca no State Museum for Kunst, foi pintado em tela e em diferentes dimensões. 

(Fig.89)  

   Existe uma sutil ondulação uma sutil ondulação em quase toda a superfície do 

painel, e um nó que foi reparado antes da aplicação das camadas de primer e pintura que 

causou então deformação de baixo, no lado esquerdo.  

Preparação: O painel foi impugnado com 6 camadas bem notáveis preparatórias 

gerais: A primeira camada era magra e de cor bege, uma mistura de branco de chumbo e 

uma pequena proporção de ocre. Em seguida é uma camada de priming branca feita de 

chumbo branco e giz. As quatro camadas superiores são camadas marrons, quentes e 

distintas cada uma contendo proporções iguais do ocre e pigmento branco de chumbo de 

granulação grossa. O resultado das muitas camadas de priming é uma textura de superfície 

extremamente lisa, sem evidência de grão de madeira embaixo.  

As Pinceladas:  Em cima do priming marrom Haverman começou a delinear sua 

composição bloqueando as formas de algumas flores e frutas em seguida, indicando o 

nicho de pedra cinza. Ela usou cores suaves e não moduladas neste estágio inicial: um 

verde cinza para a folhagem, cinza claro para a tulipa baguete e rosas, laranja escuro para 

a papoula do ópio marrom amarelo para as malvas –rosa, bege quente para as aurículas 

lilases e tom mais escuro para as sombreadas marron-violetas. Em alguns casos o priming 

marrom ficou visível para atuar como tom de base para certas flores, como o híbrido de 

tulipa persa, cujos contornos foram definidos com a tinta cinza do nicho de fundo. 

Haverman demonstrou sua criatividade fazendo muitas alterações no design inicial 

enquanto trabalhava na composição final. (Fig.91) 

 Algumas dessas mudanças foram sutis como o ligeiro reposicionamento das uvas 

enquanto outros fizeram alterações mais fundamentais na composição. Por exemplo um 

cacho de flores azuis inicialmente planejado para o lado esquerdo da pintura foi 

finalmente excluído da composição final Haverman também refinou a composição 

fazendo alterações nos estágios finais da pintura. Por exemplo no canto superior direito 

três flores vermelhas provavelmente os lírios da Turquia estavam quase prontos antes de 

serem pintados e substituídos pelo caule e folhas verdes de um botão de papoula do ópio. 

Em poucas áreas Haverman usou as cores do submodelo como um tom médio para certas 
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flores como as malvas rosas e aurículas e pode ser vislumbrado em áreas entre limites 

finos de cor ou através de passagens pintadas de forma tênue.  

          A maioria das flores e folhagens são trabalhadas economicamente usando algumas 

camadas finas para pintar sombras e realces em um tom médio, mas em algumas áreas há 

um notável número de aplicações por exemplo a translucidez das uvas verdes foi 

alcançada com até sete camadas algumas aplicadas úmido sobre úmido e outras 

executadas no topo de camadas que estavam totalmente secas. Para pintar as uvas 

vermelhas ela misturou azul ultramarino sobre uma base de lago vermelho transparente 

ainda maleável para criar a delicada floração nebulosa tão característica dessa fruta.   

Fig.92 - Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores.Detalhe. 

 Óleo s/ painel.79,4X60,3 cm. 1716. MET.                                                                                                               
 

Haverman usava uma ampla gama 

de pigmentos incluindo carbono 

branco de chumbo e pretos a base de 

osso, pigmentos terrosos, como ocre 

amarelo e vermelho umber marrom 

e terra verde, ultramar, azul da 

Prússia, vermelhão, chumbo, 

estanho amarelo, Nápoles amarelo 

chumbo antimoniato lagos vermelhos e amarelos e um esmalte a base de cobre misturando 

e estratificando essas cores para renderizar com precisão seus temas;  Ela empregou uma 

série de pinceladas para obter diferentes efeitos visuais usando pinceladas curtas 

recorrentes para produzir a ilusão de uma superfície difusa. Como nos caules da malva 

rosa e pinceladas longas, mas confiantes e precisas para retratar superfícies lisas como 

nas delicadas pétalas de tulipa.  

Ela variava a espessura de sua tinta para projetar formas para frente ou permitir que 

elas retrocedessem aumentando a ilusão de realidade. Os destaques das rosas e dos 

jacintos brancos por exemplo foram feitos com pinceladas pastosas com finas camadas 

de ultramar e vermelhão adicionadas em baixo relevo para sugerir as sombras ao redor. 

(Fig.92) 
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Fig.93 - Haverman /Margareta.Um vaso de flores 
Detalhe.Óleo s/ painel. 79,4X60,3 cm. 1716. MET. 

 O manuseio da tinta é sempre um indicativo 

meticuloso do grande cuidado que o artista teve ao 

pintar esta obra. A pintura está em muito boas 

condições, no geral as camadas  têm apenas algumas 

pequenas perdas de tinta espalhadas e de laminação 

intercalar pontilhada bem como algumas abrasões 

menores, particularmente ao longo das bordas As uvas verdes foram as mais suscetíveis 

a danos no passado talvez devido em parte a má adesão de muitas camadas de tinta 

presente Algumas mudanças de cores relacionadas a pigmentos instáveis ocorreram ao 

longo do tempo, alterando a aparência da pintura A folhagem verde composta por uma 

mistura de pigmentos de lago amarelo-estanho azul chumbo da Prússia mudou para um 

tom azul a medida que o lago amarelo fugitivo desbotou(Fig.93).O esmalte de cobre 

usado localmente em algumas folhas não como uma camada geral provavelmente também 

descoloriu embora a extensão total dessa mudança não seja clara. A combinação dessa 

descoloração e das folhas azuis desbotadas ao redor produz um efeito visual estranho em 

uma pintura que é notável em sua representação convincente da flora (Fig. 93).372 

A passagem breve de Margareta Haverman pela Academia Real de Pintura e 

Escultura, nos destaca a importância da participação de uma pintora de diferente 

nacionalidade assim como Rosalba Carriera.Vários indícios nos levam a crer que talvez 

Margareta pudesse ter sido vítima de uma tentativa também da conservação da  

participação masculina majoritária, na pintura. Margareta se destaca muito conseguindo 

uma carreira independente e muita reputação por ser admitida na Academia Real. Existia 

em sua pintura um estilo próprio, uma exuberância e a possibilidade de atuar no campo 

das encomendas pois os buquês holandeses tornam-se moda entre os colecionadores. 

Uma grande diferença pode ser notada entre os primeiros buquês de flores no 

gênero da Natureza Morta que foram apresentados por outras pintoras e os buquês de 

Margareta Haverman. Podemos observar que uma técnica bem especifica havia sido 

desenvolvida na Holanda quanto a composição e quanto a aplicação das tintas. Embora 

ainda considerados Naturezas Mortas, as Composições Florais constituem um sub-grupo, 

compreendendo seus próprios especialistas, dentre eles algumas mulheres como Maria 

 
372METROPOLITAN MUSEUM of ART. A Vase of Flowers.An Innovated Artist Reexamined.New 

York: MET Museum Journal.v.54.2019; 
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Von Oosterwijk 373 (Fig. 94) e Raquel Ruysch, os artistas neerlandeses dominam também 

a Europa no campo do desenho e das ilustrações de livros compreendendo a botânica.  

Fig.94 - Vaillant/Wallerant-Maria von Oosterwijk. 
Pintora de Flores. Óleo s/ tela. 76X98cm. 
 Catálogo de Exposição: L´âge D´Or Holandais. 

 Pinacotèque de Paris. 2010.                              Apesar do grande sucesso pelo realismo alcançado 

por essas pinturas, elas são habitualmente compostas a 

partir de estudos individuais ou mesmo ilustrações de 

livros e flores de estações diferentes são 

frequentemente incluídas na mesma composição. 

Existia também um lado irrealista nos buquês de flores 

colocados nos vasos, pois estes não eram comuns na 

época, mesmo as famílias mais ricas compunham suas 

flores uma por uma nas tulipeiras em faiança de Delft.374375 

  Quais fossem os buquês os mais luxuosos, simples corbelhas ou guirlandas 

elaboradas, as composições florais são frequentemente representadas na pintura nórdica. 

Cheias de símbolos, alegorias elas convidam a uma meditação prazível sobre a vida 

terrestre e propõe uma celebração minuciosa das belezas da natureza. Os buquês não eram 

sempre redondos, mas ovais, as hastes colocadas no centro, mas também dos lados para 

criar focos e frutas espalhadas pela mesa. As flores seguiam uma desordem que celebra a 

imperfeição, eram bonitas tanto de costas quanto de perfil e as vezes sobrevoadas por 

insetos, escaravelhos e libélulas representando a beleza e a brevidade da vida.376A 

apresentação dessas flores compôs diferentes buquês muito densos em vasos preciosos, 

ou distribuídos em corbelhas, destacando-se em fundos sombrios, de acordo com o 

Catálogo de Exposição. Buquês de Fleurs dans le style de l´ecole holandaise377. 

 Houve também a Tulipomania, um fenômeno repentino que denominou a paixão e 

desejo pelas tulipas no norte das Províncias Unidas, na metade do século XVII. Provocou 

um aumento desmesurado no valor de um bulbo de tulipas e logo, em seguida, houve uma 

desvalorização que causou a “crise das tulipas”. No seu auge em 1637 um bulbo se 

negociava por um valor igual a dez vezes o salário anual de um artesão qualificado. 

 
      373 Oosterwijk/ Maria von- (1630-1693). Foi uma pintora holandesa da Idade de Ouro, especializada em     

      flores ricamente trabalhadas e outras Natureza Mortas; 

      374 A Faiança de Delft- Manufaturas neerlandesas instaladas na cidade de Delft/Holanda. 

      375 FUCHS/R.H. Dutch Paintings.Paris: Ed. Thames and Hudson. 1978.216pgs. p. 111 e 112; 

      376 LA JOIE des FLEURS. Comme um tableu flamand. Magazine on line. 

      377 Catálogo de Exposição. Buquês de Fleurs dans le style de l´ecole holandaise. Galeria 

       Atena, Paris 2020-2021; 
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3.10. MARIE-THÉRÈSE REBOUL (Mme Vien): Uma Presença Ausente (Fig. 

95)  

Fig.95 - Roslin/Alexandre. 

Retrato de Marie Thérèse Reboul. 

Óleo s/ tela. 50X38 cm.1757. 

Museu de História da França. 

   Marie-Thérèse Reboul era pintora, gravadora de 

assuntos de história natural, naturezas mortas e flores, 

nasceu em Paris em 1738.  Formou-se na Académia San 

Lucca em Roma onde foi inserida na grande tradição de 

miniaturistas. Foi apresentada a Joseph-Marie Vien378 pelo 

Conde de Calyus379 que foi seu primeiro professor de 

pintura e de quem dizem ter colocado limites no desenvolvimento artístico da pintora. 

Charles Cochin, em suas Memoires Inédites de Charles-Nicolas Cochin sur le Comte de 

Caylus380, escreveu: “Madame Vien que tinha talento para a miniatura, nunca ousou se 

dedicar a pintar rostos, ela poderia ter ganhado bem, pelo medo de irritar M. de Cayllus 

que queria absolutamente que ela fizesse a história natural” (Fig. 96). Ela foi aluna de 

Joseph-Marie Vien na Academia Real de Pintura e Escultura e, casou-se com ele em 1757, 

ele era 22 anos mais velho381. Seu esposo era um ótimo pintor membro desde 1754, em 

1789 ele se torna primeiro pintor do rei. 

Joseph-Marie Vien no gracioso e doce retrato que faz dela em 1760 (Fig. 97), 

portando um lindo turbante no estilo turco, a representa com os seus mariscos e flores, 

com os quais ela orna as obras dos sábios naturalistas. É interessante constatar que o 

buquê que ela compõe no vaso de cristal é o mesmo representado no retrato (Fig.98) Jules 

Guiffrey, em sua Histoire de l´Académie de Saint-Luc, de 1915, sintomaticamente 

escreveu:  

“Aliás o que fazem as senhoritas? Surto? Elas pintam, seja em miniatura, seja em guache, ou em 

nuances de cores, sem branco, pássaros, plantas, frutas, e partes da história natural, todas coisas que 

exigem da arte para chegar a uma imitação satisfatória e, podemos acrescentar que a Academia ficou 

satisfeita de seu talento. Este talento próprio de tratar a história natural é olhada como acadêmica, desde 

que esteja em seu mais alto nível, visto que este gênero particular que foi dado a Mme Vien à Academia 

com aplausos da Companhia que é o verdadeiro juiz do que é considerado como arte”382 (Fig.99). 

 
378  Marie-Vien/Joseph- (Montpellier 18/06/1716-Paris 27/03/1809). Pintor Francês. 
379 Tubières/Anne Claude.Conde de Cayllus. (31/10/1695-05/09/1765). Antiquário e arqueologista. 
380 COCHIN, Charles. H. Memoires Inédites de Charles-Nicolas Cochin sur le Comte de Caylus. Bouchardon 

les Slodtz. Sidney: Wentworth Press.2018;(Fig.124) 
381 HOTTLE/Andrew.D. Present but Absent.The Art and Life of Mame Vien.Southeastern College Art 

Conferences Review. 16(4): 424-442; 
382 GUIFFREY, Jules. Histoire de l´Académie de Saint-Luc.1915. (Fig.127) 



125 
 

  

  Morceau de Réception: Deux Pigeons sur une branche d´arbre383. Guache sobre Papel. 

1762.Museu do Louvre. Paris (Fig. 100). Ano de realização 1762. 

          Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1757 

Fig.100 - Vien/Marie-Thérèse Reboul.  
Dois pombos em um galho de árvore. 
Guache sobre Papel.1762.Musée du Louvre.                             

          Madame Vien entra na Academia pouco 

tempo depois de seu casamento, no ano de 1757. 

Seus quadros evocavam uma espécie de 

transposição de relações conjugais no reino animal. 

Ela entrega dois quadros que talvez demonstrassem 

sutilmente a sua relação de competição profissional 

com o seu cônjuge. O primeiro quadro:” Un coq mettant la patte sur l´oeuf de sa 

poulette”, (um galo metendo a pata sobre o ovo de sua galinha), obra desaparecida, mas 

que é mencionada por Frédéric Villot384 em Notice des tableaux Exposés dans la 

Galerie du Musée du Louvre.385 O segundo quadro: “Deux pigeons huppés qui se 

bécquerent”, dois pombinhos com crista que se beijam, mostra uma relação de 

igualdade, onde os dois pássaros se encontram no mesmo nível e se entendem (Fig. 100). 

Fig.101 - Vien/Marie-Thérèse Reboul-  
Natureza morta com Flores e Frutas.  
Guache sobre papel. 37X49cm.  
Musée de L´Ermitage de Saint Petersbourg.  

 

          Ela expõe em 1763 no Salão de Pintura 

e Escultura da Academia Real, as obras são: 

“Émouchet terrassant un petit oiseaux”386, 

“Deux Pigeons” e vários outros que 

representavam pássaros, flores e frutos (Fig. 

101). Essas obras foram adquiridas pela 

Imperatriz Catherine II387 da Rússia que os 

enviou ao Museu de l´Ermitage.388     

 
383 Tradução: Dois pombos em um galho de árvore; 
384 Villot/Joseph-Marie Frédéric- (31/10/1809-27/05/1875). Ela foi uma gravadora francesa, historiadora da 

arte e curadora do Museu do Louvre. 
385VILLOT, Frederic. Notices des Tableaux Exposés au Musée du Louvre. Paris: Nabu Press. 2010. 478pgs;  
386 Tradução: Açor de barriga branca perseguindo um pequeno pássaro; 
387 Imperatriz Catarina II- (Estetino 17/11/1796- St Petersburg 17/11/1796) Imperatriz da Rússia de 1726 até a 

sua morte; 
388 Museu de L´Ermitage- Museu as margens do rio Neva em St Petersburgo na Rússia; 
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           “Algum tempo depois, o general Beskoi, oferece a ela, também em nome de sua 

soberana 30.000 livres por ano, um carro, acomodações e perspectivas de vantagens reais 

pelo talento de Mme Vien, no gênero de pintura que ela exercia (Fig. 102).” 

           Madame Vien participa dos Salões de   1757,1759,1763,1765e 1767, ela recebe 

críticas favoráveis de Diderot: “J´aimerais bien autant um portefeuille d´oiseau, de 

chenilles, et d´autres insectes de sa main, que ces objets en nature rassemblés sous de 

verres dans mon cabinet” “I´m surprised by her hen. I didn´t think he was this 

accomplished”389 Mas após o Salão de 1767 suas obras não foram mais expostas. 

Madame Vien faleceu em 28 de dezembro de 1805 em Paris. 

          \O Conde de Cayllus, referiu-se a ela nas memórias de Joseph-Marie Vien: “Elle 

voudrait donner la vie à ses Figures. Elle oublie que l´art a des bornes tandis que la 

nature n´en a point”390 

          Através de seus pequenos e delicados trabalhos Marie-Thérèse Reboul alcança 

bastante êxito em sua carreira, conservando um bom relacionamento com seu marido que 

também era membro da Academia. Sutilmente ela consegue participar de exposições e 

mesmo ser bem remunerada pelo seu trabalho. Mas, a técnica das miniaturas assim como 

as Naturezas Mortas nem sempre são consideradas obras dignas de conceito podendo 

levantar a questão se seriam “uma arte pequena ou uma pequena arte”.  

  Os miniaturistas foram muitas vezes colocados de lado nos meios artísticos 

oficiais, sem reconhecimento público, por falta de uma legitimação plena e completa de 

suas práticas. Muitos artistas miniaturistas foram aceitos na Academia Real de Pintura e 

Escultura, mas desde que realizassem também e principalmente outros tipos de obras.  

 A miniatura, em alguns meios, não era reconhecida como obra de arte. Muito ligada 

ao desenvolvimento das artes decorativas, o miniaturista pratica um gênero que o liga ao 

mundo do comércio. Consideradas como excentricidade dos ricos, objetos de prazer e 

ostentação. Às vezes consideradas também como uma arte pequena, fácil de fazer e fácil 

de negociar, dita por não ser realizada por pintores de valor. Acrescenta-se também de ser 

quase sempre uma cópia, a maioria sendo dedicada aos retratos e, portanto, possuindo 

 
389 DIDEROT.Diderot on Art. The Salon of 1767.Volume II. Traduzido por John Goodman. New Heaven: Yale 

University Press. 1995. p.136. Tradução: Gostaria muito de uma carteira com desenho de pássaros, lagartas e 

outros insetos feitos por ela, esses objetos quase reais reunidos em vidros no meu escritório/ Fiquei surpreso 

do que ela conseguiu realizar, não esperava que conseguisse. 
390 Tradução: Ela queria dar vida a suas Figuras. Ela esquecia que a arte tinha limites e que a natureza não tinha 

nenhum. 
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uma evidente dimensão sentimental: em medalhões, em anéis, ou dentro de uma carteira, 

o retrato do ser amado se torna o objeto íntimo, remetendo quase sempre ao mundo 

feminino e sendo considerada uma arte característica do gênero feminino. 

 A assimilação do gênero ao feminino também advém dos qualificativos geralmente 

usados para dar-lhes qualidades: graciosas, agradáveis, delicadas, bonitas e charmosas. 

Claude Boutet391, edita uma obra sobre as miniaturas no século XVIII que foi reeditada 

várias vezes propondo “aprender facilmente a pintura sem mestre”. Pierre Noël Violet392, 

pintor, miniaturista, gravador e membro da Academia de Lille edita um tratado das 

Miniaturas: ‘Traité elementaire sur l´art de peindre em miniature. Par le moyen duquel 

les amateurs qui ont les premiers príncipes du dessin peuvent atteindre á la perfection 

dans ce genre sans secours d´un maître’393(Fig.103). Mas Violet defende sua arte contra 

as críticas dos acadêmicos argumentando que o métier de pintor em miniatura exige as 

mesmas qualidades de desenhista e retratista aprofundadas que deviam ser adquiridas 

antecipadamente no caso de uma formação de percepção em três dimensões que só o 

desenho diante de modelos pode dar capacidade. Ele ainda defende que um bom 

miniaturista deve conhecer história, correção do desenho, as cores verdadeiras, o estilo 

nobre e elevado do desenho, expressão, composição, perspectiva, anatomia, invenção, 

arquitetura, gosto, mitologia e história escrita. Enfim: A vida!394 

Fig.104-Vien/ Marie-Thérèse Reboul. Planche XXII.Palis d´une espèce de raie de Chine, contourné de manière à imiter deux 
Buccins.Gravura. Tirée du Cabinet de Mme Davilla. 
Tradução: Boca da classe das raias, desenhada dos dois lados de acordo com o natural. Tirada do gabinete da Senhora Davila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
391  Boutet/Claude-Ele foi um pintor francês do século XVI e XVII, é atribuída a ele a obra Traité de la Peinture 

en Mignature em 1708, nessa obra ele desenha os círculos cromáticos sendo os mais antigos até então; 
392 Violet/Pierre Nöel- (1749-1819) Pintor em miniaturas franco-flamengo. 
393 Tradução: Tratado elementar sobre a arte de pintar em miniatura. Pelo método no qual os amadores que tem 

os primeiros princípios do desenho podem alcançar a perfeição no gênero sem ajuda de um mestre; 
394 LECOSSE/Cyril- L´art du petit ou le petit art? Quelle legitimité pour les peintres em miniature? Le petit 

format à l´épreuve des discours académiques. Paris: Revue de l´Art. Mini Maxi Question d´échelles nº 77.2015; 
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3.11.  ANNA DOROTHEA THERBUSCH: A pintura de gênero 

Fig.105- Terbusch/Anna Dorotea. Autorretrato com monóculo 
 Óleo sobre tela. 153,5X118 cm. 1782. Gemäldegalerie Berlim. 

                              Anna Dorothea Therbusch (Fig. 105) foi uma 

pintora prussiana de origem alemã, nasceu em 23/07/1721 

em Liszewska. Foi formada pelo seu pai o retratista Georg 

Lisiewski395e por Antoine Pesne396um pintor francês do 

estilo rococó. Casou-se com Ernst Friedich Therbusch com 

quem teve muitos filhos, ela só reinicia sua carreira de 

pintora aos 39 anos, até então se dedicava a família e ajudava 

seu marido no trabalho. Após o término de seu casamento 

com uma separação amigável, Anna Dorothea retoma o 

trabalho com as pinturas principalmente para o seu próprio sustento.  

Em 1760 ela alcança seus primeiros sucessos artísticos e é nomeada no ano seguinte 

pintora da Corte do duque Charles II de Wurtemberg397 em Stuttgart onde pintou 18 

retratos. Em 1763 é nomeada pintora da Corte de Charles-Théodore de Bavière398 em 

Manheim e trabalha em Berlim em 1764. Em 1765, ela se instala em Paris, mas não é 

muito bem recebida pelos colegas masculinos. 

Nos autorretratos de Anna Dorothea (Fig. 106) ela se representa de uma maneira 

bastante irreverente e realista, diferentemente da maioria das modelos femininas da 

época. Em seu autorretrato lendo, seus olhos sorriem. As pinceladas são rápidas e não 

muito detalhadas, existe apenas a cadeira onde ela está assentada, sem apoio no chão. Ela 

estaria com pressa quando pintou este retrato ou estaria experimentando novas técnicas? 

Ela estava lendo um livro e foi interrompida pelo espectador um pouco sorridente, como 

se fosse começar a rir ou dizer algo engraçado, segundo Cimblett399. No segundo 

autorretrato, uma Jovem Senhorita Negligée400 ela estaria com uma postura bem à 

vontade, em trajes íntimos ou desarrumada e com os cabelos despenteados. 

 
395 Lisiewski/Georg. (Olesko1674- Berlim 1751) Ele foi um pintor barroco na corte do Rei Frederico Guilherme 

I da Prússia;  
396 Pesne/Antoine- (Paris 23/05/1683- Berlim 05/07/1757) Pintor francês ativo na Prússia; 
397 Charles II de Wurtembreg-  
398Charles-Théodore de Bavière- (Possenhofen 09/08/1839- Kreuth 30/11/1909) Um dos irmãos da Imperatriz 

Elizabeth da Áustria; 
399 CIMBLETT, Monika. Anna Dorothea Therbusch 1721-1782. Articles Artwork. 2020. 
400 Negligée- Tradução: do francês mal-arrumada, negligente 
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O Morceau de Réception: Un Buveur 401. Óleo sobre tela. ENSBA. (Fig.107) 

Ano de realização 1767(Fig. 136) 

Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura: 1767 

Fig.107- Therbusch/Anna Dorothea. Um bêbado. 
 Óleo sobre Tela.1767. École Nationale Supérieure 
 de Beaux Arts de Paris. 

Em 1767, Anna Dorothea Therbusch é 

recebida como membro da Academia Real de 

Pintura e Escultura de Paris. Mas em Paris, as 

pessoas não acreditavam que as suas pinceladas e 

cores fossem de uma mulher. Após algum tempo, 

ela se torna amante de Diderot402, que ela retrata 

seminu 403(Fig. 108), o que causou um escândalo 

na época pois as mulheres eram proibidas de olhar 

para o corpo masculino despido. Esta relação com 

o filósofo vai inspirar mais tarde, a obra 

“Libertin”404 escrita por Éric-Emmanuel 

Schmitt. 405 

No ano de 1768, ela deixa Paris e, no mesmo ano se torna membro da Academia de 

Viena. Ela retorna a Berlim e no ano seguinte, trabalha para Frédéric II da Prússia e 

Catherine II, foi pintora do rei e da família realizando 8 retratos. Pinta com minúcias os 

trajes refinados da época, o brilho dos veludos, os cetins e os tecidos, mas o público 

achava seus quadros muito realistas. Ela recebe encomendas do Rei para pintar Figuras 

mitológicas para seu Palácio em Sanssouci406. Em 1773, divide um ateliê com seu irmão 

 
401 Tradução: Um Bêbado; 
402 Após a partida de Anna Dorothea Therbusch Diderot diz: “Não lhe faltava talento, mas faltava 

juventude, beleza, modéstia e vaidade. Ela poderia ter tomado lições com nossas grandes artistas” [...] 
403 Lazreg/Feten Ben. Le XVIIIe siècle aujourd´hui – Présences, lectures e réécritures. Paris: Le 

Manuscrit.2011. p.93,94; “Dès le premier tableaux Diderot est un libertin qui pose pour une peintre, Mme Therbouche et qui 

n´est indifférent à ses charmes. Très vite ele lui demande de se mettre nu et de poser dans son plus simple appareil pour la posterité 
ce qu´il fait avec beaucoup de gêne au début. Mme Therbouche arrive à vaincre ses réticences en lui rappelant ce qu´il a écrit dans   

“ La Lettre sur les aveugles”quant à la pudeur qui n´est autre qu´une vertu sociale , c´est à dire, contre nature.La nudité de Diderot 

va accentuer l´attraction sexuelle que ressentent les deux personnages.”  Tradução: Desde a primeira cena Diderot é um libertino 
que posa para uma pintora. Senhora Therbouche que aliás não é indiferente a seus encantos. Logo ela pede para que ele fique nu e 

pose para ela em sua maneira mais simples para a posteridade, o que ele faz com bastante constrangimento no início. A senhora 

Therbouche consegue vencer suas reticencias lembrando que ele acabara de escrever em “Cartas para os cegos” sobre o pudor, 
dizendo que este não era nada mais do que uma virtude social, quer dizer, contra a natureza. A nudez de Diderot vai acentura a 

atração sexual que sentem os dois personagens entre eles[...]; 
404 Libertin- Livro e peça de teatro sobre a vida de Diderot. Editora Albin Michel. 1997. 
405 Schmitt/Emmanuel-Éric- (28/03/1960- 61 anos) Escritor e dramaturgo belga contemporâneo; 
406 Sanssouci- Palácio de verão de Frederico o Grande rei da Prússia; 
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Christoph Friedrich Reinhold Lisiewski407. Duzentas obras de Anna Dorothea Therbusch 

sobreviveram, dentre elas pelo menos 85 retratos, muitas conservadas no Staaliches 

Museum Schwerin.408 (Fig. 109 e 110)   A pintora faleceu em 09/11/1782 em Berlim com 

61 anos. 

