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Os séculos XVI e XVII viveram grandes transformações na arte europeia, e as 

representações humanas solitárias, como o retrato, influenciadas principalmente pela 

ascensão burguesa, ganharam espaço e se destacaram nas produções desse período. 

Paralelamente ao destaque dado aos retratos, as produções de brasões foram perdendo 

espaço, pois as representações humanas comuns e do cotidiano eram criações que 

dialogavam “com as propostas do humanismo daquele momento" (BELTING, 

2007:151). Dessa maneira entendemos que uma das estratégias da administração 

humanista de Nassau eram as representações pictóricas do empreendimento neerlandês 

no Novo Mundo, buscando demonstrar seus feitos e usando do interesse pelo exótico da 

Europa Renascentista. 

Os objetivos deste Minicurso são: discutir a construção das pinturas neerlandesas 

e como elas destacam as concepções do exótico, demonstrando uma ideia de desejo pelo 

Novo Mundo, diferente da perspectiva católica ibérica; demonstrar através de análise de 

imagens como o exótico e o pitoresco se destacam nesse processo, ganhando um novo 

olhar sobre o outro e os espaços que estão inseridos; perceber como tais pinturas usam 

do imaginário e buscam inspirações para enxergar estéticas da antiguidade na 

construção de um ideal de realidade em meio às constantes mudanças do mundo. 

Serão abordados os seguintes conteúdos: 1) o século de ouro holandês; paisagens, 

naturezas mortas, animais e tipos étnicos nas pinturas de Frans Post e Albert Eckhout; a 

influência do trabalho de Post e Eckhout em outros artistas na estética europeia. 
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