  O pensamento dos pintores do século XVIII integrou inúmeros elementos 

provenientes do espírito das Luzes, amplificando, enriquecendo e acrescentando nuances 

as vezes. Suas obras pressupõe uma naturalização do mundo material e uma humanização 

do espaço social. Após Watteau, elas reservam um lugar central para o amor, paixão 

humana por excelência. Estas obras ressaltam o quotidiano, o próximo, o imperfeito; o 

tempo dos heróis sobre humanos, a beleza ideal dos homens e das mulheres, das paisagens 

e dos interiores foi revolucionado. Esta nova pintura não estava sempre conscientemente 

hostil ao rococó, mas ela se opunha as ficções do grande rococó.  

De uma certa maneira, a finalidade moral que era revolucionária, pois a pintura de 

gênero direta e franca se perpetua no século XVIII, as vezes coberta de um leve humor 

patético, mas ela obtém suas maiores conquistas quando ela dá uma visão composta e 

grave da realidade.   

Diderot abre o caminho do despejo da hierarquia de gêneros, a primazia dos valores 

plásticos e imaginativos dentro dos valores sociais. Mas este objetivo é acompanhado de 

uma preocupação moral. 

As pinturas de gênero dão uma atenção particular aos que ocupam as margens da 

sociedade, charlatões, vagabundos, prostitutas e mendigos. E, mesmo para aqueles que 

transgridam as normas da vida comum, arruaceiros, ladrões e assassinos, bem como a 

violência simétrica que eles provocam, nas prisões, locais de tortura e execuções. 

Aparecem também, motivos modestos com cenas de interiores burgueses (Fig.111). 

 O sucesso da pintura da vida intima é aceita, as cenas de gênero populares, 

diretamente inspiradas dos quadros holandeses do século XVII. Os temas prediletos iam 

da família aos empregados domésticos, cozinheiras, mães de família e crianças, 

traduzindo os sentimentos de afeição recíproca entre pais e filhos, a serenidade do lar 

burguês ou a nobreza dos trabalhos humildes, segundo Lavezzi e Jarrassé.409410 

 
407 Lisiewski/Christoph Friedrich Reinhold- (Berlim 03/06/1725-Ludwig 11/06/1794) Ele foi um pintor retratista 

alemão;  
408 Staaliches Museum Schwerin-É um museu e galeria de arte na Alemanha; 
409 LAVEZZI/Élizabeth. La Scène de genre dans les Salons de Diderot. Paris: Herman.2009.      
410 JARRASSÉ/Dominique. La peinture française du XVIII siècle. Paris: Terrail.1998. 
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3.12. ANNE VALLAYER-COSTER: Uma residência no Louvre 

 Fig.112 - Vallayer-Coster/Anne.  
A artista Anne Vallayer-Coster.Óleo sobre tela.  
74X60cm. 1783. Crocker Art Museum. 
Sacramento. Califórnia. USA. 

          Anne Vallayer-Coster (Fig. 112) nasceu em Paris 

em 21 de dezembro de 1744, era filha de um ourives que 

trabalhava nos ateliês dos companheiros da Manufatura 

de Gobelins. Desde cedo acompanhava os negócios do 

pai com a arte e talvez esse contato tenha despertado 

seus dons artísticos, muitas de suas pinturas serão 

inspiradas nos motivos das tapeçarias (Fig.113).   Foi 

formada por Madeleine Basseporte 411que era 

especialista em pintura floral botânica e por Claude 

Joseph Vernet,412 um pintor de marinas. Devido às 

proibições colocadas para as mulheres artistas na execução das Figuras do corpo humano, 

essa artista dedica-se as Naturezas Mortas, Flores, Miniaturas, alguns Retratos e Cenas 

de Gênero. Mesmo a Natureza Morta não sendo valorizada como um gênero de pintura 

do mais alto nível, ela se destacava com a sua pintura de flores (Figs.114 e115), chamando 

a atenção de colecionadores e outros artistas. A artista também era uma grande diplomata 

e negociante.  

Fig.114 - Vallayer-Coster/Anne.  
Vaso de Flores com o busto de Flora. 
 Óleo sobre tela. 154X130cm.1774. Coleção particular. 

 

Vamos observar que estas Naturezas Mortas de 

Anne Vallayer-Coster já diferem muito das primeiras 

Naturezas Mortas apresentadas por outras pintoras na 

Academia, pois já estávamos atravessando um outro 

século, onde a exuberância e o colorido refletem o estilo 

de vida, nesta composição a pintora nos mostra o 

requinte do entablamento, a fartura da composição 

floral, contra posicionando com o busto que 

representava as personalidades da época. 

 
411  Basseporte/Madeleine Françoise- (28/04/1701-06/09/1780). Ela foi uma pintora francesa do jardim do Rei.  
412 Vernet/Claude-Joseph- (Avignon 14/08/1714-Paris 03/12/1789) Pintor, desenhista e gravurista francês. 
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 O Morceau de Réception: Les Attributs de la Peinture, de la Sculptures et de 

l´Architecture. Óleo sobre Tela. 90X121 cm. Departamento de Pinturas do Museu do 

Louvre. Les Attributs de la Musique413.Óleo sobre tela. 88X116cm. Departamento de 

Pinturas do Museu do Louvre. Ano de Realização 1769 e 1770. (Figs. 116 e 117) 

Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura: 1770 

Fig.116 -   Vallayer-Coster/Anne.  
Atributos da Pintura, Escultura e Arquitetura. 
 Óleo s/ Tela.90X121cm. 1769.Museu do Louvre. 
 

Anne Vallayer-Coster apresenta dois 

quadros na Academia Os atributos da Pintura, 

Escultura e Arquitetura e os Atributos da 

Música (Fig. 116 e 117) e, ela é recebida em 

unanimidade. Marianne Roland Michel414 

comenta: “As linhas escuras de suas 

composições, a riqueza de suas cores e a 

simulação de texturas, os macetes de 

ilusionismo, retratando uma vasta variedade de objetos naturais e artificiais chamou a 

atenção da Academia para as suas obras”415 

Ela Participa do Salão de 1771 e recebe uma crítica elogiosa de Diderot: “Se todos 

os membros da Academia Real expusessem como a Senhorita Vallayer e mantivessem o 

mesmo nível de qualidade, o Salão seria muito diferente”. Vallayer-Coster atinge o 

sucesso muito cedo, com 26 anos, ela se torna membro da Academia Real Pintura e 

Escultura, participa do Salão de 1775 com um quadro de flores, sendo a primeira pintora 

floral no Salão. Marie-Antoinete se interessa pelo seu trabalho e a apoia lhe cedendo um 

espaço no Louvre em 1781, o que não era muito comum para uma artista feminina. Foi 

através da Rainha também que ela conhece seu marido Jean-Pierre Sylvester um 

advogado do Parlamento e, a partir daí começa a fazer parte de uma alta burguesia. A 

artista foi também chefe do gabinete de pintura de Marie Antoinette e sua professora de 

desenho.   Anne Vallayer-Coster é uma das artistas que mais participa dos Salões, embora 

se dedicando mais a Natureza Mortas atinge uma alta qualidade em seu trabalho, com 

uma grande verossimilidade e pinceladas finamente misturadas.                               

 
413 Tradução: Os Atributos da Pintura, da Escultura e da Arquitetura; Os Atributos da Música; 
414 Michel/Marianne Roland (1936-18/11/2004). Ela foi uma escritora francesa publicou os livros Watteau um 

artista do século XVIII e Anne Vallayer-Coster pintora da Corte de Marie-Antoinette entre outros; 
415 MICHEL/Marianne Roland-Anne Vallayer-Coster.Peintre de la |Cour de Marie Antoinette.Paris :Somogy 

Éditions d´Art.2003. 
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 Suas obras tinham grande influência de Chardin416, (Fig. 118) uma mistura do 

ilusionismo com o decorativo, ela dava um aspecto de grandeza a seus motivos, um senso 

de estabilidade e plenitude. John Haber417 descreve sua pintura como uma garantia de 

materialidade o que atraia banqueiros e aristocratas (Fig.119). Apresentavam coleções 

extravagantes de corais e conchas. (Fig. 120) 

Fig.120 - Vallayer-Coster/Anne. 
 Natureza Morta com Tufo de palmatas marinhas, conchas e corais. 
 Óleo s/ Tela. 130X97 cm. 1769.  
Departamento de Pinturas do Musée do Louvre;  

No século XVIII, as conchas são as vedetes nos gabinetes de 

curiosidades. Eram apresentadas ou conservadas em móveis 

fabricados especialmente para essas coleções, feitos por ebanistas 

que confeccionavam móveis de luxo. Havia muitos colecionadores 

que buscavam diferentes formas de conchas que agradavam tanto 

aos estetas como aos sábios. Foi criada uma disciplina, para o 

estudo das conchas que era chamada conchyliologie.418Para exibir 

as coleções era necessário saber manipular as vitrines, os compartimentos que eram muito 

delicados. Algumas conchas eram montadas em bronze como verdadeiras joias. Elas se 

tornam um importante elemento de decoração, arquitetura, pintura, mobiliário e artes 

decorativas. Os modelos eram abundantes incluindo pontas extravagantes e bordas 

sofisticadas. Elas poderiam nas representações estar presas em plantas marinas exóticas 

ou florescendo em meio a uma haste de coral;419 

Vallayer-Coster sobrevive ao período do Terror420 na Revolução Francesa e devido 

à perda de sua clientela, que fazia parte da Corte, sua carreira entra em declínio. Ela 

trabalha para a manufatura de Gobelins e ainda em 1804 a Imperatriz Josephina421 adquire 

dois de seus trabalhos. A artista participa também do Salão de Paris, em 1817, com o 

quadro Natureza Morta com Lagostas. (Fig.121). A vida de Anne Vallayer-Coster foi 

bastante privada, determinada e laboriosa. Ela trabalha até sua morte em Paris em 28 de 

fevereiro de 1818. 

 
416 Chardin/Jean Baptiste- (Paris 02/11/1699-06/12/1779) Ele foi o mais celebre pintor barroco francês; 
417 Haber/John- Editor, escritor e ativista político americano; 
418 Conchyliologie- Ramo da história Natural consagrada ao estudo dos moluscos com conchas; 
419 CHARTON/Jacques. Coquilles et Plantes Maritimes.Collection des Plantes étrangères en fleurs, fruits, 

corails et coquillages. 1784; 
420 Terror (la Terreur) - O Período do Terror ou Período dos Jacobinos foi um momento na história francesa 

compreendido entre 05/09/1793 (queda dos girondinos) e 27/07/1794 (prisão de Robespierre), inúmeras 

pessoas foram executadas nesse período; 
421 Beauharnais/Josephina de- Ela foi Imperatriz da França de 1804 a 1810 e Rainha da Itália entre 1805 e 1809. 

Foi a primeira mulher de Napoleão Bonaparte;   
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3.13. MARIE-SUZANNE GIROUST (ROSLIN): Uma pintora sem modelo (Fig. 

122) 

Fig.122 - Roslin/Alexandrer- Retrato da artista esposa 
 Marie-Suzanne Giroust. 
Pastel à óleo. 56X46 cm. 1763. National Museum of Stockholm. 

   

Nascida em 9 de março de 1734 em Paris. 

Foi miniaturista e pastelista. Era filha de 

comerciantes joalheiros do guarda-roupas do 

rei, ficou órfã muito cedo e foi educada por 

tutores.  Ela destacava-se por sua beleza, notada 

em 1754, na casa de seu mestre Joseph-Marie 

Vien por um membro da Academia Real, 

Alexandre Roslin, um pintor sueco que veio 

morar em Paris e tinha uma certa reputação. Ele 

a pediu em casamento, mas houve oposição da 

família Giroust, pois eram protestantes. Eles 

esperam 5 anos para poderem se casar. Eles tiveram 10 filhos, mas muitas vezes Suzanne 

serviu de modelo para seu marido, como no retrato “La Dame à la Voile”. (Fig. 123) 

 Marie-Suzanne Roslin foi uma grande retratista, destacando-se pela sua capacidade 

de executar retratos muito fiéis aos modelos, sobretudo nos tons de pele muito realistas. 

Foi aluna de Joseph-Marie Vien e Maurice-Quentin La Tour, sendo muito fiel a seu 

mestre em seu talento para o pastel, nos seus trabalhos existe um frescor e uma veracidade 

de cores típica do grande pastelista. 

Marie-Suzanne (Giroust) Roslin será uma pintora que enfrentara conflitos de 

autoafirmação tentando sempre desempenhar o papel de esposa de um artista também 

conhecido, muitas vezes sendo também sua modelo, mas não deixando de lado a sua 

capacidade e seu talento. 

Ao mesmo tempo que apoia seu marido, continua sua trajetória artística, alcançando 

comparações com grandes mestres. Marie-Suzanne estará entre as quatro últimas pintoras 

aceitas na Academia Real de Pintura e Escultura, um momento do auge da pintura 

feminina que agrupa o resultado das conquistas adquiridas entre as mulheres artistas 

desde a aceitação das primeiras mulheres pintoras como Acadêmicas. 
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 O Morceau de réception: Portrait du Sculpteur Jean-Baptiste Pigalle422. Pastel 

sobre papel azul. 91X73 cm. Departamento de Pinturas do Museu do Louvre. (Fig.124) 

Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura: 1770 

Fig.124- Roslin-Giroust/Marie-Suzanne. 
 Retrato do Escultor Jean-Baptiste Pigale.  
Pastel sobre papel azul. 91X73 cm. 
 Departamento de Pinturas do Museu do Louvre. 

 

 A sua peça de recepção foi o retrato do escultor Pigale 

(Fig.124), recebendo elogios de Diderot: “A cor é bela e 

vigorosa”. Graças a seus retratos na técnica do pastel ela 

consegue ser admitida na Academia Real de Pintura e 

Escultura, no mesmo dia que Anne Vallayer-Coster. Foi uma 

grande realização pois nesse momento a Academia acabava de 

decidir que não poderia admitir mais do que quatro 

acadêmicas.  

        Mas a melhor obra de Marie-Suzanne Roslin foi realizada na solidão de seu 

ateliê, o seu Autorretarto em pastel reproduzindo um retrato de Quentin de La Tour (Fig. 

125). Ainda proibidas de frequentar as mesmas aulas ministradas aos pintores do sexo 

masculino muitas pintoras se serviam do espelho para realizar suas obras Figurativas, por 

esse motivo a escritora Marie-Jo Bonnet quando escreve sobre o seu trabalho a denomina 

como uma pintora sem modelo. Este quadro não está assinado, nem datado e nunca foi 

exposto enquanto ela estava viva. Estima- se que ele tenha sido realizado entre 1771 e 

1772, por duas razões: a sua espantosa maturidade, na execução da obra que contrasta 

com outros retratos que conhecemos dela e que nos leva a pensar que poderia ter sido 

feito no fim de sua vida. Outro fato seria um testemunho de Diderot que mostra como 

Marie-Suzanne Giroust havia tomado consciência de seu valor como pintora, valor não 

reconhecido em sua justa dimensão pois ela era uma mulher.  

   No texto de Diderot, uma carta enviada a um amigo escultor ele comenta que após 

ela ter recebido indiretas sobre um de seus trabalhos em pastel, insinuações de que teria 

sido feito pelo seu marido, ela executa uma obra extremamente superior a tudo o que já 

havia feito. Vemos Suzanne apontar o seu lápis como se prepara uma arma, antes de 

enfrentar um combate, sente-se que mais uma vez ela aceita um desafio. E desta vez o 

 
422 Tradução: Retrato do Escultor Jean-Baptiste Pigalle; 
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adversário é o grande mestre do pastel Quentin de la Tour o qual ela escolhe para 

reproduzir a obra: “Homem que ri”.423
  

 Fig.125- Roslin-Giroust/Marie-Suzanne. Autoportrait avec le portrait de La Tour à l´index. 
               Pastel sobre papel. Por volta de 1771/1772.Coleção Particular.  

      Não faltou audácia da sua 

parte, ela mostrar toda a sua 

capacidade em seu 

autorretrato onde ela fez uma 

reflexão sobre a noção do 

modelo masculino através da 

imitação. A cena é dividida 

em dois campos: no esquerdo, 

no interior da moldura 

retangular formada pelo 

quadro colocado no cavalete 

temos Suzanne. Ela se 

apresenta também no primeiro plano, apontando seu lápis em um movimento de mão 

quase similar ao do modelo. À direita, dentro da moldura oval, fica o pintor, o homem, o 

modelo ou ao menos uma reprodução de seu autorretrato em homem que ri, que se 

encontra copiado por Suzanne. Mais uma vez, pois ele já está reproduzido na tela 

retangular atrás dela, representando seu próprio trabalho. Suzanne está no centro do 

quadro entre o modelo e a cópia, ou melhor, entre dois homens que riem, como se ela 

procurasse por esta disposição tão rara na história do autorretrato, a cumplicidade do 

espectador. 

  Uma tensão forte percorre a composição, para nos seduzir tão facilmente. Primeiro 

a tentativa de uma identificação como mulher pintora, com o mestre do pastel, confirmada 

pela igualdade da posição do braço, cortada claramente pela borda direita do quadro 

retangular, o que redistribui de uma certa maneira a cada um seu próprio espaço. Seu 

corpo levemente curvado se inscreve bem exatamente dentro da moldura retangular, que 

é a do seu próprio trabalho, portanto dentro de seus próprios parâmetros, para bem 

diferenciá-lo do espaço do modelo delimitado pelo espaço oval.   

 Por que ter escolhido este homem que ri e porque tê-lo copiado duas vezes?  

 
423La Tour/Quentin. L´auteur qui rit ou o Autorretrato com o index. 57X49.Pastel sobre papel.1737.  
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Como nos explica Marie-Jo Bonnet, isso introduz uma grande distância entre a 

mulher artista e seu modelo masculino. Como poderíamos confundir o pintor chamado 

Quentin la Tour com este fazedor de caretas como lhe qualifica Diderot nos Salões, que 

com o seu riso próprio introduz uma distância entre o rosto e sua máscara. O eu e o 

personagem. O indivíduo e seu papel social. Se num primeiro momento Suzanne Roslin 

procura seduzir o público masculino, deixando os risonhos de lado, a dupla reprodução 

do modelo anula todas as possibilidades de identificação. Pois um modelo é único. Além 

disso ele aponta o index para fora do quadro como se estivesse dizendo: Olhe lá fora, se 

estou lá! Ele não está nem dentro nem fora, ele não existe. Ou melhor estaria como morto 

como modelo para se tornar o espelho que ela precisa para pintar o seu autorretrato. Só 

resta seguir a linha dos olhares para se dar conta que o quadro oval completa a função de 

um espelho que remete a seu próprio olhar de mulher artista e ao seu próprio talento. 

Vejam como Marie-Suzanne Roslin é capaz de copiar um quadro celebre! (Fig. 126) 

Fig.126- La Tour/Quentin. Autoportrait à l´index. 
Pastel sobre Papel. 57X49 cm. 1737. Coleção Tondu-Lebrun. 

 

Dentro de um mundo onde o homem se 

considera como um modelo universal a mulher não 

tem outros meios de contestar. Não ainda, ao menos 

dentro deste espelho ela tem o poder de se constituir 

como sujeito face a ela mesma e a um público que a 

assiste.   Fundador de uma nova identidade, esse 

quadro marca uma revolução na história da 

consciência das mulheres pintoras. Pela primeira vez 

na França, uma artista define seu próprio espaço no 

interior do qual ela pode se constituir como sujeito de representação.   

 Se não é possível ainda de eliminar o homem de suas referências, ela o banaliza 

multiplicando sua imagem num ato de não condicionamento que permitirá aos outros 

artistas o acesso diretamente ao espelho, quer dizer face a face com ele mesma, retomando 

as ideias de Bonnet424. 

Infelizmente a carreira de Marie-Suzanne Roslin será muito breve, ela participa do 

Salão de 1771, mas falece com apenas 38 anos vítima de um câncer no seio. 

 

 
424 BONNET, Marie-Jo. Femmes Peintres à leur travail. Paris: Revue d´histoire moderne et contemporaine nº 

49-3. 2002 p. 140 – 167; 
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3.14.  ELIZABETH VIGÉE-LE BRUN: A pintura alegórica 

Fig.127- Vigée Le Brun/Élizabeth. Autorretrato.  
Óleo sobre tela. 100X81cm. 1790. Coleção Uffizi. Florença. 
 

Elizabeth Louise Le Brun mais conhecida 

como Elizabeth Vigée Le Brun (Fig. 127), 

nasceu em 16 de abril de 1755 em Paris. Foi 

considerada a melhor retratista do século 

XVIII.   Seu pai Louis Vigée425, era pastelista e 

foi membro da Académie Saint-Luc, sua mãe se 

chamava Jeanne Maissin e era de origem 

camponesa. Como era hábito na burguesia e 

aristocracia ela foi deixada aos cuidados de uma 

mãe de leite. Seis anos depois seu pai veio buscá-la e ela se instala em Paris, no 

apartamento da família, rue de Cléry. Seu talento para a arte se destaca desde sua infância 

nos seus cadernos de desenho e nos muros da escola, ela foi educada na école du Couvent 

de la Trinité, na rua do Faubourg Saint-Antoine, onde recebeu a melhor educação 

possível. Foi, mais ou menos nesta época que seu pai Louis Vigée fica admirado diante 

de um desenho que ela realiza, representando um homem barbudo e, tem certeza de que 

ela será pintora.     

Porém seu pai morre acidentalmente após ter engolido uma espinha de peixe e 

Elizabeth tem grande dificuldade para superar esta fatalidade. Ela teria por volta de 12 

anos e em seguida decide se dedicar a pintura e ao desenho. Sua mãe se casa novamente 

com um joalheiro, mas Elizabeth tem uma relação difícil com seu padrasto. 

  O primeiro professor de Elizabeth foi seu pai, o segundo foi um pintor de história, 

Gabriel François Doyen426, que a incentiva a se dedicar a técnica do pastel. Em 1769, ela 

começa a ter lições com um membro da Academia Real, Gabriel Briand que possui um 

ateliê no Palais du Louvre. Ela já se destaca e começa a ser notada (Fig. 127-128). 

 No Louvre ela conhece Joseph Vernet 427um artista celebre em toda a Europa. Ele 

a aconselha e incentiva, bem como Jean-Baptiste Greuze428. Ao mesmo tempo, ela busca 

muito conhecimento fazendo cópias de grandes mestres: “On pouvait exactement me 

 
425Vigée/Louis- (02/02/1715-09/05/1767) Ele foi um retratista francês, pastelista e membro da Académie Saint-

Luc; 
426  Doyen/Gabriel François. (Paris 20/05/1726- São Petersburgo 05/06/1806) Ele foi um pintor francês;  
427  Vernet/Claude Joseph- (Avignon 14/08/1714-Paris 03/12/1789) Ele foi um pintor, desenhista e gravurista 

francês; 
428 Greuze/Jean-Baptiste- (Tournus 21/08/1725-Paris 04/03/1805) Ele foi um pintor francês; 
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comparer à l´abeille, tant j´y recoltais de connaissances.” Ela pinta seu primeiro quadro 

em 1770, um retrato de sua mãe: Madame Le Sèvre, née Jeanne Maissin. Em 1774 ela 

consegue se tornar membro da Académie Saint-Luc. Nesta época Elizabeth começa a se 

dedicar aos retratos e realiza cerca de 27 quadros, ela envia duas obras a Academia Real 

e é aceita para participar das sessões públicas.429 

    Em 1775, sua família se instala no hôtel Lubert430 onde o principal locatário era 

Jean-Baptiste-Pierre Lebrun431, um marchand, restaurador de quadros, antiquário e 

pintor. Eles se conhecem, Elizabeth começa a frequentar a sua galeria de quadros, ele 

começa a tomar conta de suas vendas. Embora ele não tivesse muito boa reputação, a 

pintora se casa com ele para fugir de sua família e se torna Vigée Le Brun. No mesmo ano 

ela recebe sua primeira encomenda da Corte, da parte do Conde de Provence,432 irmão do 

Rei, e em 1776 é admitida para trabalhar na Corte de Louis XVI. Em 1778 ela se torna 

pintora oficial da Rainha e realiza o primeiro retrato de Marie-Antoinette ao natural. 

Sua residência se torna um local muito na moda e seu marido abre uma sala de vendas, 

junto com outros artistas como Greuze e Fragonard433 ela vende seus quadros por cerca 

de 12.000 francos, dos quais ela ficava com a metade: “J´avais sur l´argent une telle 

insouciance, que je n´en connaissais presque pas la valeur”  

Fig.129- Vigée-Le Brun/Elizabeth- 
 Autoretrato com sua filha Julie. 
Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1783. 
 Musée du Louvre. 

 Em 1780, a artista tem sua primeira filha Jeanne-Julie-

Louise que será tema de vários de seus quadros. Elizabeth- 

Vigée Le Brun ainda não tinha sido admitida na Academia Real, 

pois seu sexo e a profissão de seu marido como marchand de 

quadros causavam grande obstáculo a sua entrada, mas foi 

graças a proteção de Marie-Antoinette, e ao privilégio 

concedido por Louis XVI que ela é recebida. 

 
429 BONNET, Marie-Jo. Femmes Peintres à leur travail. Paris: Revue d´histoire moderne et contemporaine nº 

49-3. 2002 p. 140 – 167; 
430 Hôtel Lubert-Em 1700, o hotel se chamava Hotel Poquelin, mas seu proprietário chamado Poquelin o doa  

a Louis Lubert. Por volta de 1700 esse hotel é separado em vários apartamentos, onde morou Pierre Lebrun, 

marido de Elizabeth Vigée Le Brun. É ainda situado em Paris na rue de Cléry nº 19, mas bastante modificado; 
431 Le Brun/Jean-Baptiste- (Paris 1748- Paris 07/08/ 1813) Ele foi um pintor, colecionador e marchand de arte 

na França; 
432 Conde de Provence-(Versalhes 17/11/1755- Paris 16/09/1824) Ele foi o Rei da França e Navarra, Luis 

XVIII, antecessor a Napoleão I; 
433 Fragonard/Jean-Honoré- (Grasse 05/04/1732-Paris 22/08/1806) Ele foi um pintor francês, cujo estilo 

Rococó foi distinguido por sua notável facilidade, exuberância e hedonismo; 
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  O Morceau de Réception: La paix ramenant L´Abondance434  

Óleo sobre tela.102,5X132,5cm. Departamento de Pinturas do Museu do Louvre.  

Ano de Realização 1780. (Fig.131) 

           Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura: 1783 

Fig.130 - Vigée Le Brun/Elizabeth- A Paz trazendo a Abundância. 
 Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1780.  
Départamento de Pinturas do Museu do Louvre. 

A artista apresenta uma obra de 

recepção: “La Paix Ramenant 

l´Abondance” mesmo não tendo sido 

pedida, em 1783, para ser admitida na 

categoria de pintora de história. Com a 

segurança de ter o apoio da Rainha ela 

ousa apresentar uma Figura com um 

dos seios descobertos, pois os nus 

acadêmicos só eram permitidos aos 

homens. Ela é aceita, mas sem uma definição de categoria. 

Em setembro do mesmo ano ela já participa do Salão da Academia Real com o 

retrato de “Marie-Antoinette à la Rose”, (Fig. 131) no qual a Rainha se apresenta em 

trajes íntimos em musseline de algodão, causando muitos comentários e escândalo, apesar 

de ter sido retirado da exposição em alguns dias, sendo substituído por outro no qual a 

Rainha se apresenta em um vestido convencional (Fig. 132), o preço de suas obras 

valoriza absurdamente. 

Muitos rumores circulam nesta época a seu respeito, insinuando ligações amorosas 

com pessoas da Corte, a qual ela frequentava, como o Conde de Vaudreil435 e o pintor 

Ménageot436. 

           Os retratos de ElizabethVigée Le Brun, se tornam grande moda entre os 

afortunados e aristocratas. A biografa Geneviève Haroche-Bouzinac437 comenta em 

relação a sua personalidade: “une belle femme, d´un abord agréable, d´une 

 

434 Tradução: A Paz trazendo a Abundância;  

   435 Paule de Rigaud/Joseph Hyacinthe François (Conde de Vaudreuil) (02/03/1740-17/01/1817) Ele foi   

   um nobre francês na Corte de Luis XIV da França, talvez tenha sido amante da Condessa  de Polignac; 

    436 Menageot/François-Guillaume- (1744-1816) Ele foi um pintor francês de cenas religiosas; 

    437 HAROUCHE-BOUZINAC, Geneviève.Élizabeth Louise Vigée-Le Brun. Paris:Gallimard.2016.64pgs; 
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conversation enjouée, elle jouait d´un instrument, une bonne actrice, avait des talents 

de societé qui lui ont facilite son intégration dans les milieux mondains et un grand 

 
 Fig.132 - Vigée Le Brun/Elizabeth- 
  Maria Antonieta com vestido de musselina branca 
 e chapéu de palha. Óleo sobre tela. 1783. 
 Hessian House Foundation. 

 talent de portraitiste qui possédait l´art de flatter 

ses modèles...”438 

  Para Marc Fumaroli439 a arte do retrato de 

Vigée Le Brun: “Est un prolongement de l´art de 

la conversation des salons, où on se presente sous 

son meilleur jour, écoute et fait societé dans um 

monde féminin à l´ècart du bruit du monde”440 

 Elizabeth Vigée Le Brun realiza retratos de 

várias pessoas da Corte e ligadas a Rainha como a 

Princesa de Lamballe441, a Condessa de Polignac442 e Madame du Barry. Ela considera 

que seu melhor trabalho tenha sido o retrato de Hubert Robert, em 1788.  (Fig. 133) 

Rumores circulavam que em sua residência, aconteciam grandes festas, banquetes 

com altíssimos gastos e a pintora também era visada pelo povo revolucionário que a 

considerava participante dos absurdos da Corte. Seu ateliê também foi invadido e 

saqueado e ela é obrigada a partir de Paris com sua filha, deixando para trás todas as suas 

pinturas com o seu marido e todo o dinheiro que havia ganho.  

 
    438 Tradução: Uma bela mulher, de convívio agradável, com uma conversa divertida, ela tocava um 

instrumento, era boa atriz, tinha talentos sociais que facilitavam sua integração nos meios mundanos e um 

grande talento como retratista pois ela lisonjeava seus modelos... 

    439FUMAROLI, Marc.Mundus Muliebris.Elizabeth Vigée Le Brun.Peintre de l´ancien régime féminin. 

Paris: Édition de Fallois.2015; 
440 Tradução: É um prolongamento da arte da conversação nos salões, onde a gente se apresenta da 

melhor maneira, escuta e socializa dentro de um mundo feminino a parte do rumor mundano; 

      441 Saboia-Carignano/Maria Luísa Teresa- (Princesa de Lamballe) (Turim 08/09/1749- Paris 

03/09/1792) Foi amiga e confidente da Rainha Maria Antonieta da França; 

      442 Polastron/Yolande Martine Gabrielle (Madame ou Condessa de Polignac) (Paris 08/09/1749-Viena 

09/12/1793) Foi uma aristocrata francesa, originária de uma família nobre do Sudoeste, amiga intima e 

confidente da Rainha Maria Antonieta da França; 
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Ela se refugia em Roma, em 1790 e é recebida na Galerie des Offices443 onde realiza 

seu Autorretrato que faz muito sucesso (Fig. 134). Ela então, vive entre Florença, Roma, 

Nápoles, onde conhece Talleyrand444 e Lady Hamilton445 e Veneza.  

Eram muito comuns as representações de Damas da Sociedade em retratos 

alegóricos. Elizabeth Vigée Le Brun, domina o retrato em todas as suas possibilidades, 

mas ela evolui representando se em autorretratos e passando para as cenas de gêneros 

onde os personagens adquirem sua personalidade real, uma mulher se representa como 

ela mesma assumindo a sua própria identidade ou o seu próprio quotidiano e modificando   

 Fig.135 - Vigée le Brun/Elizabeth. 
 Retrato de Lady Hamilton em Bacante. Óleo sobre tela. 
 132,5X105,5cm. 1790. Walker Art Gallery. 

o papel simbólico feminino.446  Um retrato alegórico 

consiste em mostrá-lo de uma outra maneira e lhe 

acrescentar uma ideia, acrescentar uma função que se 

acrescenta a sua vocação comemorativa intrínseca. Este 

gosto pelo símbolo é uma leitura polissêmica, herdada da 

Idade Média que perdura no Antigo Régime e, oferece aos 

artistas uma vasta paleta de interpretações. Os artistas 

pintavam os traços de um protagonista e se divertiam 

estabelecendo correspondências com personagens 

extraídos da história, real ou mitológica que fazia parte do imaginário coletivo.  

          Em 1792 ela parte para Áustria onde será protegida pela família real devido as suas 

relações com Marie-Antoinette. Em Paris seu marido havia vendido todos os seus bens e 

ela entra para lista dos exilados tendo perdido seu direito como cidadã. Em 1794 seu 

marido também pede o divórcio invocando deserção pela parte de sua esposa, para 

proteger e preservar seus bens.      

  Ainda em 1795, instala-se em Saint Petersburgh, onde é bem recebida pela corte 

e recebe muitas encomendas da alta sociedade. Ela retorna á Paris somente em 1800 após 

ter sido tirada da lista dos exilados e volta em 1802 a viver com seu marido sob o mesmo 

teto.   

 
      443 Galerie des Offices-A Galeria dos Ofícios é um palácio florentino que a abriga o Museu de Uffizi, 

um dos patrimônios artísticos mais celebres do mundo; 

      444 Taillerand/Charles Maurice. (Paris 02/02/1754-Paris 17/05/1838) Ele foi um político e diplomata 

francês; 
445 Hamilton/Emma (Lady Hamilton) (Neston 26/04/1765-Calais 15/01/1815) É conhecida por ter sido 

a amante de Lord Nelson e a musa de George Romney;  
446 Catálogo de Exposição. Expositions Virtuelles des Musées de la Région Centre.Le portrait 

Allégorique.2020. 
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Elizabeth Vigée Le Brun ainda é aclamada pela crítica em Paris, mas demora a se 

adaptar a essa nova sociedade originária da Revolução e do Império. Ela parte para 

Londres onde se instala durante três anos. Lá ela encontra Lord Byron447, o pintor 

Benjamin West448 e Lady Hamilton entre outros personagens da sociedade. Viaja também 

pela Holanda e volta para Paris em 1805.  Em 1807 ela parte para a Suíça onde encontra 

Madame de Staël.449 

Fig.134 - Vigée Le Brun/Elizabeth- 
Autoretrato com chapéu de palha. 
Óleo sobre tela. 97,8X70,5cm. 1782. National Gallery of London.  

 

  Em 1809, ela volta para a França e se instala em 

Louveciennes450 numa casa de campo que pertencia a 

Madame du Barry, seu marido falece em 1813, porém eles 

já estavam divorciados. Seus quadros em 1814 são 

restaurados e instalados no Louvre. 

  Em 1829, ela escreve uma curta autobiografia, que 

ela envia para a princesa Nathalie Kourakine451 e redige 

seu testamento. Em 1835 ela publica Souvenirs452 com a 

ajuda de suas sobrinhas Caroline Rivière e Eugénie Triper 

Le Franc 453 pintora retratista e sua última aluna. No final de sua vida ela sofre ataques 

cerebrais e perde a vista. 

Elizabeth Vigée Le Brun faleceu em 30 de março de 1842 em Louveciennes. 

Elizabeth Vigée Le brun representa a independência feminina na pintura no século 

XVIII. Uma pintora que se afirmar em seus autorretratos e que conquista a possibilidade 

de trabalhar profissionalmente como pintora. O seu talento foi reconhecido em vários 

países, além do fato de ter alcançado o reconhecimento por ter realizado também pinturas 

de história e alegorias em pintura a óleo. Le Brun deixa em seu rastro um percurso de 

conquista que irá abrir caminho para várias outras artistas femininas que surgirão nos 

séculos seguintes. 

 
     447 Lord Byron/George Gordon- (Londres 22/01/1788-Missolonghi 19/04/1824) Ele foi um poeta britânico  

           uma das figuras mais influentes do romantismo; 

     448 West/Benjamin- (Springfield Township 10/10/1738- Londres11/03/1820) Ele foi pintor e desenhista de  

           arquitetura; 

    449 Stäel-Holstein/Anne-Louise-(Paris 22/04/1766-Paris14/07/1817) Ela foi uma intelectual, ensaísta e  

         romancista francesa; 

   450 Louveciennes-Comuna Francesa na região administrativa de Ilha da França, na região de Yvelines; 
451 Kourakine/Natalie Ivanowna- Ela foi uma princesa russa; 
452 WEILLER, Patrick. Souvenirs de Madame Élizabeth Vigée-Le Brun [S. I.]: Edição Cohen & Cohen. 2015.  
453 Triper le Franc/Eugénie-(Paris 07/09/1797-Paris 1872); foi uma pintora francesa; 
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3.15. ADÉLAIDE LABILLE-GUIARD: Uma Pintora Profissional (Fig. 136) 

Fig.136 - Labille-Guiard/Adélaide. Autorretrato. Miniatura.  
Aquarela e guache sobre marfim.10,3X8,4 cm. 1774. 
Transey Collection. 

 Adélaide Labille –Guiard, também chamada 

Adelaide Labille des Vertus, nasceu em 11 de abril 

de 1749 em Paris onde também morreu em 24 de 

abril de 1803. Foi pintora, miniaturista e pastelista 

francesa. Adelaide tinha oito irmãos embora quase 

todos tenham morrido muito jovens e era a mais 

nova entre eles. Seus pais eram um casal de 

burgueses parisienses, seu pai Claude-Edmé Labille 

era comerciante e proprietário de uma loja de moda 

chamada À la toilette, situada na rue de la Ferronerie454 dentro da paroquia Saint 

Eustache455. Sua irmã mais velha chamada Félicité casa-se em 1764 nesta mesma paroquia 

em Paris, com o pintor de miniaturas Jean Antoine Gros.456  

   Adélaide se casa com vinte anos com Nicolas Guiard, um comissário junto do 

recebedor geral do Clero da França. Mas seu marido não a apoia nem um pouco em sua 

carreira de pintora. Em seu contrato de casamento assinado em 25 de agosto de 1769, 

consta que ela é pintora da Académie de Saint-Luc e já atuava como pintora profissional. 

Eles se separam oficialmente em 27 de julho de 1779, a separação de bens já existia no 

Antigo Regime. Eles se divorciam em 1793 pois a legislação revolucionária permitia. 

Durante sua adolescência, Adélaide segue uma formação de miniaturista junto do 

retratista, hábil miniaturista e pintor à óleo François-Elle Vincent457. A família de Vincent 

é próxima a de Adélaide e ela conhece desde muito jovem François-André Vincent458, o 

filho de seu mestre.  

   Em 8 de junho de 1799, Adélaide casa-se pela segunda vez com o pintor François-

André Vincent que havia sido laureado com o Grand Prix de Peinture459 em 1768 e era 

membro da Academia de Belas Artes. Ela o conhece desde sua adolescência. Nesta época 

ela já é uma artista reconhecida por seus pastéis e suas pinturas. Este casamento dura até 

 
454 Rue de la Ferronerie-Rua situada no primeiro distrito de Paris próxima ao Halles; 
455 Paróquia Saint-Eustache- Situada no bairro de Halles em Paris, conhecida pela sua dimensão, grande 

quantidade de obras que abriga e um grande órgão; 
456 Gros/Jean-Antoine- (Paris 16/03/1771-Meudon 25/06/1835) Ele foi um pintor francês; 
457 François-Élie Vincent- (20/06/1708-28/03/1790) Ele foi um pintor francês de retratos em miniaturas; 
458 François-André Vincent- (Paris 30/12/1746- Paris 03 ou 04 /08/1816) Ele foi um pintor neoclássico francês; 
459 Tradução: Grande Prêmio de Pintura 
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a sua morte em 1803. Ela conserva seu nome como Adélaide Labille-Guiard mesmo 

depois da separação pois foi com esse nome que alcançou a celebridade. Adélaide-Labille 

Guiard domina admiravelmente a miniatura, o pastel e a pintura a óleo, mas sabe-se 

pouco sobre sua formação. Por ser mulher ela era excluída das formações oferecidas pelos 

pintores nos ateliês, pois não era permitida a frequentação ao lado de homens jovens. Ela 

tinha aulas com mestres individualmente aceitando de lecionar para jovens moças como 

retribuição. Após o seu casamento com Guiard, ela faz sua aprendizagem da técnica do 

pastel com um mestre do gênero Quentin de la Tour entre 1769, em 1774, ela expõe na 

Académie de Saint-Luc um retrato de um magistrado em pastel. Desde esta primeira 

exposição, Adélaide tem suas obras comparadas a Elizabeth Vigée-Lebrun que entrou 

facilmente na Académie Saint-Luc pois seu pai era adjunto de um antigo professor. Ela 

começa seu aprendizado de pintura à óleo com François-André Vincent (Fig.137). Os 

críticos faziam questão de somente fazer comparações entre as obras feitas por mulheres 

umas com as outras. 

  Adélaide foi admitida na Académie Sant-Luc em 1769 graças a ter sido aluna de 

François-Élie Vincent e ela tinha apenas 20 anos. Para sua aceitação (Agrément) ela 

apresenta uma miniatura, mas não existe conhecimento desta obra hoje em dia. Ter feito 

parte da Académie de Saint-Luc permitiu a Adélaide de exercer profissionalmente sua 

arte. Muitas artistas mulheres pertenceram a Académie Saint-Luc, por volta de 130, em 

1777.  

O sucesso deste salão foi tal que a Academia Real de Pintura e Escultura toma conta. 

O edital de março de 1776 abole jurados, “comunidades e confrarias de arte e de 

profissão”. A Academia de Saint-Luc fecha as portas em 1777. Desde então Adélaide 

procura entrar na Académia Real para ficar conhecida. Para entrar é necessário apresentar 

uma pintura à óleo. Depois do fechamento da Academia de Saint –Luc, inicia-se o Salon 

de la Correspondance, os artistas que não faziam parte da Academia Real de Pintura e 

Escultura podiam expor suas obras contribuindo com uma cotização mínima. O salão é 

aberto em 1781. Adélaide escolhe expor somente pastéis que são bem acolhidos pelos 

críticos.   Foi graças as suas boas relações com os homens que Adélaide fica conhecida 

como pintora e pastelista. François-André Vincent que acaba de ser recebido na Academia 
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Real de Pintura, envia a Adélaide várias personalidades da Academia como Vien, os 

professores Voirot460 e Bachelier461, seu amigo Suvée462, para se fazerem retratar.  

Os homens apreciam o talento da artista, e são favoráveis à sua candidatura a 

Academia Real de Pintura.   Em 1782, ela expõe no Salon de Correspondance, seu 

autorretrato em pastel e osretratos de Vincent e Voirot. 

  Em 1783 ela termina uma série de retratos acadêmicos em pastel, eles são 

representados também em busto, com as vestimentas e segurando o chapéu. Graças as 

boas relações que sua família tem com o escultor Pajou463, Adelaide recebe a encomenda 

de seu retrato. O retrato é exposto em 1783 onde é acolhido calorosamente pela sua 

semelhança. Os críticos comparam os pastéis de Adelaide com os de Quentin la Tour 

mestre no gênero. Adelaide é uma artista reconhecida na sua especialidade.   Mas, com o 

título de Suite de Malborough,464 no Salão de 1783, um autor desconhecido publica 

panfletos nos quais mulheres pintoras como Anne Vallayer-Coster, Élisabeth Vigée-

LeBrun e Adelaide Labille-Guiard são caluniadas, da mesma maneira que o pintor Hue465 

no Salão de 1783, Adelaide é acusada de ter inúmeros amantes dentre eles François-

André Vincent. Porém eram acusações falsas, bem comumente dirigidas às mulheres que 

exerciam uma profissão tida como masculina, principalmente por serem separadas de seus 

maridos. Assim que ela tem conhecimento deste acontecimento, escreve à condessa 

d´Angiviller466, esposa do diretor des Bâtiments du Roi uma carta para terminar com a 

publicação deste panfleto. Esta mulher que tem ótimas relações informa o assunto a 

polícia. Todos os panfletos impressos são destruídos. Apesar deste problema, os amigos 

artistas como Vincent e Pajou continuam a apoiar Adélaide.467 

 

 

  

 
460 Voiriot/Guillaume- (Paris 20/11/1713-Paris 30/11/1799) Ele foi um pintor retratista francês, ganhou o 

Prêmio de Roma com 18 anos; 
461 Bachelier/Jean-Jacques- (1724-1806) Ele foi um pintor francês e diretor da fábrica de porcelana de Sèvres; 
462 Suvée/Joseph-Benoît- (Bruges 03/01/1743-Roma 09/02/1807) Ele foi um pintor flamenco, fortemente 

marcado pela cultura neoclássica; 
463 Pajou/Augustin- (Paris 19/09/1730-08/05/1809) - Ele foi um escultor neoclássico francês 
464 Suite de Malborough- 
465 Hue/Jean-François-(Saint-Arnoult-em-Yvelines 02/12/1751- paris 26/12/1823) Ele foi um pintor francês 

paisagista; 
466 DU SAULT/Jean.De la Borde/Elisa (La Comtesse d´Angivillier) Paris: Revue de Deux Mondes.1976. p. 

381-390; 
467 AURICCHIO.Laura Phd. Adélaide Labille Guiard Artist in the âge of Révolution, Los Angeles: Getty 

Museum Editions. 2009; 
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  O Morceau de réception: Portrait du Sculpteur Augustin Pajou468. Pastel em Papel 

 azul. 71X59cm.Museu do Louvre. Ano de Realização 1783. (Fig. 138) 

          Data de Entrada na Academia Real de Pintura e Escultura:1783 

Fig.138 - Labille-Guiard/Adélaide.  
Retrato do escultor Augustin Pajou. 
 Pastel em papel azul. 71x59cm. 1783.  
Museu do Louvre.  

 

Adélaide é recebida na Academia em 1783 ao mesmo 

tempo que Elizabeth Vigée-Le Brun. Elizabeth deve sua 

nomeação ao apoio da Rainha, mas Adélaide foi apoiada 

mais pelas amizades que mantinha com alguns acadêmicos.  

 Na época eram aceitos como morceau de réception 

as eFiges de artistas como a do escultor Jacques Sarrazin 

feita por François Lemaire aceito em 1657. As dimensões 

eram padronizadas, as eFiges de artistas representavam 

principalmente os pintores de história ou os escultores usando peruca, em pé ou sentados 

em seu ateliê tendo quase sempre em mãos um lápis, a paleta, ou a tesoura e cercados de 

objetos decorativos que precisavam sua especialidade: cavalete, bloco de desenho, cinzel, 

malho, mármores etc.  

 Adélaide segue esta tradição com seu primeiro morceau de recepção na Academia: 

o retrato de Pajou, esculpindo um busto de Lemoyne, com esta obra ela obtém um grande 

sucesso, sendo apresentada no Salão de 1783. (Fig. 138) 

Adelaide é reconhecida e sustentada pelo rei. No salão seguinte em 1785, o caso 

dos panfletos estava esquecido. Acadêmicos influentes aceitaram de posar para Adelaide. 

Jacques Vernet469, Charles-Nicolas Cochin470 e Amédée Van Loo471. Esses retratos são 

apresentados no Salão juntamente com seu “Autorretrato com duas alunas” (Fig.139) 

e retratos de várias mulheres da alta sociedade, entre elas a condessa de Flahaut472, 

cunhada do Diretor des Bâtiments du Roi e irmã da condessa de Angivillier. Pode se ver 

a encomenda deste retrato como um apoio oficial desta família a pintora. Os críticos são 

sempre elogiosos ao trabalho da artista. 

 
468 Tradução: Retrato do Escultor Augustin Pajou; 
469 Vernet/Claude-Joseph-(14/08/1714-03/12/1789) Ele foi um pintor, desenhista e gravurista francês; 
470 Cochin/Charles-Nicolas-Ele foi um gravador, designer, escritor e crítico de arte francês; 
471Van Loo/Charles-Amedée-Philippe- (25/08/1719-15/11/1795) Ele foi um pintor francês de cenas alegóricas 

e retratos; 
472 Filleul/ Adélaïde Marie Émilie (Condessa de Flahaut) (1761-1836). Ela foi uma escritora francesa;  
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 Fig.139 - Labille-Guirad/Adélaide- Autorretrato com duas alunas. 
 (Marie Gabrielle Capet e Marie Marguerite Carraux de Rosemond.  
Óleo sobre Tela. 210X151,1cm. 1785. Metropolitan Museum of Art. 

   Graças ao apoio do diretor des Bâtiments du Roi, 

Adélaide obtém uma pensão de 1000 livres em 

1785, pois estava em uma situação financeira 

difícil, estando separada de seu esposo Guiard. 

Para manter suas necessidades, ela aceita moças 

como alunas entre elas Marie-Gabrielle Capet.473 

Adélaide é então convidada para Versailles 

para fazer o retrato de Senhoras, as tias do rei Louis 

XVI e, Madame Élisabeth a irmã do rei em 1786. 

Ela é uma pastelista e pintora reconhecida, membro 

da Academia Real de Pintura e Escultura. As 

encomendas da família real dão a Adélaide uma 

celebridade ancorada entre os membros da nobreza.       

As tias do rei, satisfeitas de seus retratos, pedem para a sua pintora o título e 

certificado de pintora das Senhoras, que foi acordado em 1787. Ela divide essa honra com 

o pintor alemão Johann Julius Heinslus. Adélaide Labille-Guiard expõe no Salão de 1787 

os retratos de 3 princesas Madame Élisabeth, Madame Adélaide em traje de gala e 

Madame Vitória em pastel. (Fig. 140) 

 “O Retrato de Madame Adélaide” é um retrato em pé destinado a mostrar a 

princesa em todo o seu esplendor. Ela é pintada com roupas de gala ao lado do retrato em 

medalha de seu pai Louis XV, de sua mãe e de seu irmão todos já falecidos. (Fig.141) 

 Em 1790 a Revolução Francesa força Adélaide a procurar uma outra clientela 

dentro de um meio político muito ativo. Ela se introduz nas relações do Duque de 

Orleans474 como testemunha “O Retrato de Madame de Genlis”, sua amante (Fig.142). 

Na mesma época ela defende diante da Academia Real de Pintura e Escultura. Pintura e 

Escultura o fato de que a Academia devia ser aberta a todas as mulheres sem limitação de 

 
473 Marie-Gabrielle Capet- (Lyon 06/09/1761-Paris 01/11/1818). Ela foi uma pintora neoclássica francesa; 
474 Duque d´Orleans-(Sait-Germain-en-Laye 21/09/16410-Saint-Cloud 09/06/1701) Foi o filho do rei Luis XIII 

de França e Ana da Áustria, o irmão mais novo de Luis XIV; 
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número. Ela é apoiada por seus amigos Vincent, Pajou, Gois475 e Miger476 mas o voto não 

é considerado válido. 

  Em 1791, as tias do rei se refugiam na Itália. Adélaide deve procurar outros 

clientes. Ela faz então retratos de quatorze deputados da Assembleia Nacional, entre eles 

Talleyrand. No retorno este propõe a Assembleia de oferecer as mulheres privadas de 

fortunas meios de subsistência através do fruto de seu trabalho. Seu retrato de Robespierre 

é conhecido pelo enquadramento inovador e seu fundo neutro. As críticas foram boas e 

Adélaide se garante sendo sustentada pelos novos poderosos de Paris. 

Em 1792 tendo uma pensão do rei, ela corre o risco de ser tida como uma pessoa 

que apoiava a monarquia. Ela escolhe então de partir de Paris durante algum tempo para 

Pontault-en-Brie477 com François-André Vincent.  

Em 1793, na ocasião do Terror, Adélaide é forçada a destruir sua grande obra 

“Réception d´un Chevalier de l´Ordre de Saint-Lazare par Monsieur”478 (Fig.143) 

no qual ela trabalha a muitos anos. Tratava-se do retrato do irmão de Louis XVI. Com o 

choque da perda de sua obra Adélaide não participa do Salão de 1793 e para de pintar 

durante um tempo. 

Graças a Joachim Lebreton479, chefe dos escritórios do Museus, ela obtém uma 

pensão de 2000 livres em 1795 e uma residência no College de Quatre Nations.480 Ela 

possue um ateliê no Institut de France481. Ela expõe os retratos de Joachim LeBreton e 

de François-André Vincent no Salão de 1795. Ela continua a expor seus retratos no Salão 

de 1798 a 1800, sendo sempre bem-vista pelos do poder por sua atitude favorável a 

Revolução.482 

Podemos notar que a carreira de Adélaide Labille-Guiard será abrilhantada pela 

realização de vários retratos de Corte, o que destaca a participação das mulheres na 

sociedade, se compararmos com as primeiras artistas que participaram da Academia Real, 

pois na metade do Século XVII, o retrato vai completar um aspecto mais oficial, com as 

 
475 Gois/Edme-François-Étienne- (Paris 1765- Taverny 6/07/1837) Ele foi um escultor francês; 
476 Miger/Simon-Charles-(Nemours 19/02/1736-Paris 28/02/1820) Ele foi um gravador francês, conhecido 

principalmente por pranchas de aquarelas sobre velino; 
477 Pontault-en-Brie-Comuna francesa localizada na região administrativa de Ile- de- France, no departamento 

de Seine et Marne; 
478 Tradução: Recepção de um Cavaleiro da ordem de Saint-Lazare pelo Senhor; 
479 Joachim Lebreton-Intelectual, político e administrador francês; 
480 College de Quatre Nations-É uma edificação barroca na Margem esquerda do Rio Sena, no centro de Paris; 
481 Institut de France- Instituição Acadêmica Francesa fundada em 25 de outubro de 1795.Agrupa as 5 grandes 

academias nacionais francesas; 
482 BONNET, Marie-Jo. Femmes Peintres à leur travail. Paris: Revue d´histoire moderne et contemporaine nº 

49-3. 2002 p. 140 – 167; 
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eFigies de aparatos dos grandes personagens do regime. As perucas, drapeados e trajes 

fastuosos de Versalhes se refletem nos retratos, pinturas de mulheres e nos acessórios. 

A transição para o Século XVIII, anuncia um gosto crescente pelo movimento e 

cores alegres. A arte do retrato se transforma no curso do século das Luzes. A leveza, a 

elegância e fantasia se destacam. O fundo neutro dá uma atmosfera mais íntima e à 

vontade. A forma oval é muito utilizada e penetra-se na intimidade dos apartamentos. 

  A análise psicológica é cada vez mais procurada e trabalhada. Os artistas se 

concentram mais no rosto, nas expressões, no olhar e no sorriso. Os grandes pastelistas 

utilizam os símbolos, livros, compassos, canetas de pena para descrever as origens e as 

atividades do retratado, de acordo com o texto do Catálogo de Exposição: L´art du 

portrait au XVIIéme et XVIIIème siècle. La Tour Camoufle. Arts du XVIIIème et 

XIXème siècle.483 

  Com certeza o século XVIII foi o século do retrato. Todos desejavam ter sua 

própria imagem imortalizada para afirmar seu lugar social, confirmando seu sucesso ou 

os sentimentos que desenvolviam para o destinatário da eFige.  

Pintores, pastelistas, desenhistas, miniaturistas e escultores colocavam suas 

habilidades em prática e todos encontravam o seu lugar.  Existiam as eFiges de famílias 

reais, membros da corte, personalidades parisienses, burgueses da capital ou de cidades 

provincianas. No caso das mulheres artistas elas eram proibidas de copiar modelos vivos. 

Era contrário à decência para as mulheres. Desta maneira as mulheres que queriam pintar 

os modelos vivos deviam seguir uma carreira autodidata. Esta limitação no aprendizado 

das mulheres artistas explica por que elas faziam principalmente retratos em busto. A 

maioria só faz retratos em pastel ou em óleo cortados na altura ou no peito. O pastel, 

mesmo sendo uma técnica difícil de dominar é considerada como uma técnica feminina. 

O pastel é na verdade ideal para fazer os retratos em busto em pequenas superfícies de 

papel. O retrato em pastel é um retrato íntimo. O óleo é escolhido para representar a 

família de uma maneira oficial.  

 Dentro dos parâmetros da Academia Real de Pintura e Escultura, o retrato ocupava 

o segundo lugar em importância na hierarquia dos gêneros e existiam exigências para 

como realizar um bom retrato: 

  Em primeiro lugar a arte das eFiges devia respeitar certos conselhos para que fosse 

considerada sucesso: O mais importante é que a imagem tenha bastante semelhança, para 

 
483 Catálogo de Exposição. L´art du portrait au XVIIéme et XVIIIème siècle. Arts du XVIIIème et XIXème siècle. 

La Tour Camoufle.2017. 
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não se distanciar do caráter da pessoa que está sendo pintada, preocupar-se muito em dar 

a estrutura certa do rosto. Não se distanciar nunca das formas muito desvantajosas, ou 

seja, a beleza da pincelada poderá lhes dar graça. Um homem hábil nunca deve desistir 

antes de ter chegado ao ponto da semelhança e da verdade que é o seu objetivo 

desejado.484 Em segundo lugar: Os retratos não devem ser privados de psicologia. Pode-

se alma para exprimir seus movimentos.485  

Se o rosto deve ser cuidadosamente tratado, o corpo do modelo também é 

importante: O pintor de retrato não deve se limitar a semelhança do rosto. A semelhança 

do corpo deve corresponder ao do rosto. Os corpos são tão variados quanto as fisionomias. 

As mãos em um quadro transmitem bastante a expressão. Seria insuficiente não poder 

sempre pintar de acordo com a própria pessoa, mas ao menos se possível, é necessário 

prestar muita atenção para escolher modelos convenientes.486(Fig.144) 

Fig.144 - Labille-Guiard/Adélaide. Retrato de Louise Élisabeth de France.  
Duquesa de Parme. Óleo sobre Tela. 272X160cm. 
 Anticãmara da Rainha. Palácio de Versailles. 1780. 
 

   E por último, os acessórios contribuíam para a beleza 

da composição e para definir a personalidade do 

modelo e de sua posição social. “Está perfeita imitação 

que o retrato exige, não implica somente na Figura. 

Tudo que faz parte da composição de um retrato deve 

ser um retrato. Os pintores retratistas devem ter 

recursos aos acessórios e colocar engenhosamente os 

móveis de tipos diferentes de uma maneira que eles 

possam conseguir grandes efeitos agrupando-os com 

arte.”487 

 
484 Texto original: “Pour ne point vous éloigner du caractère de la personne que vous peignez, attachez vous 

d´abord à bien rendre la charpente du visage. Ne vous écartez jamais de formes se désavantageuses qu´elles 

soient la beauté du pinceau peut leur prêter des grâces. Un habile homme ne quitte jamais prise qu´il n´ait 

atteint ce point de ressemblance et de vérité que toujours est son objet” 
485 Texto Original: “On peut dire, je pense, que les traits du visage sont aux ordres de l´âme pour exprimer ses 

mouvements”. 
486 Texto Original: “Le peintre de portrait ne doit pas se borner, à la ressemblance du corps, doit répondre à 

celle de la tête. Les corps sont presque aussi variés que les physionomies. Les mains dans um tableau 

concourent beaucoup à l´expression. Il seráit à désirer qu´on peut toujours les peindre d´après la personne 

même, mais si on peut, il faut du moins avoir grande attention à faire choix de modèles convenables.” 
487 Texto Original: “Cette parfaite imitation que demande le portrait ne regarde pas seulement la Figure. Tout 

ce qui entre dans la composition d´un portrait doit être portrait. Les peintres de portrait doivent avoir recours 

aux accessoires et placer ingénieusement les meubles d´espèces diferentes dont ils peuvent tirer des grands 

effets em les groupant avec art.” 
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3.16.      A Participação das pintoras nos Salões de Exposição  

Os Salões de Pintura e Escultura recebem o nome de “Salão” para denominar as 

exposições artísticas que acontecem em Paris desde o final do Século XVIII até 1880. Em 

princípio as exposições mostravam os artistas agregados originalmente à Academia Real 

de Pintura e Escultura e mais tarde pela Academia de Beaux Arts. O objetivo inicial do 

Salão era de apresentar ao público as obras dos últimos artistas premiados pela Academia, 

e, depois de 1817 pela Escola de Belas Artes. A primeira manifestação instalada em 1673 

no Palais-Royal se chamou “l´Exposition”.  

Fig.145 - Castiglione/Giuseppe.Vista do Grand Salon Carrée du Louvre. Óleo s/ tela. 
69X103cm. 1861.Musée du Louvre; 

 

A partir de 1692, os 

trabalhos de diferentes 

artistas agregados são 

apresentados no Louvre e a 

exposição anual organizada 

pela Academia á partir de 

1737, ganha o nome de 

“Salon” porque acontece no 

“Sallon Carré do Louvre” 488 

. Por volta de 1750, de acordo com Lamaire, ganha o nome de “Salon de l´Académie 

Royale de Peinture et Sculpture”489.  Giuseppe Castiglione490 representa uma vista do 

Salão Carrée (Fig.145) que se abre para a Grande Galeria do Louvre. 

 Em 1861, o Salão acolhe então após 10 anos, obras de pinturas de todas as escolas 

e todas as épocas. A presença de copistas, remete a vocação primeira do museu, como 

lugar de formação de artistas e da transmissão de modelos e mestres antigos. O Salon da 

Academia Real de Pintura e Escultura (chamado na época de Grand Salon du Louvre) 

 
488  O incêndio da Petit Galerie em 1661, obriga sua reconstrução por Le Vau, terminada em 1664 e seu 

desdobramento na altura (a Galeria de Apolo) em 1665. Charles le Brun comanda a decoração com o tema de 

Apolo. Mas esta decoração é interrompida com a partida do rei para Versalhes e só foi terminada no inicío do 

século XIX. Para permitir a ligação entre o Pavillon du Roi, no ângulo sudeste da Cour Carrée e a Galeria de 

Apolo, Luis Le Vau, constrõe a Rotonda de Apolo. Le Vau redobra a largura desta galeria acrescentando salas 

em seu lado oeste, na Cour de la Reine, atualmente ala Sphinx. Ele transforma as primeiras travées da Galeria 

de Bord-de-l´Eau, ao lado da Petit Galerie, criando o Salon Carrée que na verdade mede 24m X 15,70 m, e que 

é cedido à Academia Real de Pintura e Escultura. A partir de 1725, a Academia promove ai as exposições dos 

trabalhos de seus membros, o que deu o nome de “Salão” a esse gênero de exposições. (Fig.28) 
489 LEMAIRE, Gérad-Geaorge. Histoire du Salon de Peinture. Klincksieck. 2003. 
490 Castiglione/Giuseppe- (Milão 19/07/1688- Pequim 17/07/1766). Foi pintor, missionário, desenhista, 

gravador e arquiteto; 
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(Fig.146) é regularmente utilizado para apresentar obras. O termo “Salon” aparece em 

1725 para qualificar o evento, sendo o local onde os Acadêmicos apresentam suas obras 

ao público. A partir de 1737, a periodicidade da exposição se torna regular e pela primeira 

vez os desenhos são expostos no mesmo patamar que as pinturas. 

 Primeiramente anual, mas em seguida, em 1747, se torna bisanual. As 

participações aumentam, mas o salão restringe o acesso as mulheres e aos expositores 

estrangeiros. Nos anos 1780, chega a mil pessoas por dia a frequentação do salão. O 

evento contribui para a emergência de um espaço público e internacional de crítica de 

pintura, ampliado por uma cobertura de alcance europeu que garante Diderot nos 

comentários, consagrando a Correspondance littéraire, historique et critique 491 de 

Grimm492 entre 1759 e 1781. 

Houve os Salões da Academia de 1667, 1673, 1699, 1704, 1725, 1727, 1737,1738, 

1739, 1740,1741, 1742,1743,1745, 1746,1747,1748,1750, 1751,1753,1755, 1757, 1759, 

1761,1763,1765,1767, 1769,1771,1773, 1775,1777, 1779, 1781,1783, 1785, 1787, 1789, 

1791, 1793 até o fechamento da Academia, depois disso, os Salões continuam a existir 

até 1880.  

Houve outros Salões criados além dos Salões da Academia, como o Salon de la 

Correspondance. Este foi criado por Pahin de la Blancherie,493 em 1779, na rue de 

Tournon494, após o fechamento da Academie Saint-Luc, era uma espécie de círculo 

literário ou museu que devia servir de ponto de reunião dos sábios e artistas europeus. A 

exposição era semanal, acessível aos artistas que não faziam parte da Academia Real de 

Pintura e Escultura, para permitir aos interessados de expor suas obras contra uma cota 

mínima. Esse salão foi aberto em 1781 e tinha como objetivos abrir uma exposição 

pública e permanente de quadros e obras de arte numa época na qual as obras dos 

acadêmicos tinham o privilégio exclusivo de aparecer em uma exposição anual e publicar 

uma folha de correspondência, contendo a notícia das obras expostas e os pintores, para 

consumo dos que se interessavam pelas obras de arte. 

 
491 Grimm/Friedich Belchior- Foi um diplomata e escritor bávaro de expressão francesa; 
492 A Correspondência literária e histórica e crítica era um periódico francês manuscrito destinado a aristocracia 

culta do Século XVIII. Redigida por Grimm e Diderot; 
493 De la Blancherie/Mammès-Claude-Catherine Pahin-Champlain (Pahin de la Blancherie) (Langres 

29/12/1752-Londres 25/06/1811) Ele foi um homem das letras na França; 
494 Rue de Tournon- Rua no 6º distrito de Paris. Ao Sul se abre uma fachada para o Senado; 
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 Em 1781, o Salão é transferido para o Hôtel Villayer495, na rue Saint André des 

Arts496. São feitas exposições de quadros da escola francesa, conferências científicas, 

leituras públicas e sessões literárias. Mas como a empresa não era mantida pelo Estado 

terminou em 1788, ficando somente como registro Les Nouvelles des Lettres et des Arts 

497e um catálogo igualmente raro intitulado Essai d´un tableau historique des peintres de 

l´école française (Fig. 147).498 

     Existiram também outros Salões como o Salon de la Jeunesse entre 1722 e 1788: 

eram apresentações livres de pintura em Paris. Os pintores colocavam suas obras na 

esquina da Place Dauphine499 e do Pont-Neuf 500no dia da Fête de Dieu.501 A exposição 

durava somente algumas horas antes da chegada da procissão.    

  Aconteceram ainda várias exposições organizadas pela Académie Saint-Luc entre 

1751 e 1774. 

Vera de Ladoucette em seu artigo para os Cadernos da École du Louvre afirma em 

relação a participação das mulheres artistas nos Salões da Academia: 

          “Comme toujours, rester sur le plan quantitatif seráit cependant réducteur. L’appropriation du 

Salon par les femmes passe non seulement par les autoportraits, mais surtout par la revendication de leur 

statut de femmes artistes. En se représentant en tant que peintres, elles témoignent de leur volonté 

d’émancipation. Il s’agit essentiellement d’une émancipation « par l’art ». C’est en effet l’art qui met ces 

femmes au premier plan de la vie publique.”502 

Apresentaremos, em seguida, alguns detalhes somente dos Salões nos quais houve 

participações de artistas mulheres, embora já sendo um grande avanço, foram muito 

poucas presenças de fato. 

 

 

 

 
495 Hôtel Villayer- Hôtel la Vieuville de Villayer, local de estadia do Duque d´Orléans, 47 rue St-André des 

Arts, no 5º distrito de Paris;  
496 Rue Saint-André des Arts- Rua situada no quarteirão de la Monnaie no 6º distrito de Paris; 
497 Antiga revista mensal da imprensa escrita francesa; 
498 COUSIN/Jean.Essai d´un tableau historique des peintres de l´école française. Paris: Au Bureau de la 

Correspondance, Hôtel Villayer, rue Saint André des Arts.1783; 
499 Place Dauphine- é uma praça pública triangular localizada na parte oeste da Île de la Cité no 1º distrito de 

Paris; 
500 Pont-Neuf- É a ponte mais antiga entre as pontes que cruzam o rio Sena em Paris, esse nome foi dado para 

distingui-la das pontes Medievais que eram erguidas com casas em ambos os lados;  
501 Fête de Dieu- Festa de Corpus Christ; 
502 Tradução: Como sempre, analisando o plano quantitativo ficaremos sempre no prejuízo. A apropriação do 

Salão pelas mulheres passa não somente pelos autorretratos, mas principalmente pela reivindicação de seu 

status de mulheres artistas. Representando-se como pintoras, elas testemunham a sua vontade de 

emancipação. Trata-se essencialmente de uma emancipação “através da arte”. Na verdade, é a arte que coloca 

estas mulheres no primeiro plano da vida pública. 
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                        O Salão de 1673 (Figs. 148 e 149) 

 O Salão de 1673, lançou o primeiro livret503 ou catálogo com a lista dos artistas e 

suas obras. Houve a participação de 50 membros da Academia Real. Madeleine de 

Boulogne participa com a obra “Trophées d´Armes” feita para o Palácio de Versalhes. 

Este salão foi realizado no Palais Royal durante três semanas começando no meio de 

agosto.504 

Fig.30-Salão de 1673.Tradução da Legenda: Lista de quadros e Peças de Escultura expostas no Salão do Palais Royal pelos 

Senhores Pintores e Escultores da Academia Real.  (A Figura que aparece no fundo da colagem é uma gravura de Abraham 

Bosse, La galerie du Palais feita entre 1637e 1638 e hoje em dia faz parte da coleção do Rijksmuseum em Amsterdã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeleine de Boulogne será a primeira pintora a participar de um dos Salões da 

Academia. A sua participação acontece no mesmo ano em que ela realiza as obras 

temáticas para o Salon des Nobles. A obra que é exposta foi a encomenda para a 

antecâmara do Rei em Tuilleries. Esta obra ainda se encontra atualmente exposta no 

Palácio de Versalhes. O tema da obra de Madeleine era uma Natureza Morta abordando 

troféus e armas, o formato da obra arredondado na parte superior era devido ao fato desta 

obra destinar-se a decoração de uma parte superior de porta. As obras dos outros artistas 

em sua maioria eram pinturas históricas com temas heroicos, além de um retrato em 

homenagem a Louis XIV, protetor das artes. Havia outras esculturas expostas em 

pedestais ao longo do pátio e algumas pinturas em tamanho médio. A legenda que aparece 

na ilustração do salão aparecia na capa do catálogo. 

 
503 Livret- do francês “catálogo” 
504 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. 



156 
 

  

                         O Salão de 1699 (Figs. 150 e 151) 

 O Salão de 1699 foi realizado na Grande Galerie du Louvre. Contou com a 

proteção de Hardouin-Mansart.505 Os retratos menores e cenas de gênero ficavam abaixo 

das pinturas de história que eram dispostas das Rubenescas às Proussianas e Tapeçarias 

de Gobelin cobriam as paredes. Elizabeth-Sophie Chéron participou com o seu 

autorretrato.506 

Fig.150- Salão de 1699.Tradução das Legendas: Sr. Mansard superintendente e ordenador geral dos Edificios do Rei e protetor 
da Academia representando para Sua Majestade os Pintores e Escultores de sua Academia Real, tendo desejado renovar o 
antigo hábito de expor suas Obras ao público para obter seu julgamento e para o progresso das Belas Artes... 
(A imagem que aparece no fundo da colagem é uma gravura intitulada Les Galeries du Louvre da série “Vues de Paris” realizada 
por Ismaël Sylvestre, gravador francês (1621-1691) ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Um grande marco para a pintura feminina fica determinado com a presença de 

Elizabeth-Sophie Chéron nesta exposição. Haviam passado 16 anos entre a realização da 

última exposição da Academia Real. Concordando com a legenda graças a estas 

exposições aumentam entre os artistas as concorrências e o início das críticas ou 

aprovações feitas pelo público. O autorretrato realizado por Elizabeth-Sophie Chéron 

modifica o status feminino tirando a mulher de sua posição somente de musa e a 

colocando como criadora. Embora vamos presenciar um grande espaço de tempo entre a 

próxima participação feminina em um Salão da Academia. 

 
505 Hardouin-Mansart/Jules- (Paris 16/04/1646-Marly-le-Roy 11/05/1708). Ele foi m arquiteto francês cujos 

trabalhos foram considerados o ápice do Barroco na França; 
506 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880.  
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                                 O Salão de 1763 (Fig. 152 e 153) 

          A importância deste Salão é que Diderot inicia suas críticas aos artistas que 

aliás eram bem sinceras e espontâneas. Elas não apareciam nas paredes da exposição, 

eram somente publicadas em manuscritos que circulavam entre um pequeno grupo de 

intelectuais. Essas críticas influenciavam muito os artistas que as vezes chegavam a 

destruir suas obras ou refazê-las. Madame Vien participa deste Salão o que também é 

demarcável pois ela seria a primeira pintora a participar das exposições após esta nova 

era na Academia. Suas obras eram miniaturas em guache e, portanto, não recebiam 

destaque entre as principais pinturas. As obras apresentadas foram “Émouchet 

terrassant un petit oiseaux” Açor de barriga branca perseguindo um pequeno pássaro, 

“Deux pigeons”, Dois pombos e vários outras representando pássaros flores e frutas. As 

opiniões de Diderot em relação as obras de Madame Vien eram favoráveis, mas após 

este Salão, talvez devido a uma não tão boa aceitação por suas obras serem no gênero da 

miniatura, Madame Vien não participa mais dos Salões. 

Fig.152-Tradução das Legendas: Diderot fala; Retoque, retoque, meu amigo; A ponte de Notre-Dame, à ponte de Notre 
Dame; Se assemelha a uma dama empregada de hotel com excesso de peso; Drouais pinta bem as crianças: ...obra muito linda; 
...surpreendente pela vida e verdade; Que vivacidade! Que ardor!  É a pintura moral; esta é miserável! Eis uma alegoria que tem 
sentido e não este insípido exercício dos Amores de Van Loo; Ele tornou as trevas coloridas, visíveis e palpáveis de Melton; 
Fenômeno estranho; Um jovem pintor de vinte e dois anos que se mostra e logo se coloca na linha de Berghem; Quanto a Roland 
de la Porte ele é uma outra vítima de Chardin; Chardin, não é o branco, o vermelho, o preto que vc mistura na sua paleta, mas a 
substância própria dos objetos...507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
507 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880.  
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                    O Salão de 1771 (Figs. 154 e 155) 

Havia já 320 participações no catálogo. Neste Salão houve a participação de 

Anne-Vallayer Coster e Marie-Suzanne Roslin. Drouais508 exibia um retrato de 

Madame du Barry509, a nova amante de Louis XV o que causou escândalo, pois ela posava 

com trajes íntimos;510logo em seguida, uma nova pintura é refeita, nesta ela usara trajes 

de aparato, o que provavelmente deve ter influenciado os retratos de Marie-Antoinette 

que serão feitos mais tarde por Elizabeth Vigée-le -Brun. 

 Fig.154- Salão de1771.Tradução: Legenda: Eis aqui um estilo simples e sublime. Que força de expressão! 
 (A pintura que aparece no fundo da colagem é uma obra de Jacques Antoine Beaufort, O Juramento de Brutus.   Ele foi um 
pintor de história francês. (1721-1784). Dimensão: 129cmX167Cm. Óleo sobre tela. Musée Fréderic. Blandin. França.); 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Havia se passado quase um século após o fechamento da Academia para as 

mulheres para que houvesse novamente uma participação feminina num Salão de 

Exposição. As duas obras foram o “morceau de réception” dessas duas pintoras: “Os 

atributos da pintura, escultura e arquitetura” de Anne-Vallayer Coster e “M. Pigale” 

feito por Marie-Suzanne Roslin. As críticas eram favoráveis neste Salão e notamos uma 

mudança nos estilos das pinturas históricas e mitológicas que apresentavam expressões 

mais fortes. 

 
508 Drouais/François-Hubert- (Paris 14/12/1727-Paris 21/10/1775). Ele foi um célebre pintor francês; 
509 Bécu/Marie-Jeanne (Madame du Barry) (19/08/1743-08/12/1793). Ela foi a última amante de Louis XV; 
510 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. 
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                                O Salão de 1773 (Figs. 156 e 157) 

 Neste Salão já havia 294 participantes no catálogo e Anne Vallayer-Coster 

participa. A maior importância deste Salão eram as pinturas históricas sobre a vida de 

Saint-Louis.511 

Fig.156- Salão de 1773.Tradução: Legenda: Com certeza Senhor, um estrangeiro, um chinês, por exemplo que viesse pela 
primeira vez na França e que visitasse o Salão...nos tomaria por um povo muito religioso. (Memórias Secretas) – Início de 
Clodion – No fundo: As colunadas do Louvre com os seus arredores e no fundo uma parte do exterior do Colégio das Quatro 
Nações. (Por M. De Machy, Acadêmico); 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          De acordo com os comentários, havia uma predominância de pinturas religiosas 

neste Salão. As Natureza Mortas de Anne-Vallayer Coster eram bem aceitas devido a sua 

perfeição. A obra apresentada era uma “Cesta de Ameixas” acompanhada de dois 

pedaços de pão e um copo de água, talvez um símbolo de simplicidade que acompanhava 

bem a apresentação de François Doyen do Último Sacramento de Saint -Louis. Após o 

casamento de Anne Vallayer- Coster, o seu estilo se torna mais opulento e ostentatório 

provavelmente devido a influência de seu meio social, os jantares e banquetes da Corte, 

a qual passaria a frequentar. 

 

 

 
511 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. 
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                            Salão de 1775 (Fig. 158 e 159) 

  Nesta época, com a morte de Louis XV, o Conde d´Angiviller assume a direção 

dos estabelecimentos, sob as ordens de Louis XVI. Ele retira do Salão pinturas que 

considera indecentes e promove a seriedade da pintura de história. Uma obra de 

Fragonard foi proibida, mas Anne Vallayer-Coster participa com a obra “Um vaso de 

Flores”.512 

Fig.158- Salão de 1775.Tradução da Legenda: O conde d´Angivillier começa por eliminar do Salão os pequenos quadros    
“indecentes e indecorosos” que enganaram a vigilância do Juri. LOCQUIN, Jean.La Peinture d´Histoire en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A obra “Um Vaso de Flores” de Vallayer-Coster apresentava uma eximia pintura 

de um vaso de vidro com pé em bronze, repleto de rosas e flores do campo azuis, com 

fundo sombrio e pedestal de mármore, do lado esquerdo havia uma pequena carapaça de 

crustáceo, evocando um certo exótismo como era o estilo da pintora. Sua Natureza Morta 

ganha destaque em meio a retratos e bustos. Suas composições florais denotam a 

influência de Chardin e dos buquês flamencos. Anne-Vallayer Coster realizou várias 

outras obras com motivos de flores que ganhavam destaque devido a excelência de sua 

pintura. 

Essa pintura encontra-se atualmente no Fitzwilliam Museum, no Reino Unido. 

 

 
512 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. 
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                          O Salão de 1779 (Fig. 160, 161 e 162) 

 Já havia 293 participações no catálogo. Esculturas muito grandes para serem 

deslocadas escada acima no Salon Carré, eram colocadas no pátio do Louvre. As visitas 

já eram estimadas em torno de mil por dia. Anne Vallayer-Coster participa com a obra: 

“Uma cesta de ameixas”, um limão e outros. 42X47 cm.513 

Fig.160- Salão de 1779.Tradução da Legenda: Cornelie...mãe de Gracques por M. Hallé. Não foi muito justo ter incluído mais 
pessoas sérias que poderiam ter sido testemunhas da cena na qual calma e admiração profunda que é inspirada por um 
contrato virtuoso que desenha e penetra a alma. Pontapé no salão de 1779; (A imagem ao fundo é uma obra do pintor, 
gravador e desenhista francês Noël Hallé, Cornelia Africana, Mãe de l´Gracchi, (1711-1781); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Natureza Morta de Anne-Vallayer Coster ganha destaque entre outras pinturas e 

esculturas apresentando uma cesta de ameixas bastante detalhada com realismo sobre um 

suporte de mármore, ao lado um limão semi descascado, uma faca e um copo de água 

com um limão verde e algumas flores do limoeiro dentro.  

As composições de Anne-Vallayer Coster eram muito fiéis ao motivo, nesta obra 

podemos observar a precisão das sombras dos objetos projetadas sobre a mesa, a presença 

de pequenas pétalas da flor do limoeiro sobre o suporte que dão equilíbrio a disposição 

dos objetos e a posição dianteira do limão e da faca que proporcionam o efeito de 

profundidade.   
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                              O Salão de 1783 (Figs. 163 e 164) 

 Neste momento, a quantidade de mulheres pintoras na Academia é limitada para o 

número de quatro. Elizabeth Vigée Le Brun participa com o seu morceau de réception, 

“A Paz trazendo a Abundância”, com o seu autorretrato com chapéu de palha e, o 

retrato da Rainha Marie-Antoinette, Adélaide Labille- Guiard apresenta também o seu 

morceau de réception, “O retrato do escultor Pajou”, Anne-Vallayer Coster expõe o 

seu autorretrato e um quadro de flores. A atenção do público, dos críticos e outros artistas 

estava voltada para a participação feminina.514 

Fig.163- Salão de 1783.Tradução da Legenda: O cetro de Apolo perde o seu valor e é uma mulher que leva a palma (Memórias 
Secretas). As três mulheres da Academia Real. Mme Vigée Le Brun, Mme Vallayer-Coster, Mme Guiard; (A Figura ao fundo da 
colagem é um autoretrato de Elizabeth Vigéele Brun, Autoretrato com chapéu de palha, em óleo sobre tela, realizado em 1782, 
97,8cmX70,5cm. Atualmente faz parte da Coleção da National Gallery em Londres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foi a época do auge das pintoras nos Salões e na Academia, elas já haviam 

alcançado um desenvolvimento apreciável em suas pinturas, já trabalhavam 

profissionalmente e eram reconhecidas no âmbito social. O retrato da Rainha sofrerá 

críticas por ela se apresentar em trajes íntimos e será logo substituído por outra pintura, 

na qual a Rainha será repintada em trajes de aparatos. Marie-Suzanne Giroust já havia 

falecido e Madame Vien não participava mais dos Salões. Entre as outras pinturas que 

fizeram parte do Salão os motivos alegóricos eram bastante abundantes. 
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                    O Salão de 1785 (Figs. 165, 166 e 167) 

Pietro Antonio Martini não fazia parte da Academia Real, mas ele realizou vistas 

de Salões de Paris e de Londres, nesta vista é possível ter uma idéia da disposição das 

obras dentro do Salon Carré do Louvre. Adelaide Labille-Guiard participa com a obra 

cujo título atual é Autorretrato com duas alunas e Elizabeth Vigée le Brun participa com 

duas obras: Retrato de Mademoiselle Crusol e Bachante.515 

Fig.165- Salão de 1785.Tradução da Legenda: David foi o verdadeiro vencedor do Salão, não que não o tenha desejado, 
principalmente quanto a distribuição das Figuras e dos grupos, na escolha das características do rosto etc. Mas, uma execução 
tão bela e firme, uma precisão de desenho e de detalhes excelentemente conseguidas... (Charles Nicolas Cochin 1715-1799) 
(O fundo da colagem é a gravura de Pietro Antonio Martini representando o Salão de Exposição de 1785. Fig. 167) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As obras apresentadas por Elizabeth Vigée Le Brun demonstravam a capacidade de 

haver ultrapassado os limites determinados as mulheres pela realização de alegorias. Era 

comum nesta época a representação de Damas da Corte caracterizadas por personagens 

mitológicos. Retratos de várias pessoas de importância na sociedade também eram 

encomendados a ela. Da mesma maneira Adélaide Labille-Guiard também havia atingido 

grande sucesso em sua carreira lecionando a pintura e recebendo várias encomendas. 

O mesmo busto que aparece na pintura de Adelaide Labille-Guiard ao fundo feito 

pelo escultor Pajou que era a Figura do pai da pintora, também foi exposto neste Salão. 

O Salão de 1785 já foi considerado um evento de caráter pré-revolucionário. 
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                       O Salão de 1787 (Fig. 168, 169 e 170) 

Pietro Martini fez uma gravura do salão, colocando exatamente o local onde foram 

expostas as pinturas. Elizabeth Vigée le Brun participa com o retrato da Rainha, Anne 

Vallayer Coster com uma cena animalística: Um galo e uma galinha branca, Adélaide 

Labille-Guiard participa com “O retrato de Madame Guiard”; 516 

 

Fig.168-Salão de 1787.Tradução da Legenda: A maior realização artística desde a Capela Sistina e as salas de Raphael no Vaticano. 
(John Boydell); A melhor e a mais soberba das coisas. (Thomas Jefferson); Socrate no momento de pegar a cicuta. 130X190. (A 
pintura no fundo da colagem é de Pierre Alexandre Wille (1748-1837) Um duque alemão tentando resgatar vítimas em Frankfurt 
em 1785); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Neste momento as mulheres pintoras já haviam conquistado um espaço de 

participação nunca atingido, trabalhando profissionalmente, recebendo encomendas, 

executando pinturas a óleo em gêneros até então não atribuídos a capacidade feminina na 

pintura e participando dos Salões de Exposição. Elizabeth Vigée le Brun havia se tornado 

a retratista oficial da Rainha, Adelaide Labille-Guiard realiza um retrato de uma Dama 

da Corte de corpo inteiro em trajes de aparato e cercada de objetos que remetiam a sua 

história familiar, além de várias outras encomendas que recebia de personagens 

importantes na sociedade, Ane Vallayer- Coster era excelente em sua Natureza mortas 

que traziam um realismo incomparável. 
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                       O Salão de 1789 (Fig. 171 - 172-173-174) 

Uma janela voltada para o céu foi instalada no Salon Carré. Hubert Robert já 

apresenta uma tela em óleo representando a queda da Bastilha, Elizabeth Vigée le Brun 

e Adélaide Labille-Guiard expõe retratos da Corte: “Retrato de M. Robert” e “Mme 

Elisabeth de France” com seu filho respectivamente. 517 

 

Fig.171- Salão de 1789.Tradução da Legenda: 6. Seção dos Estados Gerais da França em Versalhes em 5 de maio de 1789 (esboço 
de M. du Rameau); 36. Dois esboços feitos diante da natureza, um é uma vista sobre o rio, embaixo de um dos arcos do Pont 
Royal, no tema da grande geada do inverno passado e o outro representa a Bastilha nos primeiros dias de sua demolição. (feito 
por M. Robert, também é a pintura que aparece no fundo da colagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Academia Real de Pintura e Escultura de Paris diferentemente de muitas outras 

instituições atravessa a Revolução Francesa e só irá fechar suas portas em 1793. Adélaide 

Labille-Guiard realiza um de seus mais belos retratos de Corte, o retrato de Mme 

Elisabeth de France, Duquesa de Parma, na técnica do pastel, entre muitos outros. 

Elizabeth Vigée-Le Brun realiza um de seus melhores retratos, o retrato do pintor Hubert 

Robert, o qual ela considera ser sua obra prima.  
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                            O Salão de 1791 (Fig. 175 e 176) 

 Neste momento os Salões não eram mais controlados pela Academia Real, mas 

sim pela Assembleia Nacional, a participação era livre para todos os artistas e os nomes 

no catálogo eram dispostos em ordem alfabética. Elizabeth Vigée le Brun expõe o retrato 

do compositor italiano Giovanni Paisiello, mas a obra foi realizada na Itália onde ela 

estava em exílio desde 1789. Adélaide Labille-Guiard participa com o retrato do arque 

evolucionário Maximilien Robespierre518, este retrato atualmente é desaparecido. 

 

Fig.175- Salão de 1791.Tradução da Legenda-As artes recebem um grande privilégio: o império da liberdade se estende enfim 
sobre eles, rompe suas correntes; o brilhantismo não mais condenado a obscuridade. /Pela ordem da Assembleia Nacional, Ano 
III da Liberdade/ O Dilúvio da Arte; (A obra que aparece no fundo da colagem é de Jean-Joseph Taillasson, Cleopatra descoberta 
por Rodogune por ter envenenado a taça nupcial, baseada na peça de Corneille, óleo sobre tela, realizado em 1791, esta obra 
encontra-se atualmente no Museum of Fine Arts de Boston) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elizabeth Vigée-Le Brun devido a sua extrema ligação com a monarquia é 

obrigada a partir da França, mas devido a seu talento continua sua carreira em outros 

países da Europa. Adélaide Labille-Guiard expõe também O retrato: “Madame Genlis” 

um de seus retratos mais expressivos na técnica do pastel, demonstrando a sua grande 

habilidade na pintura das vestimentas e adornos de seus modelos. 
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4.1 Quadro Estatístico Biográfico 
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         A partir desta síntese estatística podemos visualizar algumas coincidências entre 

os dados biográficos e artísticos destas quinze pintoras, tentando chegar a resultados 

aproximativos, de uma certa forma mais generalizados, ou seja, podendo dar margem a 

alguma interpretação ou detalhe que fuja a exatidão. De qualquer forma faz um apanhado 

geral dos fatos que alcançaram mais destaque, podendo nos ajudar a formar opiniões ou 

conclusões sobre o estudo. 

          Primeiramente, na questão da influência da família na formação das artistas, 

notamos que uma maioria teria tido a iniciação as técnicas artísticas dentro do ambiente 

familiar, do contrário ainda teremos algumas pintoras que vieram a se casar com 

acadêmicos, o que reforça a ideia de que eram favorecidas no ingresso da instituição as 

pleiteantes que tivessem alguma indicação ou já fizessem parte do meio. 

          A questão do casamento é o item que mais apresenta incidências, ficando excetas 

apenas Madeleine de Boulogne e Anne Renné Stresor, as quais tiveram vidas bastante 

monásticas, notando também que essa incidência ocorre mais em meados do século XVII, 

época em que as mulheres tinham praticamente duas opções o casamento ou o convento 

não cogitando a possibilidade de uma vida celibatária de convívio social ou profissional. 

A questão dos filhos fica um pouco duvidosa, pois em algumas biografias não são citados 

filhos, não significando que eles não possam ter existido, em alguns casos temos provas 

como Elizabeth Vigée-Le Brun que se autorretrata com sua filha e está ocupa destaque 

em alguns episódios de sua vida, da mesma maneira que Dorothea Therbusch uma das 

artistas de vida mais libertina, pois se separa do primeiro marido e vive um romance com 

Diderot , informações deixam claro que ela havia dedicado os primeiros anos de sua vida 

ao casamento e aos muitos filhos que dele foram fruto. Anne Vallayer-Coster por exemplo 

foi casada durante muito tempo, mas não existem citações a respeito de sua vida maternal. 

          Observamos três pintoras que abandonaram a carreira em prol do casamento, 

Catherine Duchemin sendo a mais característica e ressaltando que estaríamos também em 

meados do século XVII, observaremos mudanças cruciais na questão do papel das 

mulheres na sociedade e na profissão até o final do século XVIII. Margareta Havermann 

permanece com uma participação um pouco misteriosa, deixando dúvidas, pois após o 

episódio de sua expulsão da Academia desaparece da cena artística deixando poucos 

vestígios biográficos. A terceira seria Geneviève de Boulogne que se dedica a acompanhar 

seu marido em sua trajetória, também não tendo muito êxito em sua trajetória artística. 

Algumas pintoras ao contrário deixam seus casamentos em prol da carreira. 
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          Apenas uma pintora fica viúva, sendo ela também a única escultora, mas nos deixa 

provas de que continua seu trabalho profissionalmente recebendo encomendas da Corte 

e finalizando trabalhos deixados pelo seu cônjuge, apesar de ser nesta época mais 

conhecida como a “viúva Godequin”. 

          Constatamos durante todo o estudo que haviam dificuldades impostas as pintoras 

do sexo feminino pois praticamente estariam iniciando a sua participação dentro do 

universo artístico, mas nem sempre haviam hostilidades provenientes do sexo oposto, 

notamos que as pintoras casadas com acadêmicos permanecem sempre numa posição 

muito aquém de seus companheiros pois muitos eram primeiros pintores do Rei ou 

bastante renomados dentro da Academia, ocupavam lugares de destaque como pintores 

de história, mas não é observado nenhum tipo de obstáculo dentro da relação conjugal, 

observando o caso de Mme Vien que inicia sua carreira com pequenas miniaturas de 

Naturezas Mortas mas alcança clientela internacional, Adelaide Labille-Guiard também 

alcança muito mais êxito depois de sua união com um acadêmico, tendo sido a única 

pintora que se envolveu em dois casamentos. 

          Coincidentemente as duas pintoras que foram mais conhecidas e obtiveram mais 

sucesso tiveram problemas na visão no final de suas vidas: Elizabeth Vigée-Le Brun e 

Rosalba Carriera, também por coincidência as duas terão mais vida longa falecendo com 

87 e 84 anos respectivamente. 

          Apenas duas pintoras faleceram bastante cedo Marie-Suzanne Giroust com 38 anos 

vítima de um câncer no seio e Margareta Havermann aos 46. Anne-Vallayer-Coster vive 

até os 74 anos de idade, Adelaide Labille-Guiard até os 54 e todas as outras falecem na 

faixa dos 60 anos, entre 61 e 68. 

          A grande maioria das pintoras era de nacionalidade francesa, mas felizmente 

podemos afirmar que não haviam proibições nem restrições em relação ao ingresso na 

Academia por pintoras de outras nacionalidades. Somente podemos observar e concluir 

que as pintoras de outras nacionalidades, italiana, holandesa e polonesa não 

permaneceram durante muito tempo na Academia Real, tiveram por diferentes razões 

uma passagem breve, Rosalba Carriera devido a preferir sua clientela italiana, Margareta 

Havermann devido a questão polêmica sobre a autenticidade de sua obra e Dorothea 

Therbusch devido a seu comportamento um pouco atípico que algumas vezes não 

agradava muito aos franceses ou por optar por uma carreira mais livre na questão das 

exposições e da clientela. 
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4.2 Quadro Estatístico Artístico 
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          Nas questões artísticas, a maioria das pintoras ingressou bastante jovem na 

Academia Real de Pintura, ressaltando Madame Vien que ingressou aos 19 anos, 3 

pintoras ingressaram na faixa dos 40 anos, havendo uma exceção extraordinária: 

Catherine Perrot aos 60 anos, na época auge do apagamento das pintoras na Academia. 

          Justamente na época do apagamento é que notamos maior incidência quanto ao 

desaparecimento das obras de algumas pintoras, deixando dúvidas a respeito destas 

coincidências. 

          Foram consideradas carreiras internacionais aquelas nas quais as pintoras 

trabalharam profissionalmente em vários outros países, dentre elas duas pintoras que não 

eram francesas. Elizabeth Vigée-Le Brun e Rosalba Carriera neste quisito foram as que 

mais se destacaram. 

          Apesar do grande espaço de tempo que existiu entre o surgimento do primeiro 

autorretrato realizado por Elizabeth Sophie-Chéron até os autorretratos de Rosalba 

Carriera, daí em diante houve uma grande continuidade e um número bastante 

significativo de pintoras se autoretrataram, sendo a grande maioria das obras Figuras com 

seus instrumentos de trabalho, godets, pincéis, cavaletes assumindo a sua posição 

profissional. Algumas foram somente retratadas por outros artistas sobretudo as que 

possuíam cônjuges pintores acadêmicos. 

          Um fato importante é que quase todas as pintoras eram capazes de trabalhar com o 

óleo sobre tela, embora os desenhos de nu apareçam raramente e devido ao fato da 

proibição da frequencia nos ateliês de modelos vivos, as pinturas de história também 

foram poucas. Elizabeth Sophie-Chéron no século XVII já as realizava, mesmo na prática 

das cópias, após isso Anne Rennée-Stresor atinge o êxito das pinturas histórico-religiosas 

e somente muito mais tarde Elizabeth Vigée-Le Brun expõe alegorias, mesmo assim não 

conseguindo ser consagrada dentro da Academia dentro deste gênero. 

          A habilidade do ensino das artes não aparece como uma função constante entre as 

artistas, embora algumas delas como Catherine Perrot e Elizabeth Sophie-Chéron tenham 

chegado a publicar manuais didáticos, dentre as outras do que temos notícias ocupa um 

lugar especial Adelaide Labille-Guiard com o seu Autorretrato com duas alunas. 

          Na questão dos gêneros de pintura podemos observar que poucas pintoras que se 

destacaram na realização de Naturezas Mortas evoluíram para os Retratos ou Pinturas de 

História ou Gênero, diferentemente das iniciantes com as Miniaturas, as quais realizam 

também Autor-retratos, Pinturas de Gênero ou Históricas. Exceção para Anne Vallayer-

Coster que domina vários Gêneros como Miniaturas, Retratos e atinge seus maiores 
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sucessos com as Naturezas Mortas. Algumas Pintoras dominam melhor a técnica de 

Retratos em Pastel do que em óleo sobre tela. Percebe-se ainda uma grande 

predominância das técnicas consideradas gêneros femininos como as Miniaturas, 

Naturezas Mortas ou Retratos em Pastel. Estas obras não causavam concorrência aos 

pintores do sexo masculino que guardavam suas posições como Pintores de História, o 

gênero considerado de maior importância dentro da Academia neste período estudado. 

          A participação nos Salões da Academia é inaugurada por Madeleine de Boulogne 

ainda em meados do Século XVII, após um grande espaço de tempo, Madame Vien 

participa apenas de uma exposição, um pouco mais tarde a presença das mulheres já é 

mais constante nas exposições, mesmo estando em muito menor número comparando-se 

com a quantidade de pinturas dos homens. Havia uma hierarquia na distribuição das 

pinturas nos muros do Salão conservando sempre as Grandes Pinturas de História acima 

dos outros Gêneros. Houve mesmo assim sete pintoras que brilharam nestas exposições, 

apresentando uma condição de participação social feminina nunca antes vista.  
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4.3 Conclusão:  
 

          O estudo do papel das mulheres no século XVII e XVIII na pintura dentro da 

Academia Real de Pintura e Escultura exigiu uma retrospectiva de várias partes da história 

da arte e da história das mulheres, para entendermos o pano de fundo e o entrelaçamento 

dentro do qual vários fatores colaboraram com este momento, considerados por alguns a 

Era de Ouro da Pintura Feminina , mas, onde cada detalhe de cada biografia, sobretudo o 

encadeamento da obra pictórica de cada uma delas nos revela diferentes aspectos de 

percepção das dificuldades, da auto afirmação nas carreiras, no sucesso artístico ou no 

apagamento de suas existências no campo da arte. 

          Foi necessário compreender os motivos que levaram a formação da Academia Real 

de Pintura e Escultura para termos noção da importância da reunião de todos esses 

talentos, principalmente destacando a participação das corporações de ofício, as quais 

sabemos que desempenharam um papel fundamental na trajetória das artes desde a Idade 

Média, não só na França mas em outros países da Europa, o que não foi cabível mencionar 

neste estudo, mas não desconsiderando as suas influências, nem nos colocando contra ou 

a favor, pois esses mestres carregaram as tradições do “ savoir-faire”519 até os dias de 

hoje, construindo um império de conhecimentos, um dos fatores que  levou o século 

XVIII a atingir o seu auge no desenho, na pintura, na escultura e na arquitetura. 

          A problemática das artes no que diz respeito ao artesanato, o objeto utilitário, a 

obra de arte ou o objeto artístico, aparece de maneira constante, desde os mais remotos 

tempos, e nos acompanha como discussão até a arte contemporânea, justamente tentando 

identificar esta tênue passagem que permeia entre a participação das mulheres na 

execução de trabalhos corriqueiros dentro do lar, na confecção de vestimentas, nos 

objetos de decoração da casa ou do uso doméstico e no papel de colaboradoras ao lado de 

seus maridos ou pais artistas, mas, sem nunca assumir o papel de autoria. 

          Quando encontramos alguns nomes dificilmente existem sobrenomes, ou 

informações mais precisas sobres estas artistas, pois suas participações não eram 

consideradas de nenhuma importância, eram apenas colaboradoras. As vezes temos um 

primeiro nome, no máximo, boatos, lendas, vestígios, mas, justamente a importância da 

participação feminina só veio a se tomar relevante a partir do interesse por estudos nas 

 
519 Savoir-faire: Tradução: do francês saber fazer; 
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últimas décadas do século passado, antes não se imaginava que seria necessário catalogar 

ou registrar essas participações tão sutis.  

         Conseguimos enxergar através da trajetória de estudo das Artes Decorativas na 

França que os pintores e escultores existiam e criavam as suas obras de uma maneira 

embutida nas cores dos vitrais, dos cartons de tapeçarias e das iluminuras, até chegarmos 

as primeiras manifestações da verdadeira pintura em tela.  

          Também nos é possível distinguir as transformações na maneira pela qual era 

considerada a pintura, seu grau de importância dentro da sociedade, suas  formas de 

comercialização e de divulgação, o interesse da parte dos colecionadores, motivos pelos 

quais teria havido em meados do século XVII, esta necessidade de distinção entre arte e 

métier, elevando a pintura a um grau de intelectualização e superioridade, o pintor não 

era mais um simples artesão, mas era capaz de contar a história política, religiosa e 

simbólica através de seus traços e pinceladas perfeitamente elaboradas. Houve tentativas 

várias sempre no sentido de organizar e estabelecer regras para que a pintura, a escultura 

e a arquitetura pudessem ser vistas como uma profissão elevada e cabível de um 

reconhecimento compatível com a sua dificuldade. 

          Muitas influências foram reunidas vindas de outros locais da Europa, a migração 

de pintores e as participações de artistas em Academias estrangeiras para concluir essa 

formação da Academia Real de Pintura e Escultura, uma reunião de talentos, uma 

verdadeira aristocracia cultural, resultantes de vários esforços e sobretudo a participação 

feminina, numa instituição acadêmica, participando de ateliês e expondo suas obras em 

Salões. Esta inovação servira como base para vários movimentos que irão surgir no século 

XIX. 

          Também de extrema importância lembrar que os Salões da Academia foram o 

início das Galerias de Arte, das exposições, das críticas de arte, da organização do 

comércio das obras, dos marchands, dos antiquários, da valorização da qualidade das 

pinturas, da busca pelo esmero e aperfeiçoamento, diferenciando- se das antigas feiras e 

pequenas boutiques. 

       A concorrência para chegar a ser pintor da Corte, primeiro pintor do Rei, levavam a 

sacrifícios e muita dedicação da parte dos artistas. Neste trabalho vamos focar na 

participação feminina nas artes, mas sem deixar de lembrar que no âmbito masculino 

também houve muitas dificuldades e concorrências.  

       Foi importante o conhecimento da existência paralela da Academie Saint Luc de Paris 

que por sua vez teve um papel importante na história da Academia Real de Pintura e 
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Escultura, criando uma rivalidade entre as duas instituições, levando a uma busca de 

perfeição e êxitos. Houve muitas outras artistas mulheres que fizeram parte desta 

Academia, outras que lá começaram como Elizabeth Vigée-Le Brun, pois a Academia 

Real impunha mais exigências e dificuldades, dando prioridade a hierarquia familiar. Por 

ali também passaram grandes mestres inclusive o próprio Charles le Brun.   

        Percorrendo o surgimento das mulheres artistas a partir da Idade Média, pois temos 

que compreender como teriam chegado a este momento de participação numa instituição 

acadêmica, não teriam surgido do nada, pois já haviam existido várias tentativas de 

participação, brilhavam em uma parte ou outra, mas sempre como uma dificuldade de 

desabrochamento, podendo ser apagadas, por serem minoria, por serem atípicas, por 

estarem limitadas quanto ao estudo ou quanto aos motivos que estavam estereotipados a 

serem executados por elas. 

          As maiores dificuldades no período do século XIII até o século XVIII era a 

impossibilidade de aparecerem como criadoras, chefes de ateliês, constatamos que as 

mulheres que se dedicaram a arte do vitral, eram apenas ajudantes em ateliês familiares, 

foram inúmeras as tapeçarias executadas por mulheres, mas nunca criadas ou assinadas 

por elas, mulheres em conventos fizeram decorações, artesanatos, trabalhos manuais, até 

chegarmos as iluminadoras que apenas com as suas letrinas, ou com as lindas folhagens 

de vinha de uma champaigne d´istoire520, contornando as bordas de um texto, conseguiam 

exprimir seu desejo de expressão e participação no mundo intelectual. 

          Chegaremos aos autorretratos que se tornam um marco na identificação e afirmação 

das mulheres não só como artistas, mas também como mulheres, modificando o seu papel 

simbólico de musa inspiradora, representantes de um ideal para o olhar masculino, ao 

papel de criadoras, representando se para defender sua imagem de acordo com as suas 

necessidades e prioridades. 

          Cada uma das biografias é única e com certeza vai identificar artistas de todos os 

tempos, não somente na arte, mas também representando mulheres que tentaram se 

afirmar em uma carreira.           

          Podemos distinguir duas fases na Academia Real de Pintura e Escultura no que diz 

respeito a participação feminina: a fase do apagamento ou do esquecimento, desde a 

aceitação da primeira pintora Catherine Duchemin Girardon, casada com um acadêmico, 

até o desaparecimento das artistas na Academia, com a última participação de Catherine 

 
520 Champaigne d´istoire: No vocabulário da Iluminura Medieval significa fundo de texto ornamentado 

com folhas de vinhas; 



176 
 

  

Perrot , lecionando miniaturas; a fase do brilho na reabertura da Academia para as 

pintoras abrilhantado por Rosalba Carriera e Madame Vien que abre a participação nos 

Salões, culminando com as quatro ultimas pintoras que foram admitidas na Academia 

numa nova fase restritiva às vésperas da Revolução:   Anne Vallayer- Coster, Marie-

Suzanne Giroust, Elizabeth Vigée-Le Brun e Adelaide Labille-Guiard,  as quatro pintoras 

que mais participaram dos Salões de Exposição e trabalharam profissionalmente. 

           A pintora Catherine Duchemin teria sido a primeira, mesmo tendo feito uma 

carreira não muito longa e não tendo deixado muitas obras, ela abre caminho para as 

outras pintoras que ingressarão em seguida. Os meados do século XVII vão diferir muito 

dos últimos anos de existência da Academia, nas questões sociais e costumes femininos. 

Nesta época as mulheres eram realmente destinadas ao casamento e diferentemente disso 

destinavam se aos conventos. Casada com um membro da Academia de uma certa forma 

tinha um apoio de seu cônjuge, mas abandona sua carreira dando prioridade aos seus 

deveres do lar, satisfazendo- se com o sucesso e admiração pelo seu marido. 

« … [suivant] l’intention du Roi, qui est d’épandre sa grâce sur tous ceux qui y excellent dans l’art de la 

Peinture et de la Sculpture, d’en faire part à ceux qui en seront jugés dignes, sans avoir égard à la 

différence du sexe, Monsieur Le Brun ayant présenté un tableau de fleurs par Mademoiselle Girardon, 

toute la Compagnie, touchée de l’estime dudit ouvrage et connaissant le mérite de cette demoiselle, a décidé 

de lui donner le titre d’Académicienne. »521 

           Podemos notar neste texto que as intenções não eram a distinção de gênero, nem 

haviam proibições explícitas em relação as mulheres artistas, demonstrando a admiração 

e o respeito pelo trabalho de Catherine Duchemin Girardon. Mas confirmamos a sua 

ligação familiar com um membro da Academia, o que talvez possa ter facilitado o seu 

ingresso. O bouquet de flores “Vase de Fleurs sur un piedestal”, Um vaso de flores 

sobre um pedestal que foi o seu morceau de réception (Fig. 40), condiz com o estereótipo 

da pintura feminina da época, naturezas mortas eram cópias da natureza e destinavam se 

a decoração. Mas apesar disso, Catherine Duchemin dominava a técnica do óleo, fazia 

um trabalho muito esmerado, não poderíamos dizer que ela sofria pela não aceitação 

masculina no âmbito da pintura, era admirada e querida por todos, foi retratada por um 

 
521 Tradução: De acordo com as intenções do Rei, de expandir sua graça a todos que mostrem excelência 

na arte da Pintura e da Escultura, convidando os que sejam dignos, sem nenhuma restrição em relação ao 

gênero, tendo sido apresentado um quadro de flores da Senhorita Girardon pelo Sr. Le Brun, toda a 

Companhia, tocada pela estima da obra em questão e conhecendo o mérito desta senhorita, decidiu de 

honrá-la com o título de Acadêmica. 
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artista acadêmico e cumpria desta forma o seu papel de musa, até então também 

estereótipo feminino da época. A única questão é que as pintoras que ingressavam no 

mundo das artes, estavam muito distantes de fazer pinturas que na época eram realizadas 

pelos homens, as grandes pinturas de história, as encomendas reais, as representações 

religiosas, mas vamos caminhar com o tempo e verificar que essas pintoras vão ser 

capazes de muitas realizações. 

            Vamos comparar duas personalidades diferentes nas irmãs Boulogne, pois uma se 

dedica completamente a sua carreira artística enquanto a outra dedica se mais ao 

casamento e acompanhamento de seu marido. Mesmo assim já observamos nas 

composições dessas artistas elementos diferentes que se relacionavam com a política e a 

sociedade: as armas, a arquitetura, os estudos do cosmos, a matemática e a música. 

Percebemos que a sua participação tornava- se social, participante, as obras de Madeleine 

de Boulogne misturam as flores, as cores, com os elementos da sabedoria da época. Essas 

duas pintoras foram educadas artisticamente em casa e notamos que seu irmão Bon de 

Boulogne alcança um destaque muito maior dentro da Academia. Ressaltamos que existia 

esta defasagem na questão das composições, do desenho, dos gêneros, muito devido ao 

fato de que as mulheres não frequentavam as mesmas aulas que os homens, estando 

proibidas de fazer o estudo do nu, fator principal para o desenvolvimento das pinturas 

com Figuras humanas. Os estudos eram feitos apenas com professores particulares. Os 

fatos mais curiosos na questão das obras destas pintoras é que suas obras de recepção são 

desaparecidas, o que nos mostra que pouca importância era dada para a existência destas 

pintoras, da mesma maneira que as obras de Madeleine de Boulogne passaram anos em 

uma reserva e atribuídas a outros artistas. Quão interessante não teria sido poder admirar 

a sua obra de recepção “Tige de pavots accompagné de quelques feuillages de 

chardon”, esse Ramo de papoulas acompanhado de algumas folhagens de cardo, uma 

composição que representa a alma de seus trabalhos que eram a contestação entre a vida 

e a morte, o sacrifício e a efemeridade, como suas “Vaidades” (Fig.52). A evolução de 

qualquer forma acontecia, essas pintoras, principalmente Madeleine trabalharam 

profissionalmente, deixando obras nos palácios da Corte e questionaram conceitos da 

época.   

          A passagem de Elizabeth Sophie- Chéron será realmente um marco muito 

importante na história da pintura feminina, pois o seu morceau de réception será seu 

“Autorretrato” (Fig.55), esta pintora demonstra já nesta época que as pintoras tinham 

capacidade para a execução de qualquer trabalho de pintura no mesmo nível que os 
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homens, realizando gravuras com cenas mitológicas, pinturas com Figuras humanas, 

retratos e autorretratos. Seria tempo de considerar que as mulheres poderiam fazer parte 

dos mesmos estudos acadêmicos, estudar o nu nos ateliês, dar lhes incentivo para 

realização de pinturas históricas.    

          Vera de la Doucette em seu texto para o Cahiers de l´École du Louvre afirma que 

“as mulheres representando se como pintoras é um manifesto de sua vontade de 

emancipação através da arte” [...] A arte coloca as mulheres em primeiro plano na vida 

pública[...]” “[...]Elas se representam pintando ou personificando a pintura e o 

autorretrato se torna para as mulheres uma maneira de autoexpressão[...]”  522       

          Mas apesar deste avanço, as próximas admissões e as próximas acadêmicas não 

vão apresentar grande desenvolvimento e vão caminhar para o apagamento total até o 

fechamento da Academia para as mulheres. 

            Anne Marie-Renée Strésor nos responde a uma questão: Poderiam as mulheres 

com a sua compleição física realizar grandes formatos? Sim, pelo que constatamos apesar 

de sua pequena estatura, esta pintora enchia as paredes de pinturas grandes e pequenas, 

representava os idealismos religiosos, as questões sociais com a grande produção de obras 

que realizava no convento. Seu morceau de réception, “Jesus Christ Apparaissant à 

Saint Paul sur le chemin de Damas” uma representação do Aparecimento de Jesus 

Cristo para São Paulo no caminho de Damasco, uma miniatura em velino, ficou exposta 

em destaque na Academia Real em uma de suas paredes, mas o interesse era tão pequeno 

na época pela pintura feminina que nenhuma iniciativa houve no sentido da conservação 

ou aquisição de suas obras, seus trabalhos ficaram também perdidos no tempo. 

           Encontramos documentos que provam a realização profissional das obras de 

Dorothée Massée-Godequin, mas de suas obras, também não encontramos imagens ou 

vestígios, sabemos que ela deu acabamento a algumas obras iniciadas por seu falecido 

esposo e também constatamos algumas de suas encomendas para a Corte, mas seu nome 

aparece apenas como viúva Godequin. De sua obra de recepção “Un agencement de 

feuillage taillé sur bois avec beaucoup de délicatesse á l´entour d´un écuson et d´un 

chiffre”, Um Arranjo de folhagem talhada em madeira com muita delicadeza 

contornando um escudo e um chifre, consta apenas o título e a descrição de seu trabalho 

 
522 LADOUCETTE,Vera. Grandeur et Décadence des femmes peintres entre la fin de la monarchie et la 

première moitié du XIX siècle. Les Cahiers de l´École du Louvre. Journal Open édition. 2021. 
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decorativo em madeira. Também deixando um destaque por ter sido a única escultura e 

uma rara representante do trabalho feminino no mobiliário. 

          O apagamento das artistas culminara com a admissão de Catherine Perrot que 

entrara na Academia com 60 anos e por esse motivo teria sido considerada uma mulher 

inofensiva que provavelmente não prometia grandes destaques e sucesso em suas obras. 

Apesar disso Catherine Perrot nos deixa uma linda obra didática bastante procurada 

atualmente, de suas obras, suas miniaturas em velino, não encontramos também nenhum 

vestígio, enquanto muitos trabalhos de seu professor fazem parte da coleção do Museu de 

História Natural de Paris. Seu morceau de réception: “Petit tableau en miniature 

representant un pot de fleurs sur une glace “, Pequeno quadro em miniatura 

representando um pote em vidro de flores” também foi desaparecido, mas provavelmente 

seria digno de um lugar num Museu, permitindo a observação de seu trabalho tão 

detalhado e que é minuciosamente descrito no seu Tratado das Miniaturas.   

             Da admissão de Catherine Perrot em 1682, até a admissão de Rosalba Carriera 

houve um espaço de 24 anos, essa artista vai então, abrir caminho novamente para as 

mulheres acadêmicas, reabrindo as portas da Academia. Neste momento sua carreira já 

era bem estabelecida e de reconhecimento internacional, mas devemos perceber que suas 

habilidades como retratista pastelista de excelente qualidade não causavam concorrência 

com os pintores à óleo, realizadores das Grandes Pinturas de História, mas, a partir do 

momento que essas encomendas começam a rivalizar com os artistas já bem estabelecidos 

começam a existir movimentos contra a aceitação de novos mestres do pastel na 

Academia. O motivo principal seria então talvez não uma questão de Gênero, mas uma 

questão de concorrência. Existiam grandes disputas entre os artistas no âmbito masculino 

também, pois os primeiros pintores do Rei usufruíam de grandes prestígios e 

reconhecimento financeiro, visto também que estes detinham as melhores encomendas da 

Corte.  

          Por outro lado, Rosalba Carriera, nos apresenta uma carreira muito independente e 

de muito sucesso, seus retratos em pastel revolucionam esta técnica até então considerada 

apenas como uma técnica usada para esboços e influência inúmeros artistas pastelistas 

que surgirão desde então, mantendo muitos contatos sociais e uma clientela bastante 

considerável em diferentes países. Seu morceau de réception “Une jeune fille tenant 

une couronne de laurier, nymphe de la suite d´Apollon”, Jovem com uma coroa de 

louros, uma ninfa do Séquito de Apolo (Fig. 85) nos mostra a Figura feminina de uma 

Ninfa, segurando uma coroa de louros em uma das mãos, a qual de acordo com a pintora, 
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se destina a Academia Real, a única a poder portá-la e com ela reinar entre as outras. Esta 

ninfa na intenção de Rosalba permaneceria em Paris, preferindo o último lugar nesta 

ilustre Academia ao pico do Parnaso. Esta obra foi enviada por Rosalba Carriera depois 

de seu retorno a Veneza, aonde também a realizou, segundo essa carta muito 

humildemente por ela escrita: 

« J'envoie la pastelle à l'Académie et comment oseroit-elle se présenter sans votre protection? Je viens 

donc la lui procurer par ces deux lignes et je croirais faire tort à la bonté, que vous avez eu, de porter tous 

ces illustres à m'accorder l'honneur bien grand d'être parmi eux, si je ne me flattais que vous leur 

persuaderez encore que j'ai fait tout mon possible pour leur témoigner ma reconnaissance, quoi cela ne 

paroisse assez, comme je l'aurais voulu dans ce tableau. J'ai tâché de faire une jeune fille, sachant qu'on 

pardonne bien de fautes à la jeunesse. Elle représent aussi une ninfe de la suite d'Apollon qui va faire 

présent, de sa part, à l'Académie de Peinture d'une couronne d'orier la jugeant la seule digne de la porter 

et de présider à toutes les autres. Elle est encore déterminée de s'arrêter dans cette ville, aimant mieux 

d'occuper la dernière place dans cette très illustre Académie que la ciime du Parnasse. C'est à vous donc, 

je réplique, à lui procurer cet avantage et à moi aussi celui de jouir de vos bonnes grâces et de tous les 

Illustres de l'Académie, auxquels vous aurez la bonté de faire mes compliments et de me croire. Votre 

très humble servante. » 523 

       Na verdade, talvez Rosalba Carriera tenha preferido voltar para seu país de origem, 

onde sentia ter muito mais possibilidades de avançar em seu trabalho e suas encomendas 

por ter sentido a presença de obstáculos dentro da Academia onde nunca a permitiriam de 

se expressar totalmente e de transpor esta barreira já tão ancrada de favorecimento a 

hegemonia da Pintura de História masculina. 

              Ficam dúvidas sobre o evento da participação de Margareta Havermann, teria 

sido ela vítima de rivalidades com seu professor que a consideraria incapaz ou não 

merecedora de atingir uma carreira independente, querendo negar a autoria de sua obra, 

acusando- a de plágio? De seu morceau de réception, “Un Vase de Fleurs” (Fig.91), um 

vaso de Flores que a tornaria membro na Academia, fazendo dela uma artista 

independente, criadora, merecedora de encomendas, ganhos profissionais, afirmando um 

 
523 Tradução: Eu envio o pastel à Academia e de que maneira ousaria esta obra ser apresentada sem a 

vossa proteção? Eu venho através destas linhas representá-la e acredito poder honrar a bondade de ser 

aceita entre todos esses ilustres. Sem bajulações tento convencê-los a aceitarem o meu reconhecimento, 

mesmo não sendo o bastante, como desejei neste quadro. Fiz a tarefa de representar uma jovem, 

desculpando-me perante a juventude. Ela representa uma ninfa do séquito de Apolo que de sua parte 

presenteia a Academia de Pintura com uma coroa de louros, julgando ser ela a única digna de usá-la e 

reinar entre as outras. Ela está destinada a permanecer nesta cidade, preferindo ocupar o último lugar 

nesta tão ilustre Academia ao cume do Parnaso. A vós, então, replico de procurar este privilégio e a mim 

de gozar de vossas boas graças e a todos os Ilustres desta Academia, aos quais, terão vocês a bondade de 

levar os meus cumprimentos. Sua humilde serva.  
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preconceito contra o êxito de uma mulher? Aparentemente sim, sua obra hoje em dia 

exposta no Metropolitan Museum de NYC, nos contesta um talento remarcável. Mas 

porque teria ela abandonado sua carreira após esse ocorrido? Saído completamente de 

cena, sem ter forças para provar que sua obra era válida ou abdicando de tudo pelo seu 

casamento? Cada obra de recepção, nos leva a uma questão diferente, nos confirmando 

certas barreiras e ao mesmo tempo provando uma transformação técnica e criativa da arte 

feminina. 

         O morceau de réception de Madame Vien é o que mais representa a relação de um 

casal de pintores acadêmicos: “Deux pigeons sur une branche d´arbre”, Dois pombos 

em um galho de árvore (Fig. 101). Madame Vien ingressa na Academia muito jovem com 

apenas 19 anos e se casa com um artista já membro da Academia, 25 anos mais velho do 

que ela. Esta pintora se estabelece com suas miniaturas de pássaros e flores, sendo a 

primeira a retomar a participação nos Salões. Veremos as disputas entre esse casal de 

pintores, que estabelece uma relação de harmonia mútua. Ela também foi musa de seu 

marido, mas, percebemos que através de seu trabalho ela exprime o desejo de estar ao 

lado de seu cônjuge, no mesmo patamar que ele. Ela consegue seu espaço profissional ou 

até mesmo internacional, mas longe de atingir a execução dos gêneros considerados 

maiores na Academia. Existiam barreiras que limitavam as mulheres a certos tipos de 

composições e motivos. 

              Dorothea Terbusch quebra padrões de comportamento, pinta o modelo 

masculino, se auto-retrata de uma forma mais irreverente, entra no universo das pinturas 

de Gênero, suas pinceladas são mais expressivas e não tão condicionadas. Seu morceau 

de réception foi “Un buveur” (Fig.108), um bêbado, uma pessoa que fugia aos padrões 

da sociedade, um mundano, era a participação feminina que tomava conta das emoções e 

das sensações da vida com mais liberdade. A paixão se exprimia na pintura, os gestos sem 

expressão davam lugar aos sentimentos. 

           Anne Valayer-Coster é uma das pintoras que mais diversifica suas capacidades, seu 

morceau de réception engloba uma Natureza Morta que expande os horizontes para o 

conhecimento: “Les Attributs de la Peinture, de la Sculpture et de l´Architecture”, 

Os Atributos da Pintura, da Escultura e da Arquitetura. Ela também se autorretrata, realiza 

miniaturas, pinturas de gênero e de história. É uma das pintoras que mais participa dos 

Salões. Anne Vallayer- Coster domina bem a técnica do óleo, participa e exprime através 

de suas pinturas a sociedade da época. Seus buquês de flores dominam as exposições. As 

suas Naturezas Mortas se iniciam representando a simplicidade através de um copo de 
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água ou fatias de pão, sempre com uma verossimilhança e interpretação inigualáveis e 

mais tarde se transformam em representações de banquetes opulentos e ostentação 

gastronômica reflexo do ambiente ao qual passa a frequentar na Corte.  

        Quanto a Marie-Suzanne Giroust, a sua obra de recepção: “Portrait du Sculpteur 

Jean-Baptiste Pigalle”, o retrato em pastel de Jean-Baptiste Pigale recebe elogios de 

Diderot e participa do Salão da Academia em 1771. Mas, Marie-Suzanne Giroust nos dá 

um dos melhores exemplos de emancipação feminina com a sua obra “Autoportrait avec 

le Portrait de la Tour à l´index,” Autorretrato com o retrato de La Tour com o dedo 

indicador. Ela enfrenta a provocação e a dúvida de ter feito uma bela obra e, portanto, não 

receber a credibilidade necessária, ser desacreditada por ser uma mulher artista. Como 

defende Filipa Lowndes Vicente:  

 

          “[...]Olham primeiro para ela como uma mulher, e, depois, como artista, ao mesmo tempo que 

parecem hesitar entre considerá-la excepcional, merecedora de mérito, ou duvidarem de seus talentos, 

atribuindo-os mesmo a uma mão masculina.”524 

           Embora seu bom relacionamento conjugal com um artista membro da Academia, 

de quem também foi musa, cumprindo o seu papel simbólico pré-estabelecido, fosse 

harmonioso, mas, inverte a situação se colocando como criadora, tenta se equiparar com 

seu mestre, mostrando ser capaz de realizar uma obra tão boa quanto a dele. Ela se 

representa na frente de um espelho, onde sua imagem ocupa o centro da cena e, portanto, 

ela se posiciona como pessoa existente, assume o seu papel de artista.  

           O morceau de réception de Elizabeth Vigée Le Brun, ocupa uma resposta chave a 

uma das questões mais polêmicas das obras femininas na Academia, pois ela realiza uma 

pintura alegórica que se insere na Pintura de História: “La paix ramenant l´Abondance” 

A Paz trazendo a Abundância(Fig.131 ) representando mitologicamente através de dois 

personagens femininos, uma alegoria tão natural quanto engenhosa, segundo d´Angerville 

nas Cartas sobre o Salão de 1783: “Ela rompia com a tradição da pintura feminina de 

Retratos e Naturezas Mortas. Se foi admitida como Pintora de História ou de Gênero, não 

interessa, mas habilidades ela possuía para tal.” 

         Segundo a descrição iconográfica de d´Angerville, nesta obra a Paz é representada 

por uma Figura nobre, decente, modesta, como a Paz que a França acabara de concluir, 

 
524 VICENTE/ Filipa Lowndes. A Arte sem História. Mulheres e Cultura Artística. (Séculos XVI-XX). Capítulo 
3 Da Aceitação a Exclusão. Babel: 2012.285 pgs.p. 113. 
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em sua mão direita ela segura um arbusto de oliva com o qual ela enlaça a outra 

personagem que a olha com consentimento. Esta por sua vez, com espigas de trigo em 

uma das mãos prontas a serem distribuídas, entorna com a outra mão, uma cornucópia 

repleta de frutos da terra, completando com o vinho todas as necessidades do povo, 

trazidas pelas bençãos da paz. 

          As Figuras das personagens se opõem, a Abundância, representada por uma mulher 

saudável, vigorosa, com belos contornos aproximando-se das belas amantes de Paris. A 

Paz, filha do céu apresenta um desenho com linhas mais precisas, representando a Calma, 

a Tranquilidade dos personagens do Olimpo. As vestimentas mais sóbrias contrastam com 

o brilho dos tecidos de sua companheira totalmente terrestre, muito bem penteada, com 

muitas flores no cabelo em paralelo com a simplicidade das pequenas folhas de oliva que 

adornam os cachos da outra. Estas oposições dão completa harmonia a obra que foi 

reconhecida por muitos conhecedores.525 

          Na verdade Elizabeth Vigée Le Brun, foi admitida sem definição de categoria, 

mesmo tendo atingido esse grau de reconhecimento em suas obras. 

          A obra de recepção de Adelaide Labille-Guiard, o retrato em pastel: “Portrait de 

Pajou” ou Pajou esculpindo o busto de Lemoyne (Fig.139), também participa do Salão 

de 1783. Adelaide tinha muito boas relações com outros membros da Academia, deixou 

o seu primeiro casamento e se uniu a François André-Vincent também membro da 

Academia, recebeu críticas por isso, enfrentou os panfletos maldosos distribuídos por 

pessoas que tinham preconceitos contra as mulheres artistas, se afirmarem como pintoras 

profissionais realizando muitas encomendas para a Corte e também lecionando a pintura. 

A sua obra de mais destaque será o “Autorretrato com duas alunas” (Fig. 140), no qual 

ela se posiciona como mulher bem sucedida e de acordo com Vera de Ladoucette, em seu 

artigo para os Cadernos da École du Louvre526 :” [...]ela se mostra com todas as armas de 

sedução de uma mulher, mas também, como uma artista reconhecida ao ponto de ensinar 

a pintura.”  

          Na publicação para os Cadernos da École du Louvre, Vera de Ladoucette também 

nos relata que em 1878, a obra “Autorretrato com duas alunas” é legada ao Musée du 

Louvre por um descendente da família de François André-Vincent, o quadro é recusado 

 
525 D´ANGERVILLE/ Barthelemi Mouffle. Lettre I sur le Salon de 1783 dans Louis Petit de 

Bachaumont, Les Salons de Bachaumont, Fabrice Faré. Paris: Librairie des Arts et Métiers.1995. 
526 LADOUCETTE/ Vera. Grandeur et Décadence des femmes peintres entre la fin de la monarchie et la 

première moitié du XIX siècle. Les Cahiers de l´École du Louvre. Journal Open édition. 2021. 
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pelo diretor do Museu alegando que “essas telas sem valor artístico, souvenirs de família, 

dificilmente teriam lugar entre nossa coleção nacional”. Esse fato nos ajuda a argumentar 

que durante muito tempo o interesse por essas artistas mulheres foi completamente 

inexistente, a proporção de artistas mulheres neste período da Academia em relação aos 

artistas homens, foi de 15 contra 539. Isso explica o desaparecimento de tantas obras 

principalmente no século XVII, mas graças aos registros e estatutos da Academia temos 

ainda acesso a várias informações em relação a passagem destas pintoras pela história da 

arte. Conforme escreve Filipa Lowndes Vicente em A Arte sem História, no capítulo: 

“Da Recepção à Exclusão”: 

          “É preciso também ter em conta que as próprias transformações do mundo da arte que se deram 

ao longo do século XVIII, tornaram mais visível a existência das mulheres artistas, com isso provocando 

reações que, anteriormente, teriam permanecido no foro privado. Referimo-nos a sempre crescente 

importância das exposições temporárias abertas ao público, à multiplicação de espaços não-privados 

ligados às artes, à consolidação de uma escrita crítica sobre as exposições e sobre arte, muitas vezes 

divulgada através de jornais e, em geral, à transformação do domínio artístico de um espaço privado para 

um espaço mais público. Neste contexto de crescente visibilidade, as mulheres artistas impunham-se ao 

olhar de um público que também alargava o espectro dos seus membros.”   

          As obras de recepção das quinze pintoras que foram aceitas pela Academia Real de 

Pintura e Escultura de Paris refletem as diversas nuances da participação feminina numa 

instituição Acadêmica. Essas obras acompanham suas transformações técnicas, 

composicionais e interpretativas da passagem de um século a outro. Graças a esses 

registros desta instituição podemos comprovar a existência destas mulheres pintoras que 

iniciavam uma carreira tão incomum até então. Muitas técnicas por elas foram 

descobertas, aperfeiçoadas e, expostas publicamente. 

          As participações destas obras da Academia nos Salões foram um acontecimento 

que modifica a qualificação das obras integrando o público, as críticas e as comparações. 

Muitas barreiras foram transpostas dando possibilidade a autoria feminina, as suas 

assinaturas e, portanto, a permanência destes trabalhos na cena artística. Muitas se 

autorretrataram, se posicionando do lado observador e criador e modificando seu papel 

simbólico na sociedade. Esta participação abrira caminhos para inúmeros movimentos 

artísticos femininos do século seguinte.  

         Essas obras representam o auge da carreira de todas estas pintoras, um registro de 

que tinham conseguido ser aceitas no mundo da pintura. Elas se tornavam independentes 
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e reconhecidas, apesar da barreira da hierarquia dos gêneros ter sido uma barreira tão 

difícil a ser transposta.  

         A diversidade de técnicas e estilos apresentados afirmam um estilo feminino, uma 

criação feminina que representa a sua visão do mundo, a sua possibilidade de expressão 

num universo até então somente ocupado pelos homens. 

         Estas obras de recepção também representam a possibilidade da participação numa 

instituição acadêmica, onde essas pintoras se especializavam e desenvolviam o seu 

trabalho, algumas alcançando a profissionalização e a possibilidade das exposições. 

         Observando as obras realizadas por estas pintoras é como se elas contassem as suas 

histórias através destas composições, acompanhando vários fatos de suas vidas, desde seu 

início e de sua formação, os momentos de glória e de participação nas exposições até o 

seu envelhecer, pois muitas pintoras trabalharam até o final de suas vidas intensamente, 

expressando- se com um estilo nunca antes visto, sempre com uma marca de feminilidade, 

mas de força e de coragem, lutando para conquistar espaços não só no âmbito profissional 

mas também afirmando suas personalidades e participação na sociedade. 

          As obras de recepção são todas muito diferentes umas das outras, não seguindo um 

padrão técnico ou composicional, mas que descreve um percurso de inserção das 

mulheres na arte, colaborando com questões diversas, preenchendo lacunas que 

ressurgem em toda a história da arte feminina, buscando respostas para a sua participação 

minoritária e excepcional que ainda permanece até os dias de hoje, acompanharemos 

avanços e recuos, brilhos e apagamentos, mas esse período se adorna como a Era de Ouro 

da Pintura Feminina e essas biografias e obras reavivam essas existências tão sublimes 

destas artistas tão participantes e inovadoras. 
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 Touch of Color; pastels from the Washington National Gallery of Art. Rosalba Carriera.De 

29/09/2019 a 26/01/2019 – National Gallery of Art 6th Washington D.C.   In society, pastels 

XVII- XVIII centuries in the Louvre 

  

       Conferências: 
 

 A Forgotten History of Dutch Women Artists. New York Metropolitan Museum. 2019, The 

Grace Rainery Rogers Auditorium. Manhattan, NYC. EUA 
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CADERNO DE ILUSTRAÇÕES 

As Obras de recepção das quinze pintoras aceitas  

 na Academia Real de Pintura e Escultura (1648-1793)  

 

 

Fig.1 – (pg.3) Vista em perspectiva do Salão da Academia Real de Pintura e Escultura no Louvre. Vue 

d´optique. Técnica: Estampa/ água forte. Paris: Basset. 1778. BNF G 160996. 

                        Tardução: Vista ótica; 
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Capítulo I  
1.1 O percurso da Arte na França do Século XIII até a Formação da Academia Real de 

Pintura e Escultura 

 
Fig. 2 – (pg. 43) Icher/François.Les Bâtisseurs de cathédrales. Paris:  De la Martinière de la jeunesse.2010.48p. 

Tradução: Os Construtores de Catedrais; 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
Fig.3 - (pg.44) Hoffbauer/ Theodor Josef Hubert. Le Grand Châtelet vu depuis la rue St Denis..Gravura. (1839-1922) BNF. 

Tradução: A Grande Torre vista a partir da Rua Saint Denis; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 - (pg. 45) L´établissement de l´Académie Royale de Peinture et Sculpture au Roy verifiées en Parlement. Paris: Imprimerie 
de J. Collombat. 1723. Bibliotèque Nationale de France, departamento de filosofia, história e ciências dos homens. 4-Z LE 

SENNE-937; 
Tradução: O estabelecimento da Academia Real de Pintura e Escultura ao Rei verificada em Parlamento; 
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Fig.5 - (pg. 46) Anônimo. Retrato de Jean II le Bon. Tempera a ovo sobre suporte em gesso.60X44,5. Departamento de Estampas 
da BNF, faz parte da reserva do Museu do Louvre; REF 2490; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 -(pg.47)  Maître de l´Échevinage de Rouen. Chroniques de Charles VI et Charles VII. Enluminure répresentant le sacre de 
Charles VI.) Paris: BNF. Departamento de Manuscritos 2596 folio5; 
Tradução: (Mestre Vereador de Rouen. Crônicas de Charles VI e Charles VII. Iluminura representando o sacramento de Charles 
VI; 
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Fig.7- (pg.47) Anônimo. Le Vitrail du zodiauqe et des travaux des mois. Catedral de Chartres. 7,47X2,07m. Vitral medieval.1217-

1220; Tradução: Vitral do zodíaco e dos trabalhos do mês; 
 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 8 - (pg.47) Anônimo. Extrato da Tapeçaria de Bayeux. Bordado em tela de linho.0,50X6,830cm. Bayeux: Musée de la 
Tapisserie de Bayeux. França.entre 1070 e 1080; 

 

 

 

Fig. 9- (pg.48) Galeria François I, localizada no Castelo de Fontainebleau. Patrimônio Mundial da Unesco desde 1981.      
Departamento 77300. Fontainebleau. França. Magazine Connaissance des Arts. Hors Série. Le Château de Fontainebleau. 

Publication: 04/08/2008; 
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Fig.10 - (pg.50) Largillière/Nicolas de. Retrato de Charles le Brun. Óleo sobre tela.2,32X1,87cm. Entre1683 e 86. Departamento 

de Pinturas do Musée du Louvre; Fonte: Exposition de la Petite Galerie. Louvre. RMN Grand Palais; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 - (pg.50) Le Brun/Charles.Le Martyre de Saint-Jean l´Évangeliste à la porte latine Óleo s/ tela.2,82X2,24cm. 1641-1642. 
Église de Saint-Nicolas-du-Chardonet.Paris; Tradução: O Martírio de São João Evangelista na porta latina; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig.12 – (pg.51) Simmoneau/Ludovicus. Martin de Charmois 1605-1661.Sieur de Lanze. Fundador da Academia Real de Pintura e 

Escultura. Gravura de linha.43,51X35,25cm. Edimburg: Scottish National Portrait Gallery; 
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        1.2. A Participação das mulheres na Arte entre a Idade Média e o Século XVII na Europa 

Fig. 13 - (pg.53) Rosácea da ala sul da Catedral de Notre Dame de Paris; Presente do rei São Luis, projetada por Jean de Chelles   
e Pierre de Montreuil, 12,90 ms de diâmetro, altura 19 ms aproximadamente. Dedicada ao Novo Testamento. 1260; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 - (pg.54) Bocaccio/Giovanni. De Claris mulieribus.Le livre des femmes nobles et renommées. Gallica. Por volta de 1403. 
344p. Tardução: O livro das mulheres nobres e renomadas; 
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Fig.15 - (pg.56) Weissfauen/Guda. Autoretrato de Guda. Homeliário de Guda detalhe de uma letrina D representando um 
autorretrato da iluminadora. Iluminura. 1250/1300. Coleção da Frankfurt University Library MS Barth 42 folio.110 verso; 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 16- (pg.56) Claricia. Autoretrato, detalhe do saltério de Claricia. Iluminura.Fim do século XII, local de trabalho Augsbourg; 
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Fig. 17- (pg.57) Pizan/Christine. “Chemin de longue étude”). Manuscrito que pode ter sido decorado por Anastaise; Letras 

Góticas.Paris: Le Livre de Poche.2000.467p. Tradução: Caminho de longo estudo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig.18 - (pg.58) Pizan/ Christine- Le Tissage de la Tapisserie. Cité des Dames-1475- BNF; Tradução: A tecelagem da tapeçaria; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 - (pg. 58) Dufour/Antoine.Les vies des femmes célèbres.Le filage.1505.Genève: Librairie Droz.1970; 
Tradução: (A vida de mulheres célebres. A fiagem); 
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Fig.20 - (pg. 59) van Hemessen/Catharina. Autoretrato. Tempera sobre painel de carvalho. Dimensão 32X25 cm. 1548. 
Kunstmuseum Basel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fig. 21 - (pg.60) Gentileschi/Artemisia. Alegoria da Pintura.98,6X75,2cm. Óleo s/tela. 1638-39. British Royal Collection; 
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1.3. A Academia Real de Pintura e Escultura de Paris instalada 

                                        Fig.22- (pg.62) De Wailly/Charles.Sala das Cariatides. Gravura. 1785. Musée du Louvre; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23 - (pg.65) Martin/Jean-Baptiste. Une Assemblée ordinaire de l´Academie Royale de Peinture et Sculpture. Óleo sobre tela. 
30X42cm. Petite Galerie. Musée du Louvre; Tradução: Uma Assembléia comum da Academia Real de Pintura e Escultura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 - (pg.66) Le Palais Royal au 17eme siècle atual Palais Royal situado em Place du Palais Royal 155, rue Saint Honoré. Água 
forte imprimida em tinta preta, 15,4X 20,8 cm. Musée Carnavalet. Paris; Tradução:  O Palais Royal no século XVII; 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

  

       Fig.25 - (pg.67) Galerie d´Apollon. Situada no 1º andar da Petite Galerie. Musée du Louvre. Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
Fig. 26 - (pg.68) Mignard/Pierre.Magnitude de Alexandre o Grande. Óleo sobre Tela. 298X451cm. 1689. The Hermitage. Saint 

Petersburg; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.27 - (pg.68) Le Brun/Charles. La visite du Roi aux Gobelins (15/10/1667). Lã, seda, fios de ouro em disposição 
vertical.5,23X7,11m. Style Louis XIV.1680. Versailles. Colleção do Mobilier National.Musée National du Château; 

Tradução:  A visita do Rei aos Gobelins; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



204 
 

  

   Capítulo II       

                                 2.1 O Morceau de Réception (A Obra de Recepção) 

Fig.28 - (pg.71) Hallé/Noel.La Prédication de Saint Vincent de Paul.Óleo sobre tela.260X160cm.1761. Versailles.Cathédrale Saint 
Louis. Catálogo de Exposição.l´Éloge du sentimento et de la Sensibilité. La Peinture Religieuse du XVIIIe siècle. Le Pathos 

Maîtrisé.p.45; Tradução:  A pregação de Santo Vicente de Paula; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.29 - (pg.71) Coypel/Charles. Saint Louis sous les traits de Louis XV à genoux devant la couronne d´épines. Óleo sobre 

tela.150X82cm.1745. Musée d´Arts de Nantes. Catálogo de Exposição. l´Éloge du sentimento et de la Sensibilité. La Peinture 
Religieuse du XVIIIe siècle. Le Pathos Maîtrisé.p.58; Tradução:Santo Luis seguindo Luis XV ajoelhado diante da coroa; 
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Fig.30 - (pg.72) La Fosse/Charles. Le repôs de Diane. Óleo sobre tela. 165X175cm. Musée de Beaux Arts de                    
Rennes.INV.1971401. Catálogo de Exposição. L´Eloge du Sentiment et de la Sensibilité. Entre Galanterie et Érotisme.p.95; 

Tradução: O repouso de Diana; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31 - (pg.72) Boucher/François. Vénus à la Forge. Óleo sobre tela. 150X188,5. 1764. Musée de Beaux Arts de 
Rennes.INV.MV7094. Catálogo de Exposição. L´Eloge du Sentiment et de la Sensibilité. Entre Galanterie et Érotisme.p.105; 

Tradução; Vênus na Forja; 
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Fig.32 - (pg.72) Vincent/François-André.L´enlèvement de Orithye; Óleo sobre tela. 86,5X68cm. 1781.Coleção particular. 
Anteriormente na Galerie Aaron. Catálogo de Exposição. L´Eloge du Sentiment et de la Sensibilité. Entre Galanterie et 

Érotisme.p.127; Tradução: O rapto de Orythia; 
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 3. O Estudo do Nu nos ateliers 

Fig.33 - (pg.73) Sala de Estudos de Modelos Vivos da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris; 
Brugerolles/Emmanuelle.Debrabant/Camille.Collectif.L´Academie Mise à Nu: L´école du modèle à l´Academie Royale de 

Peinture et Sculpture.Catalogues d´Exposition.Paris: ENSBA.2009.;Tradução das Legendas: Angulos que eram ocupados enquanto 
se desenhava o modelo vivo durante o dia; Bacia cheia de água para receber as goteiras da lâmpada suspensa acima; Banco dos 

escultores que ocupavam para modelar os modelos vivos; Mas na sua ausência os desenhistas ocupavam esse lugar; Ângulo de luz 
a 8 pés; Bancos ou arquibancadas para os desenhistas; A mesa na qual posavam os modelos; Banco para aqueles que desenhavam 

sob reflexo; Forno; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 - (pg.74) Sala de Estudos de Modelo Vivo da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris. 
Brugerolles/Emmanuelle.Debrabant/Camille.Collectif.L´Academie Mise à Nu: L´école du modèle à l´Academie Royale de 

Peinture et Sculpture.Catalogues d´Exposition.Paris: ENSBA.2009; 
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Fig.35 - (pg.74) Demonstração de custos das sessões de Modelos Vivos. Pagamentos aos professores, modelos e carvão para o 
aquecimento. Sala de Estudos de Modelos Vivos da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris; 

Brugerolles/Emmanuelle.Debrabant/Camille.Collectif.L´Academie Mise à Nu: L´école du modèle à l´Academie Royale de 
Peinture et Sculpture. Catalogues d´Exposition.Paris: ENSBA.2009; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36 - (pg.74) Esboços feitos pelos alunos da Academia Real de Pintura e Escultura. Lápis preto e sanguínea; 
Brugerolles/Emmanuelle.Debrabant/Camille.Collectif.L´Academie Mise à Nu: L´école du modèle à l´Academie Royale de 

Peinture et Sculpture.Catalogues d´Exposition.Paris: ENSBA.2009; 
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Capitulo III- 3.1-A Participação das Mulheres na Academia Real de Pintura e Escultura 

                                                      3.2- Catherine Duchemin 

                      Fig.37-(pg.77) Bourdon/Sebastien. Retrato de Catherine Duchemin.Óleo sobre tela.Coleção Particular; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38-(pg. 78) Bourdon/Sébastien. Retrato de Catherine Duchemin antes de 1874. Gravure. Collection Societé Académique de 
l´Aube. Musée Saint Loup de Troyes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39- (pg.78) Fragmento do monumento funerário de Catherine Girardon- Église de Sainte Marguerite-Paris 11º distrito; 
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Fig.40-(Pg. 79) Duchemin/Catherine. Um Vaso de Flores sobre um pedestal. Óleo sobre tela.65X54cm. 1663. Art Curial Leilões; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Fig.41- (Pg. 79) Duchemin/Catherine. Natureza Morta. Óleo sobre tela. 27X21,5cm. Século XVII. Musée de Beaux Arts de 

Chambéry. França; 
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                                        3.3- As irmãs Geneviève e Madeleine de Boulogne 

 
Fig.42 - (pg.83) Horthemels/Louise-Magdeleine.La distribution des Aumônes à Port Royal des Champs. Água forte.1710-13. 

Magny les Hameaux. Musée de Port Royal des Champs.França; Tradução:A Distribuição de Esmolas em Port Royal des Champs; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.43 - (pg. 84) Boulogne/Madeleine.Trophées d´armes et instruments militaires de l´antichambre du Grand Couvert de la reine 
à Versailles.1673. Chãteau de Versailles. Tradução:Troféus de Armas e Instrumentos Militares da Antecâmara da Rainha; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
              
            Fig.44- (pg. 85) O “Chardon” é conhecido no Brasil como cardo pertence à família Asteraceaeou; 

 

 

 

 

 

Fig.45- (Pg. 85) O “Pavot” são papoulas, flores do Gênero Papaver, que agrupam várias espécies da papoula; 
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Fig.46-(Pg. 85) O “Salon des Nobles” em Versailles após a transformação de 1785 e com o teto de 1673; 
Tradução: Salão dos Nobres; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

Fig.47- (Pg. 86) Boulogne/Madeleine. La Musique. Óleo sobre tela. 1673.Centre des Monuments Nationaux du Château de 
Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3958; Tradução: A Música; 
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Fig.48-(Pg. 86) Boulogne/Madeleine. L´Architecture. Óleo sobre tela. 1673. Centre des Monuments Nationaux du Château de 
Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3959; Tradução: A Arquitetura; 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.49-(Pg. 87) Boulogne/Madeleine. Les Sciences Mathématiques). Óleo sobre Tela. 1673. Centre des Monuments Nationaux 
du Château de Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3961; Tradução: As Ciências Matemáticas; 
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Fig.50-(Pg. 87) Boulogne/Madeleine. l´Astronomie. Óleo sobre tela. 1673. Centre des monuments nationaux du château de    
Rambouillet.Depôt du Musée du Louvre.Inv.3958; Tradução: A Astronomia; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Fig.51-(Pg. 90) Proposta de moldura para parte superior de porta do primeiro salão 15/04/1859AN.Centre des archives 
contemporaines. Pagamento 810663 artigo 256; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fig.52-(Pg. 91) Boulogne/Madeleine.La Vanité. Óleo sobre tela. 1674.Musée de Beaux Arts de Mulhouse; 
Tradução: A Vaidade; 
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 3.4 -Elizabeth-Sophie Chéron 

 
 

Fig.53-(Pg.93) Chéron/ Elizabeth-Sophie. Auto-retrato. Poète, Peintre et Musicienne. Gravura. 1672. 
Tradução: Poeta,Pintora e Musicista; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.54—(Pg.93) VOLTAIRE. (Arouet/François-Marie).  Siècle de Luis XIV. Paris: Éditeur des Oeuvres de Madame La Comtesse de 
Genlis. 1820. 452p. 

Tradução; Elizabeth Chéron, nascida em Paris em 1648, celebre por sua música, pintura e versos, é mais conhecida pelo seu nome 

que pelo nome de seu marido, senhor Le Hay: morto em 1711; 
 

 

 

 

 

 

Fig.55-(Pg. 94) Chéron/Elizabeth-Sophie. Auto-retrato.Óleo sobre tela.88X73cm. 1672.Musée du Louvre; 
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Fig.56-(Pg. 94) Lambert/ Claude François. Histoire littéraire du siècle de Louis XIV. Tome III.Eloges Historiques des  dames 
savantes.Dediée au Roy Par M. l´abbé Lambert.Paris: Prault Fils.Quai de Conty, vis-à-vis le Pont Neuf. 

Tradução: Abade Lambert. Elogios Históricos a Mulheres Sábias. História Literária do século de Luis XIV. Tomo 3.  No décimo 
primeiro dia de 1672, a Academia extraordinariamente reunida, M. Le Brun apresentou dois autorretratos feitos pela Senhorita 

Elizabeth Chéron, os quais satisfizeram tanto a Companhia, que foi estimada como uma obra rara, mesmo excedendo a fraca 
capacidade de seu sexo, foi resolvido lhe conceder a qualidade de Acadêmica e foram pedidas as Cartas necessárias 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.57-(Pg. 95) Chéron/ Elizabeth-Sophie. Um Sacrificio clássico. A partir de uma gravura. Giz preto e vermelho, aquarela; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.58-(Pg. 95) De Saint Germain/ Pierre-Marie G. Les trois siècles de la peinture en France, La Galerie des peintres français 

depuis François I jusqu´au régne de Napoléon.( Os três séculos da pintura na França. A Galeria dos pintores franceses desde 
François I até o reinado de Napoleão) Paris: Belin. 1808. Sydney: Wentworth Press.2019.366p. 

Tradução: Sua extrema facilidade para reter os traços da fisionomia, permitia que ela pintasse de memória seus amigos, fazendo 

crer que ela os havia pintado de perto; 
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Fig.59-(Pg. 95) D´argenville/Dezallier.Chéron/Elizabeth-Sophie dans Abregé de la vie des plus fameux peintres avec leurs 
portraits gravés taille-douce; (Elizabeth Sophie-Chéron no compêndio da Vida dos pintores mais famosos com seus retratos 

gravados em talha leve) Institut National de l´Histoire de l´art. Cote NUM 8 RES 896(4); 
Tradução:[...] pelo seu desenho, seu mérito foi conhecido em pouco tempo, e ela pintava muitos retratos, nos quais a perfeita 

semelhança era o mínimo. Uma linda tonalidade de cores, um desenho refinado, muita harmonia, uma bela caída dos tecidos 
juntamente com uma grande facilidade com o pincel, estão reunidos nesta artista ilustre. Ela fazia retratos mesmo de memória; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.60 - (Pg.95) Chéron/Elizabeth-Sophie. Portrait de Madame Des Houlières. Óleo s/ tela.44,5X40cm. 1693.Musée Condé; 

Tradução: Retrato da Senhora Des Houlières; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.61-(Pg. 95) Des Houlières/Antoinette. Reflexions Morales sur l´envie immoderée de faire passer son nom à la posterité. 

(Reflexões Morais sobre o desejo demasiado de manter seu nome para a posteridade) Paris: J. Villette.1693; 
Tradução: A sábia Chéron, através de seu pincel divino, me traz um brilho novo, ela reforça hoje as Graças, as quais meus inimigos 

cruéis e minhas longas dores, deixam no meu rosto apenas poucas marcas, para retornar ao seu lugar, ele me dá minhas primeiras 

cores, pela sua arte, raça futura, conhecera o presente que me deu a natureza, e posso esperar que com este socorro, enquanto errarei 
nas sombrias águas, ainda poderei honrar meus dias, sim, posso ficar convencida, com prazer e permanecer para sempre, é o destino 

de suas obras; 
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Fig.62-(Pg. 96) Chéron/Elizabeth-Sophie. La nuit qui répand ses pavots. Jaspe Sanguin du Cabinet du Roy. Gravura. 1710. 
Planches pour les pierres antiques gravées, tirées des principaux Cabinets de France Paris.BNF. Estampas. (Da 52 fol p, 4,8); 
Tradução: A noite desabrochando as papoulas; Pranchas para as pedras antigas gravadas tiradas dos principais gabinetes da 

França; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.63 - (Pg. 96) Chéron le Hay/Elizabeth-Sophie. Sainte Cécile d´après Raphael. Gravura. Água Forte.25X17,2cm. 1710.Paris BNF 
Estampas. Da 52 fol p.21; Tradução:  Santa Cecilia por Rafael; 
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Fig.64-(pg.96) Chéron/Elizabet-Sophie. Essay de Pseaumes et Cantiques mis em vers et enrichis de figures. Par Mademoiselle. 
(Ensaio de Salmos e Cânticos colocados em versos e enriquecidos de figuras pela Senhorita) Paris: à Michel Brunet à l´éntrée de 

la grand salle du Palais au Mercure Galant. (em Michel Brunet na entrada da grande sala do Palácio no Mercure Galant)1694; 
Tradução: Elizabeth Sophie-Chéron esposa de Jacques le Hay ilustre em sua poesia, sua pintura e música morta em Paris no ano de 

1711 com 63 anos. A pintura, a poesia e a música de Sophie se alegram e se reúnem todas as três destacando tanto seu mérito que 
não se podia adivinhar qual era a sua favorita; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.65 (Pg.96) - Gennari/Cesare. Portrait d´une Musicienne. Óleo sobre tela.Formato oval.72X59,5cm. Entre 1640/1660. Musée 
Magnin.France; Tradução: Retrato de uma musicista; 
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 3.5- Anne Marie-Renée Strésor 

 

Fig.66-(Pg. 101) Vue du Couvent des Visitandines de Chaillot.Gravure anonyme réalisée vers 1774.Gravures de l´Époque 
moderne presentées dans: Pascal Ory,” Le Palais de Chaillot”, Cité de l´architecture et du patrimoine, Aristeas,Actes 

Sud,2006,page 12 et 14; Tradução:  Vista do Convento das Visitandinas de Chaillot. Gravura anônima realizada por volta da 
época moderna e apresentada em Pascal Ory, Palácio de Chaillot, Cidade da Arquitetura e do Patrimônio; 

 

 

 

 

 

 

Fig 67-(Pg. 102) Le Ray/Gisèle.Les oubliées: Anne Renée Strésor, Dorothée Massé et Catherine Perrot.15/09/2020.Gallica.Une 
visitandine de Chaillot. Bulletin de la Societé Historique d´Auteuil et de Passy.Octobre 1902. 

Tradução: Eis que para ela organiza-se dentro da casa, um grande atelier, munido de todos os acessórios indispensáveis que a 
permitiram fazer “um número considerável de quadros de dois metros para o coro e antecoro da igreja e outros locais do 
convento, grande quantidade de pequenos formatos, tanto em óleo, como em miniatura, sentenças e frentes de altar.” 
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3.6. Dorothée Massé-Godequin 

Fig.68 - (Pg.105) Lami/Stanislas. Dictionnaire des sculpteurs de l´école française sous le régne de Louis XI. TomoII.Paris: Honoré 
Champion.1911; Tradução: Dicionário das esculturas da escola francesa sob o reino de Luis XI; 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.69 - (pg.105) Serviço de Documentação do Musée du Château de Versailles- Notas de recebimento de obras realizadas por 
Dorothée Massée. 1681/1682/1683; 
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Fig.70-(Pg.106) Le Ray/Gisèle. Les oubliées: Anne Strésor, Dorothée Massé et Catherine Perrot. 15/09/20.Gallica.Réunion des 
societés des Beaux Arts des départements de l´Ecole Nationale des Beaux Arts session du 8avril 1893 p. 1774; 

Tradução: As esquecidas: Anne Strésor,Dorothée Massée e Catherine Perrot. Reunião das Sociedades de Belas Artes dos 
departamentos da École Nationale des Beaux Arts, sessão do 8 de abril 1893.p.1774; 

 

 

 

 

 

 

Fig.71- (Pg. 106) Pfnor/Rodolphe. Ornementation usuelle de toutes les époques dans les arts industriels et en architecture. 
Paris: Librairie Artistique.1866. Hachette Livre Bnf.2013. Tradução: Ornamentação usual nas artes industriais e na arquitetura; 
Tradução; ninguém esqueceu os termos chocantes dos quais se servia Henri IV, unindo as manufaturas de tapeçarias e protegendo 

os artistas dedicados as artes mobiliárias: “Não podemos fazer nada de melhor para levantar este pobre Estado que encontramos 

caído e morrendo” Ele sentia a necessidade de fazer expandir a arte no sentido útil e de uni-la a vida. A mesma doutrina prevalece 
nos Gobelins, sob Louis XIV, enquanto Colbert os reúne, em torno de Le Brun, dos pintores, dos escultores, dos bronzeadores, dos 

tapeceiros, dos ebenistas. Era como uma Academia prática e muito ativa nas artes do mobiliário, devidamente reconhecida como 

arte. A tradição da unidade estética é ainda viva, nosso eminente confraterno M. Paul Mantz mencionava, ao menos, entre os 
fundadores da Academia Real o marmoreiro Jaillet, o esmaltador Ferrand e a escultora em madeira Dorothée Massée; 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72 – (Pg. 107) Detalhe de escultura em madeira do Château de Versailles, aplicada em   boiserie Decoração características 
da época de Louis XIV; La Grammaire des Arts Décoratifs. De la Renaissance au Postmodernisme.Paris: Flamarion. 2004.p.46; 
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       3.7. Catherine Perrot 

Fig. 73 - (Pg. 109) Charpentier. Retrato de Catherine Perrot. Les femmes à l´Academie de Peinture. L´Art, revue bimensuelle 
illustrée, vol XLV, nº 11, 1888, p.121-133; Tradução: As mulheres na Academia de Pintura. A Arte, Revista bimestral ilustrada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.74 - (Pg. 109) Robert/Nicolas. Catálogo de Exposição do Muséum National d´Histoire Naturelle.Tulipae variae.La veuve 
violette.Passables de Panaches mais de mauvaise forme.Vélin. portefeuille 7 Folio 28. Tradução: Tulipa variada. A viúva violeta. 

Pluma transitavel mas de má forma. Velino. Portifólio 7. Folha 28; 
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Fig.75 - (Pg.110) Perrot/Catherine. Les Leçons Royales ou la manière de peindre em mignature des fleurs et des oiseaux 
l´Explication de Livres des Fleurs et Oiseaux de seu Nicolas Robert Fleuriste. Composée par Demoiselle Catherine Perrot, peintre 

academiste, femme de M´C Horry Notaire apostolique de l´Archeveque de Paris. Dediées á Mme la Dauphine. Paris: Chez 
JeanBNego sur la grand escalier de la Cour Neuve du Palais.1686; 

Tradução: As Lições Reais ou a maneira de pintar em miniatura flores e pássaros. Explicação do Livro de Flores e Pássaros do 
senhor florista Nicolas Robert. Composto pela Senhorita Catherine Perrot, pintora, acadêmica, mulher de M´C Horry notário 

apostólico do arcebispo de Paris. Dedicadas a Senhora Delfimã. Editado em Paris por JeanBNego sito a grande escada do pátio 
novo do Palácio. 1686; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.76 - (Pg. 110) Perrot/Catherine. Les leçons Royales.Paris: Jean B Nego. 1686. p. 23,24; 
Tradução: As Lições Reais; 
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Fig.77 - (Pg. 111) Perrot/Catherine.Les Leçons Royales.Paris: Chez Jean B Nego.1686. p. 99; 
Tradução: “A cabeça, a crista, a metade da asa que toca o ventre, o pescoço e todo o ventre devem ser pintados com verde dourado, 

o esboço é feito com casca de ouro, deve ser escurecido com verde íris com traços: o restante da asa e a cauda deve ser pintado com 
a cor da perdiz e preto” 

 

 

 

 

Fig.78 - (Pg. 112) Robert/ Nicolas. Catálogo da Exposição do Museum Nationalle de l´Histoire Naturelle. Lophophore 
resplendissant. Avis pérsica pavoni congener. Vélin. Porte feuille 81, folio 9; 

Tradução: Lofóforo esplendoroso. Ave pérsica pavão congênere. Velino. Portifolio 81, folha 9; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

  

      3.8. Rosalba Carriera 

 

Fig.79 - (Pg. 113) Carriera/Rosalba. Auto retrato segurando um retrato de sua irmã. 71X57cm. Pastel sobre papel.1709.Galeria 
Uffizi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.80 - (Pg 113) Carriera/Rosalba. Mulher colocando flores em seu cabelo. Aquarela sobre marfim, com moldura de tartaruga 
com pontilhados. Emoldurado 10,6X12,7 cm. Sem moldura 8,6X10,5 cm. 1710.Edward B Greene Collection; 
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Fig.81 - (Pg. 114) Carriera/Rosalba. Ritratto di Faustina Bordoni. 47x35cm. Pastel sobre papel.1739. Museo del Settecento 
Veneziano. Tradução: Retrato de Faustina Bordoni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.82 - (Pg.114) Carriera/Rosalba. Gustavus Hamilton 2º Visconde Boyne com Costume mascarado. Pastel s/ papel. 56,5X 42,9 
cm. 1730/31. MET; 
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   Fig.83 - (Pg. 114) Carriera/ Rosalba. Jovem senhora com um papagaio. Pastel s/ papel azul montado em papel laminado. 

60x50cm.1730. Chicago Art Institute Museum; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.84 - (Pg. 115) Carriera/Rosalba. Jeune fille tenant une couronne de laurier, Nymphe de la suíte d´Apolon. Pastel s/ papel. 
63,8X52,7 cm. 1721.Musée du Louvre. 

Tradução: Jovem portando uma coroa de louros, Ninfa do séquito de Apolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.85 - (Pg. 115) -Carriera/Rosalba. Retrato de Watteau. Pastel s/ papel. 55X43 cm. 1721. Luigi Bailo Museum; 
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Fig.86 - (Pg. 116) Carriera/Rosalba. As quatro Estações. Pastel sobre papel. 1730. National Museum of Women in the Arts. 

Washington D. C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.87 - (Pg. 116) Carriera/Rosalba. Auto-retrato. Pastel sobre papel.31X25 cm.1740/45. Galleria dell´Academia. Veneza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.89 - (Pg. 118) Carriera/Rosalba. Auto-retrato como Inverno. Pastel s/ papel. 46,5X34 cm. 1725.Coleções Nacionais de 
Dresden; 
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          3.9. Margareta Haverman 

Fig.89 - (Pg. 118) Haverman/Margareta.Flores em natureza morta sob uma pedra com borboletas e outros insetos. Óleo sobre 
tela. 56,7X47,5cm. Statens Museum of Kunst. Conpenhagen; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.90 - (Pg. 119) Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores. Óleo sobre painel.79,4X60,3cm. 1716.Metropolitan Museum of Art. 
Nova York; 
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Fig.91 - (Pg. 119) Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores. Raio X executado pelo MET, para restauração e análise; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Fig.92 - (Pg. 121) Haverman/Margareta. Um Vaso de Flores.                                    Fig.93 - (Pg. 122) Haverman/Margareta. Um vaso 
de flores. Detalhe. Óleo s/ painel. 79,4X60,3 cm. 1716. MET;                                  Detalhe. Óleo s/ painel.79,4X60,3 cm. 1716. MET; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.94 - (Pg. 123) Vaillant/Wallerant-Maria von Oosterwijk. Pintora de Flores. Óleo s/ tela. 76X98cm. Catálogo de Exposição: 
L´âge D´Or Holandais. Pinacotèque de Paris. 2010; Tradução: Catálogo de exposição: A Idade de Ouro Holandesa; 
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3.10 – Marie-Thérèse Reboul (Mme Vien) 

Fig.95 - (Fig. 124) Roslin/Alexandre.Retrato de Marie Thérèse Reboul.Óleo s/ tela. 50X38 cm.!757. Museu de História da França; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.96 - (Pg.124) Cochin/Charles H.Memoires Inédites de Charles-Nicolas Cochin sur le Comte de Caylus. Bouchardon les Slodtz. 
Paris: Baur.1880; 

Tradução: Madame Vien que tinha talento para a miniatura, nunca ousou se dedicar a pintar rostos, ela poderia ter ganhado bem, 
pelo medo de irritar M. de Cayllus que queria absolutamente que ela fizesse a história natural; 

 

 

 

 

 

 

Fig.97 - (Pg. 124) Vien/Joseph-Marie. Retrato de Madame Vien.                                        Fig.98 - (Pg. 124) Vien/Marie Thérèse Óleo 
Reboul- Fleurs dans un Vase de Cristal. Aquarela e pastel                                                                 sobre tela.1760. 

Musée Fabre.Montpellier ;                                                                                                                Musée Fabre.Montpellier; 
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Fig.99 - (Pg. 123) Guiffrey/Jules. Histoire de l´Académie de Saint-Luc. Tome IX. Paris: Édouard Champion.1915. 
Tradução: Aliás o que fazem as senhoritas? Surto? Elas pintam, seja em miniatura, seja em gouache, ou em nuances de cores, sem 

branco, pássaros, plantas, frutas, e partes da história natural, todas coisas que exigem da arte para chegar a uma imitação satisfatória 

e, podemos acrescentar que a Academia ficou satisfeita de seu talento. Este talento próprio de tratar a história natural é olhada como 
acadêmica, desde que esteja em seu mais alto nível, visto que este gênero particular que foi dado a Mme Vien à Academia com 

aplausos da Companhia que é o verdadeiro juiz do que é considerado como arte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.100 - (Pg. 125) Vien/Marie-Thérèse Reboul. Dois pombos em um galho de árvore. Gouache sobre Papel.1672. Musée du 
Louvre; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.101 - (Pg. 125) Vien/Marie-Thérèse Reboul- Natureza morta com Flores e Frutas. Gouache sobre papel. 37X49cm. Musée de 
L´Ermitage de Saint Petersbourg; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D´ailleurs, que font les demoiselles. Surugue? Elles peignent, soit em 

miniature, soit à la gouache, soit au lavis de couleursans blanc, des 

oiseaux, des plantes, des fruits et des morceaux d´histoire naturelle, toutes 

choses qui exigente de l´art pour arriver à une imitation satisfaisante, et 

l´on peut ajouter que l´Academie a été satisfaite de leur talento. Ce 

talento même de bien traiter l´histoire naturelle est regardé comme 

académique, lorsqu´il est à son plus haut degré, puisque c´est ce genre 

particulier qui a porte Mme Vien à l´Académie avec applaudissement de 

la Compagnie qui est le véritable juge de ce qui doit être consideré 

comme art. 



234 
 

  

Fig 102 - (Pg. 126) Ray/Gisèle. Marie-Thérèse Reboul & Joseph-Marie Vien: Un couple d´artistes à l´académie.Marie-Joseph 
Vien. Séance publique de la classe des beaux arts de l´Institut de France 1809. 22/04/21.Gallica; 

Tradução: Um casal de artistas na Academia. Marie-Joseph Vien. Sessão pública da classe de Belas Artes do Instituto da França. 
Tradução: Algum tempo depois, o general Beskoi, oferece a ela, também em nome de sua soberana 30.000 livres por ano, um 

carro, acomodações, perspectivas de vantagens reais pelo talento de Mme Vien, no gênero de pintura que ela exercia; 

 

 

 

 

 

Fig.103 - (Pg. 127) Violet/ Pierre Noel. Tratado elementar sobre a arte de pintar miniaturas. Através do método pelo qual os 
amadores que possuem os primeiros princípios do desenho possam alcançar a perfeição nesse gênero sem ajuda de um mestre. 

Por M. Violet. Pintor em miniaturas da Academia de Lille em Flandres. Preço trinta “sols”. Em Roma e se encontra em Paris. 
Paris: l´Auteur, rue Chaussée d´Antin vis-à-vis l´Hôtel de Montesson. 1788; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.104 - (Pg. 127) Vien/ Marie-Thérèse Reboul. Planche XXII. Palis d´une espèce de raie de Chine, contourné de manière à 
imiter deux Buccins .Gravura.Tirée du Cabinet de Mme Davilla. 

Tradução: Esboço de uma espécie de raia da China, contornada de maneira a imitar duas glandes. Gravura, tirada do Gabinete 
da Senhora Davila; 

Tradução: Boca da classe das raias, desenhada dos dois lados de acordo com o natural.Tirada do gabinete da Senhora Davila; 
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                                                 3.11- Anna Dorothea Therbusch 

 

Fig.105 - (Pg. 128) Terbusch/Anna Dorotea. Autorretrato com monóculo. Óleo sobre tela. 153,5X118 cm. 1782. Gemäldegalerie 
Berlim; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.106 - (Pg. 128) Therbusch/Anna Dorotea. Autorretrato. Jovem Senhora em trajes desleixados. Óleo sobre tela.1769. 
Gemäldegalerie; 
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Fig.107 - (Pg.129) Therbusch/Anna Dorotea. Um bêbado. Óleo sobre Tela.1767. École Nationale Supérieure de Beaux Arts de 
Paris; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.108 - (Pg. 129) Bertonnier/François. Retrato de Diderot de acordo com uma pintura de Anna Dorothea Therbusch. Gravura. 
24X15cm. Cortesia da Houghton Library. Harvard College Library. MS Hyde 75; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.109 - (Pg.130) Therbusch/Anna Dorothea- Retrato de Wilhelmine Enke. Condessa de Lichtenau. Amante de Friederich 
Wihelms II da Prússia. Óleo s/ tela. 143X103cm. 1776. Prussian palaces and gardens Foundation Berlin Branderburg; 
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Fig.110 - (Pg. 130) Therbusch/Anna Dorotea- Diana com uma ninfa. Óleo sobre tela.134X99cm. 1772. Newchambers Sanssouci 

and Gardens Foundation Berlin. Brandenburg. Postdam. Alemanha; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.111 - (Pg. 130) Therbusch/Anna Dorothea. A chegada da Carta de Amor. Óleo sobre tela. 39X33cm. Sotheby´s; 
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                                                  3.12- Anne Vallayer-Coster 

 

Fig.112 - (Pg. 131) Vallayer-Coster/Anne. A artista Anne Vallayer-Coster. Óleo sobre tela. 74X60cm. 1783. Crocker Art Museum. 
Sacramento. Califórnia. USA; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.113 - (Pg. 131) Vallayer-Coster/Anne- Inverno. Óleo sobre Tela. 100X171,11cm. MET; 

 

 

 

 

 

 

Fig.114 - (Pg. 131) Vallayer-Coster/Anne- Bouquet de Flores num Vaso de Cristal. Óleo sobre tela. 76X62cm. 1791. Galeria Eric 
Coatalen; 
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Fig.115 - (Pg.131) Vallayer-Coster/Anne. Vaso de Flores com o busto de Flora. Óleo sobre tela. 154X130cm. 1774. Coleção 
particular; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.116 - (Pg. 132) Vallayer-Coster/Anne. Atributos da Pintura, Escultura e Arquitetura. Óleo s/ Tela.90X121cm. 1769.Musée du 
Louvre; 
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Fig.117 - (Pg. 132) Vallayer-Coster/Anne. Atributos da Música. Óleo s/ Tela. 88X116cm. 1770. Musée du Louvre; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.118 - (Pg. 133) Vallayer-Coster/Anne-Cesta de Ameixas. Óleo sobre tela. 38X46,2 cm. 1769. Cleveland Museum of Art; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.119 - (Pg. 133) Vallayer-Coster/Anne. Natureza Morta com Cavalinha (Maquereau), jarra em vidro, pedaço de pão e limões 

em uma toalha branca. Óleo sobre Tela. 1787. Kimbell Art Museum. Texas. EUA; 
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Fig.120 - (Pg. 133) Vallayer-Coster/Anne. Natureza Morta com Tufo de plantas marinhas, conchas e corais. Óleo s/ Tela. 130X97 
cm. 1769. Departamento de Pinturas do Musée du Louvre; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.121 - (Pg. 133) Vallayer-Coster/Anne. Natureza morta com Lagosta. Óleo sobre Tela. 27,3/4X35,1/4in. 1781.Toledo Museum 
of Art. OH; 
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                                    3.13- Marie-Suzanne Roslin-Giroust 

 

Fig.122 - (Pg. 134) Roslin/Alexandre- Retrato da artista esposa Marie-Suzanne Giroust. Pastel à óleo. 56X46 cm. 1763. National 
Museum of Stockholm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.123 - (Pg. 134) Roslin/Alexander. Dama com véu. Óleo sobre tela. 65X54cm. 1768. National Museum of Stockholm; 

 

 

 

 

 

 

Fig.124 - (Pg. 135) Roslin-Giroust/Marie-Suzanne. Retrato do Escultor Jean-Baptiste Pigalle. Pastel sobre papel azul. 91X73 cm. 
Departamento de Pinturas do Musée du Louvre; 
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Fig.125 - (Pg. 136) Roslin-Giroust/Marie-Suzanne. Autoportrait avec le portrait de La Tour à l´index. Pastel sobre papel. Por volta 
de 1771/1772.Coleção Particular. Tradução: Autorretrato com o retrato de La Tour com o dedo indicador; 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.126 - (Pg. 137) La Tour/Quentin. Autoportrait à l´index. Pastel sobre Papel. 57X49 cm. 1737. Coleção Tondu-Lebrun. 

Tradução: Autorretrato com o dedo indicador; 
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              3.14- Elizabeth Vigée-Le Brun 

 

Fig.127 - (Pg. 138) Vigée-Le Brun/Élizabeth. Autoretrato. Óleo sobre tela. 100X81cm. 1790. Coleção Uffizi. Florença. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.128 - (Pg. 138) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Autorretrato. Óleo sobre tela. 64,8X54cm. 1781. Kimbell Art Museum; 
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Fig.129 - (Pg. 139) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Autorretrato com sua filha Julie. Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1783. Musée du 
Louvre; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.130 - (Pg.140) Vigée Le Brun/Elizabeth- A Paz trazendo a Abundância. Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1780. Départamento 
de Pinturas do Musée du Louvre; 
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Fig.131 - (Pg. 140) Vigée-Le Brun/Elizabeth-Retrato de Maria Antonieta. Óleo sobre tela. 102,5X132,5cm. 1780. Départamento 
de Pinturas do Musée du Louvre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.132 - (Pg. 141) Vigée-Le Brun/Elizabeth- Maria Antonieta com vestido de musselina branca e chapéu de palha. Óleo sobre 
tela. 1783. Hessian House Foundation; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.133 - (Pg.141) Vigée Le Brun/Elizabeth-Hubert Robert. Óleo sobre madeira.105X84cm. 1788. Musée du Louvre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

  

 

Fig.134 - (Pg. 141) Vigée Le Brun/Elizabeth-Autoretrato com chapéu de palha. óleo sobre tela. 97,8X70,5cm. National Gallery of 
London; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.135 - (Pg. 142) Vigée le Brun/Elizabeth. Portrait de Lady Hamilton em Bacchante. Óleo sobre tela. 132,5X105,5cm. 1790. 
Walker Art Gallery. Tradução: Retrato da Senhorita Hamilton em Bacante; 
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3.15- Adélaide Labille-Guiard 

 

Fig.136 - (Pg. 144) Labille-Guiard/Adélaide. Auto-retrato. Miniatura. Aquarela e gouache sobre marfim.10,3X8,4 cm. 1774. 
Transey Collection; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.137 - (Pg. 145) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato de François André-Vincent. Óleo sobre Tela. 73X59cm. 1795. Départamento 
de Pinturas do Musée du Louvre; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.138 - (Pg. 147) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato do escultor Augustin Pajou esculpindo o busto de Lemoyne. Pastel em papel 
azul. 71x59cm. 1783. Musée du Louvre; 
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Fig.139 - (Pg. 148) Labille-Guirad/Adélaide- Autorretrato com duas alunas. (Marie Gabrielle Capet e Marie Marguerite Carraux 
de Rosemond. Óleo sobre Tela. 210X151,1cm. 1785. Metropolitan Museum of Art; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.140 - (Pg. 148) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato da Condessa de Selve compondo música. Condessa Charlotte Élisabeth de 
Selve (1736-1794). Óleo sobre Tela. 1787. Coleção Privada; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.141- (Pg. 148) Labille-Guiard/Adélaide-Retrato de Madame Adélaide. Óleo sobre tela.1073/4X733/4in. 1787. Speed Art 
Museum Louisville Kentucky; 
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Fig. 142 - (Pg. 148) Labille-Guiard/Adélaide- Retato de Madame Genlis. Óleo sobre tela. 74X60 cm. 1790. Los Angeles County 
Museum of Art. 1790; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.143 - (Pg.149) Labille-Guiard/Adélaide. Recepção pelo Conde de Provença de um cavaleiro das ordens reunidas de Saint 
Lazare e de Notre Dame du Mont-Carmel. Óleo sobre Tela.1788. Musée de la Légion d´Honneur; 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.144 - (Pg. 151) Labille-Guiard/Adélaide. Retrato de Louise Élisabeth de France. Duquesa de Parme. Óleo sobre Tela. 
272X160cm. Anticâmara da Rainha. Palácio de Versailles. 1780; 
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Fig.145 - (pg. 152) Castiglione/Giuseppe.Vista do Grande Salon Carrée du Louvre.Óleo s/ tela.69X103cm. 1861. Musée do 

Louvre;  O incêndio da Petit Galerie em 1661, obriga sua reconstrução por Le Vau terminada em 1664 e seu desdobramento na 

altura (a Galeria de Apolo) em 1665. Charles le Brun comanda a decoração com o tema de Apolo. Mas esta decoração é 

interrompida com a partida do rei para Versalhes e só foi terminada no inicío do século XIX. Para permitir a ligação entre o 

Pavillon du Roi, no ângulo sudeste da Cour Carrée, a Galeria de Apolo, Luis Le Vau, constroe a Rotonda de ApoloLe Vau redobra 

a largura desta galeria acrescentando salas em seu lado oeste, na Cour de la Reine atualmente ala Sphinx. Ele transforma os 

primeiros vãos da Galeria de Bord-de-l´Eau, ao lado da Petit Galerie, criando o Salon Carrée que na verdade mede 24m X 15,70 

m, e que é cedido à Academia Real de Pintura e Escultura. A partir de 1725, a Academia promove aí as exposições dos trabalhos 

de seus membros, o que deu o nome de “Salão” a esse gênero de exposições; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.146 - (pg. 153) Langlois/Nicolas. Exposition des Ouvrages de Peinture et Sculpture dans la Galerie du Louvre em 1699. Água 

forte e burino. Galerie Terrades. Paris; Tradução: Exposição de Obras de Pintura e Escultura nas Galerias do Louvre em 1699; 
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Fig. 147 - (Pg. 154) Cousin/Jean. Essai d´un tableau historique des peintres de l´école française.Paris: Au Bureau de la 
Correspondance, Hôtel Villayer.Rue Saint André des Arts.1783; Tradução: Ensaio de um quadro histórico de pintores da escola 

francesa; 
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3.16. A Participação das Pintoras nos Salões de Exposição: 

Fig.148 - (Pg. 155) Salão de 1673.Tradução da Legenda: Lista de quadros e Peças de Escultura expostas no Salão do Palais Royal 

pelos Senhores Pintores e Escultores da Academia Real; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.149 - (Pg. 155) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1673; 

Tradução e Lista de quadros e peças de esculturas expostas :Da esquerda para a direita, de cima para baixo; Henri Testeli,Retrato 
do Rei. 390X290. Philippe de Champaigne, Jesus Christ com dois Pelegrinos de Amaüs. 217X226.Charles le Brun, Derrota de Porus 
por Alexandre. 470X1209.Michel Corneille, Aspasia Rainha do Egito no meio de uma conversa de homens sábios.Charles le Brun, 

Triunfo de Alexandre.450X707.Charles le Brun, Batalha de Arbelle. 470X1265.Adam F Van der Meulen, Cidade de Lille com o 
Rei.48X116 Henri Mauperché. Paisagem com uma Virgem. 114X147.René Antoine Houasse. Um Grande quadro de um teto 

representando o Terror e seus atributos. Madeleine de Boulogne (Troféus e Armas feitos para Versalhes) Trophée d´Armes faits 
pour Versailles; 
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Fig.150 - (Pg. 156) - Salão de 1699.Tradução das Legendas: Sr. Mansard superintendente e ordenador geral dos Edifícios do Rei e 

protetor da Academia representando para Sua Majestade que os Pintores e Escultores de sua Academia Real, tendo desejado 
renovar o antigo hábito de expor suas Obras ao público para obter seu julgamento e para o progresso das Belas Artes... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.151 - (Pg. 156) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1699; 

Legenda e tradução do título das Obras: François De Troy, Retrato de M.Mansart. Jean Jouvenet, Descida da Cruz 424X312.Nicolas 
de Largillière, Senhores da Cidade.Noel Coypel, Solon apoiando a justiça e suas leis contra objeções dos Atenienses 
50X87(redução). François Desportes, Retrato de Sr.Desportes pintado por ele mesmo com a caça morta a seus pés. 

197X167.François Girardon, Estátua Équestre do Rei, feita de bronze. Charles de la Fosse, Casamento da Virgem.117X83.A. 
Coysevox, O Rei.Louis de Boullogne, Zéfiro e Flora. Tapeçarias dos Atos e dos Apóstolos feitas através dos desenhos de 

Raphael.Elizabeth Sophie-Chéron Seu auto-retrato.88X73 Jean Belin de Fontenay, Flores.Bon Boullogne, Jephte e seu pai, após a 
sua vitória. 153X218.Antoine Coypel. Átalo ou Joas criança reconhecido e colocado no trôno. 156X213; 
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Fig.152 - (Pg. 157) Tradução das Legendas: Diderot fala; Retoque, retoque, meu amigo;À ponte de Notre-Dame, à ponte 
de Notre Dame; Parece uma dama empregada de hotel com excesso de peso; Drouais pinta bem as crianças;...obra muito linda; 

...surpreendente pela vida e  verdade; Que vivacidade! Que ardor! É a pintura moral; Esta é miserável!; Eis uma alegoria que 
tem sentido e não este insípido exercício dos Amores de Van Loo; Ele tornou as trevas coloridas, visíveis e palpáveis de Melton; 

Fenômeno estranho; Um jovem pintor de vinte e dois anos que se mostra e logo se coloca na linha de Berghem; Quanto a 
Roland de la Porte ele é uma outra vítima de Chardin; Chardin, não é o branco, o vermelho, o preto que vc mistura na sua 

paleta, mas a substância própria dos objetos...527 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.153 - (Pg. 157) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1699; 

Tradução do Título das Obras: Pierre/J.B.M.Mercúrio...transformado em pedra Aglaurio.320X320. Bachelier/J.J. 
Europa...329X178.Van Loo/Carl.As Graças.58X40.Drouais/F.H.Conde Dártois & Senhora.129X97.VanLoo/Louis Michel.O 

autor...trabalhando no retrato de seu pai.231X161.De La Tour/Retrato em Pastel( Sr. 
Lemoyne).46X39.Falconet/F.M.Pigmalion.Greuze/Jean Baptiste.Piedade filial.115X146.Favray/Antoine.Damas 

Maltesas.40X63.Marie Vien/Joseph.Mercadora no banho.117X140.Vernet/C.J.A Noite.83X135.de Loutherbourg/Philippe 
Jacques.Paisagem com figuras e animais.Raiar do dia e manhã.114X94.de la Porte/Roland.Almoço 

rústico.92X73.Chardin/J.B.S.Quadro de Frutas.71X98; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
527 HALLAN, Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880.  
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Fig.154 - (Pg. 158) Salão de1771.Tradução: Legenda: Eis aqui um estilo simples e sublime. Que força de expressão! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.155 - (Pg. 158) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1771; 

Legenda e tradução do título das obras: J.B Restout, Jupiter na casa de Philémon & Baucis. 119X163. Alexis Simon Belle, Psyché e o 
Amor adormecidos. J.B.S.Chardin, Cabeça de Estudo em Pastel.48X37.Louis Lagrenée, Amor e Psyché.55x72. Philippe Jacques de 

Loucherbourg, Marina. F. H. Drouais, Conde de Chermont. 220X145. Mme Vallayer, Atributos da Pintura, da Escultura e da 
Arquitetura. 90X121. Mme Roslin, M. Pigale. Hubert Robert, Incêndio nos principais edifícios de Roma. 76X95. Nicolas Bernard 

Lépicié, Narciso carregado por uma flor. 88X40. Charles de Wailly, O interior de uma escadaria. 38X62. A. Pajou. Madame du Barry. 
56cm de altura. (1764) Jacques Antoine Beaufort, Brutus. 129X167. (1785) Jacques Antoine Beaufort. Houdon (início de Houdon), 

Diderot. 43 cm de altura. Jean Antoine Houdon, Morphée. 36 cm de altura; 
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Fig.156 - (Pg. 159) Salão de 1773.Tradução: Legenda: Com certeza Senhor, um estrangeiro, um chinês, por exemplo que viesse 
pela primeira vez na França e que visitasse o Salão...nos tomaria por um povo muito religioso. (Memórias Secretas) – Início de 
Clodion – No fundo: As colunadas do Louvre com os seus arredores e no fundo uma parte do exterior do Colégio das Quatro 

Nações. (Por M. De Machy, Acadêmico); 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.157 - (Pg. 159) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1773; 
Tradução e Legenda dos Quadros e Esculturas expostas: Noël Hallé.São Luis levado em procissão de Vincennes à Paris. J. M. 

Vien.Jovens Grecos reencontrando o Amor adormecido em um jardim.335X194. N.B. Lépicé.O amanhecer de Fanchon. 74X93.J. B. 
s. Chardin. Mulher tirando água da Fonte...repetição de um quadro pertencente a Rainha Douairiere da Suécia. 38X43 Claude 

Joseph Vernet.manhã.98X162. Cesta de Ameixas.Anne Vallayer-Coster.F.H.Drouais.Condessa de Provence.57X52. J.B. Le 
prince.Mulher...faça uma leitura.A. Roslin.Rei da Suécia.Etienne Aubry.M. Vasse, Escultor do Rei.129X97.J.J. Caffieri.M.Helvetiuus. 
H. Robert.Monuments dos arredores de Roma. (Início de Clodion) Michel Clodion.Assunto destinado a uma Tumba.24X40. Michel 

Clodion.Rio do Rhin separando as águas. (Escultura 30H) Clodion.Sátiro Menino; 
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Fig.158 - (Pg. 160) Salão de 1775.Tradução da Legenda: O conde d´Angivillier começa por eliminar do Salão os pequenos 
quadros indecentes e indecorosos que enganaram a vigilância do Juri. LOCQUIN, Jean.La Peinture d´Histoire en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig.159 - (Pg. 160) Salão de 1775.Tradução da Legenda: O conde d´Angivillier começa por eliminar do Salão os pequenos 

quadros  indecentes e indecorosos que enganaram a vigilância do Juri. LOCQUIN, Jean.La Peinture d´Histoire en 
France;Tradução e Legendas dos Quadros e Esculturas: N83X180.Nicolas Guy Brenet.Caius Furius Cressinus.323X326.Joseph Marie 

Vien.Santo Thibault oferecendo ao Rei São Luis e a Rainha Margarida uma Corbélia de flores e frutas.Louis Jacques Durameau. 
Belisario, General das Aramas Justinianas.79X71 J.B.S. Chardin.Estudo de Rosto em Pastel.40X38. F.H. Drouais.Mme Clotilde 

Princesa de Piedmont.83X68 Anne Vallayer-Coster.Flores. J.S. Cavaleiro Gluck.99X80 Etienne Aubry.Amor Paternal.J.B. 
Leprince.Um Avarento.J.A. Houdon.Gluck. (Fragonard. Banhistas.PROIBIDO). J.J. Caffieri.M. Piron. Claude Joseph Vernet. 

Construção de um grande caminho. 97X162. Hubert Robert. Descentrarmento da Ponte de Neuilly.113X195; 
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Fig.160 - (Pg. 161) Salão de 1779.Tradução da Legenda: Cornelie...mãe de Gracques por M. Hallé. Não foi muito justo ter 
incluído mais pessoas sérias que poderiam ter sido testemunhas da cena na qual calma e admiração profunda que é inspirada 

por um contrato virtuoso que desenha e penetra a alma. Pontapé no salão de 1779; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.161 - (Pg. 161) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1779; 

Tradução e legenda dos quadros e Esculturas: Joseph Bénoit Suvée.Predicação de São Paulo.50X39. Jean Jacques Lagrenée (le 
jeune) Moisés fazendo os Hebreus passarem pelo mar. 20X58. H. Robert. Uma parte do Pátio do Capitólio, enfeitado com 

Músicos.174X122. Joseph marie Vien. Hector determina Paris. 330X258. Mademoiselle Vallayer. Uma cesta de ameixas, um 
limão e outros. 42X47. François André Vincent. Presidente Molé. 322X352. A. Roslin. Linné, Professor de Upsal. Jean Jacques 

Lagrenée. Esboço de um teto executado no Trianon. Antoine François Callet. MeuSenhor o Conde de Artois. 250X167. J. S. 
Duplessis. M. Franklin. Pierre Berruer.Chanceler de Aguesseau. J.J. Caffieri.Corneille. (Escultura 154H) Louis Boizot. Méléagre. 

(Escultura 80h) M. Clodion. Montesquieu. (Escultura 122H). Claude Dejoux. São Sebastião. (Escultura 53H) J. A. Houdon. Voltaire. 
(Escultura 32H); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.162 - (Pg. 161) -Saint Aubin/Gabriel Jacques.Vista do Salão do Louvre.Dessin restauré.24X46,7cm. 1779.Collections du 
département des arts graphiques.INV 32749.Musée du Louvre; 
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Fig.163 - (Pg. 162) Salão de 1783.Tradução da Legenda: O cetro de Apolo perde o seu valor e é uma mulher que leva a palma 
(Memórias Secretas). As três mulheres da Academia Real. Mme Vigée Le Brun, Mme Vallayer-Coster, Mme Guiard; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.164 - (Pg. 162) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1783; 

Tradução e Legenda dos Quadros e Esculturas: Jean François pierre Peyron. Os funerais de Miltiade.98X136. J.J. Lagrenée.Alegoria 
relativa ao estabelecimento do Museu na Antiga Galeria dos projetos do Louvre.J. S. Duplessis.M. Necker. Antoine François Callet. 

Os Saturnais ou Inverno.322X319F.G. Ménageot.Nascimento da Delfina.98X130. Levasseur. A Leiteira de acordo com M. 
Greuze.Jean Louis David. A dor e os remorsos de Andromaca sobre o Corpo de Hector seu marido. 278X203. Vigée-Lebrun.Mme 
Lebrun.Pintado por ela mesma. 98X70. P. A. Machy. Vista da Tomada do Pont-Neuf. 89X132.Jean-Baptiste Regnault.Educação de 
Aquiles pelo Centauro Chiron.261X215. Jean Jacques François. O Barbeiro.Henri IV e Sully.327X240. Anne Vallayer-Coster.Flores. 

Madame Lebrun. A Rainha. Madame Guiard. M. Pajou.71X58. Madame Lebrun.A Paz Trazendo a Abundância.102X132; 
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Fig.165 - (Pg. 163) Salão de 1785.Tradução da Legenda: David foi o verdadeiro vencedor do Salão, não que não o tenha 
desejado, principalmente quanto a distribuição das figuras e dos grupos, na escolha das características do rosto e etc.Mas uma 
execução tão bela e firme, uma precisão de desenho e de detalhes excelentemente conseguidas... (Charles Nicolas Cochin 1715-
1799); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.166 - (Pg. 163) Martini/Pietro Antonio-Vista do Salão de 1785.Gravura.27,6X48,6cm. MET; 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 167 - (Pg.163) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1785; 

Tradução e Legenda dos Quadros e Esculturas: J.B. Regnault Morte de Priam.323X320. François André Vincent.Arrie pega uma faca 
e enfia no peito.Esta ação determina a morte a Poetus.113X138. J.F.P. Peyron. O heroísmo do amor conjugal.Alceste...327X325. 
J.S. Berthélemy Manlius Torquatus condenando seu filho.328X266. Jacques Louis David.O Sermão dos Horacios. 330X425. Jean 

Joseph Taillasson.Madalena no Deserto. 206X195. Madame LeBrun.Bacchante.73X59 N.B. Lépicié.Fazenda.64x74. Louis 
Lagrenée.Morte da mulher de Darios.327X424. Adlof Ulrik Wertmuller. A Rainha, Delfina e Madame filha do Rei. N.G. Brenet. 

Generosidade das Damas Romanas. Gérard Van Spaen donck. Flores. 117X91. Etienne P. A. Gois. Matthieu Molé. Madame Guiard; 
Um Quadro de Três Figuras em pé, representando uma mulher ocupada pintando. 201X152. Pierre Julien.Ganimède. Dejoux; 

Princesa de Monaco. J.S. Duplessis. M. Vien. 133X100Madame LeBrun.Madame de Crussol.112X85. Louis Boizot Racine. (Escultura 
173H) 
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Fig.168 - (Pg. 164) Salão de 1787.Tradução da Legenda: A maior realização artística desde a Capela Sistina e as salas de Raphael 
no Vaticano. (John Boydell); A melhor e a mais soberba das coisas. (Thomas Jefferson); Sócrates no momento de pegar a cicuta. 

130X190; 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 169 - (Pg. 164) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1787; 

Tradução e Lista dos Quadros e Esculturas: Pequena Refeição.Roland De La Porte.37X46. Molière. Caffieri.(Escultura 166H). La 
Reine.Madame Lebrun.275X215; 

Um galo e uma Galinha branca.Madame Vallayer-Coster.53X64. Madame Adélaide.Madame Guiard.271X195. Cicero 
descobrindo Syracusa na tumba de Arquimedes119X162.Ponte do Guard.242X242 Washington Houdon.Almirante Coligny se 

impõe aos seus assassinos.J.B.Suvée.Adeus de Hector e Andromaca.Joseph Marie Vien.320X420.Retomada de Paris pelos 
Ingleses.J.S. Berthélemy.383X262.Morte de Sócrates.J.F.P. Peyron.96X133.Pierre Alexandre Wille.A Morte do Duque Leopoldo de 

Brunswick.135X113; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                      
 

Fig.170 - (Pg. 164) Martini/Pietro. Vista do Salão de 1787.Gravura.27,6X48,6cm. MET; 
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Fig.171 - (Pg. 165) Salão de 1789.Tradução da Legenda: 6. Sessão dos Estados Gerais da França em Versalhes em 5 de maio de 
1789 (esboço de M. du Rameau); 36. Dois esboços feitos diante da natureza, um é uma vista sobre o rio, embaixo de um dos 
arcos do Pont Royal, no tema da grande geada do inverno passado e o outro representa a Bastilha nos primeiros dias de sua 

demolição. (feito por M. Robert); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.172 - (Pg. 165) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 
University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1787. 
Tradução e Lista dos Quadros e Esculturas: Combate Naval.Jean François Hue.129X222. Mme Elisabeth de France avec son 

fils.Madame Guiard.272X160. M. de Lagrenée l´ainé.Jean Laurent Mosnie.133X100.Retrato do Rei.A. F. callet.278X196. J. Brutus 
primeiro Consul em retorno de sua casa após a condenação de seus filhos 323X422.Amor fugindo da Escravidão.Joseph Marie 

Vien.130X160. O Naufrágio de Virginia 87X130.Amores de Paris e de Helena.Jean Louis David. 147X180.Zeuxis escolhendo como 
modelos as mais belas moças da cidade de Cronos.François André Vincent.323X415. M Robert.Madame Lebrun. 105X84. 

Paisagem no Gênero antigo.P.Henri de Valenciennes.Granja Arruinada.Jean François Légillon.52X69. Menina Chorando.J.B. Stouf. 
(Escultura 77X114). Arquimedes.Bocquet (Escultura 68h) Déluge.Jean Baptiste Regnault. 89X71; 
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Fig.173 - (Pg. 165) Hubert Robert.La Bastille dans les premiers jours de sa démolition. Óleo sobre tela.96X135. 1789. Musée 
Carnavalet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.174 - (Pg.165) De Wailly/ Charles.Projet retrospectif pour la présentation des ouvrages de l´Académie au Salon Carré du 
Louvre em 1789.Crayon sanguine. 1789. Musée Carnavalet.Paris; Tradução: Projeto retrospectivo das obras da Academia no 

Salon Carré do Louvre em 1789; Lápis sanguínea; 
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Fig.175 - (Pg. 166) Salão de 1791.Tradução da Legenda-As artes recebem um grande privilégio: o império da liberdade se 

estende enfim sobre eles, rompe suas correntes; o brilhantismo não mais condenado a obscuridade. /Pela ordem da 
Assembleia Nacional, Ano III da Liberdade/ O Dilúvio da Arte; 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.176 -(Pg. 166) Hallan/Jonh Stephen.Emeritus Prof.of Art History.Département of Art & Design.Pacific Lutheran 

University.Paris Salon Exhibitions.1667-1880. Salão da Academia Real de Pintura e Escultura.Salon Carré du Louvre 1789; 
Tradução da Lista de Quadros e Esculturas: Vista da Grécia.P.H. de Valenciennes.Madame Guiard.Robespierre 100X75. A Origem 

do Desenho. J.B. Suvée.Socrates arrancando Alcibiade do seio da Volúpia.Jean Baptiste Regnault 46X68.Retrato de 
Mulher.J.L.David 129X97 Interior com figuras e animais.M.A. Bilcoq.Paisiello.Madame Lebrun.130X100. M.Gossec. A. 

Vestier.118X89 Psyché. A.Pajou.(Escultura)Sermão do Jogo da Palma (Jeu de Paume).Jean Louis. David 66X101.Jeune Dame 
Espagnole.Madame Lebrun.Triunfo de Voltaire.Alexandre Duplessis; 

 

 

 

 

  

 

 


