
Agenda Cultural

Até 16 de fevereiro de 2019, pode visitar-se na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP) uma exposição
evocativa do quinto centenário do nascimento de Francisco de Holanda (Lisboa, ca 1518-1584), um
iluminador de profissão que viria a revelar-se uma figura incontornável do Renascimento. Trans-

portando-nos até ao século XVI, a exposição está organizada em núcleos que percorrem a vida e obra
do autor que, cinquenta anos antes dos teóricos italianos introduziu, pela primeira vez num tratado
artístico, a teoria neoplatónica da idea, segundo a qual a iluminura é a arte celestial e angélica, sendo

"como que soprada" por Deus.

Comissariada por Sylvie Deswarte-Rosa, a exposição dá a conhecer obras que estão preservadas na
BNP e que pertenceram a Francisco de Holanda, com anotações suas. Exibe também outras peças,
como óleos de sua autoria, um relicário atribuído a seu pai, uma píxide do século XVI e a réplica de

uma pedra epigráfica, desenhada e possivelmente talhada por Francisco de Holanda, durante a Grande

Peste de Lisboa (1569), com a inscrição VIRGINI/QUASI AURORA/DEDICATVM, cedida pelo
Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, no concelho de Sintra.

Francisco de Holanda recebeu a sua formação inicial na oficina do pai, António de Holanda, ilumi-
nador e "oficial de armas" na corte de D. Manuel e de D. João 111, em Évora, onde, tendo captado a

atenção do monarca, Francisco beneficiou de um sólido ensino humanista ministrado por André de

Resende, recém-chegado a Portugal do seu périplo europeu.

Artista douto e invulgar, partiu para Roma em 1538, na embaixada de D. Pedro Mascarenhas, tendo

co m esta regressado em 1 540. De Roma fez várias viagens em Itália, nas Marche, com o papa Paulo 111,

como a romaria à Casa de Loreto. Integrado no ambiente cultural romano, conseguiu ingressar no
cenáculo da marquesa Vittoria Colona e de Miguel Angelo. Conheceu os maiores artistas da época:
Perino dei Vaga, Sebastiano Dcl Piombo, Baccio Bandinelli, António da Sangallo, assim como os ilu-

minadores Giulio Clovio e Vincenzo Raimondi. Frequentou a bottega do editor e livreiro António

Salamanca, com quem terá colaborado na produção
de gravuras dos monumentos antigos de Roma.
Durante a sua permanência em Itália fez desenhos

que foram recolhidos no livro das Antiqualhas (Bib-
lioteca de S. Lorenzo de £1 Escoriai).

Regressado de Itália, escreveu o seu tratado Da pin-
tura antigua, terminado em 1548 e que não chegou
a ser publicado em vida. Compôs também Do tirar

polo natural (1549), o primeiro tratado europeu
sobre o retrato. Elaborou ainda um projeto de mel-

horamento da cidade de Lisboa, que conhecemos

graças a um outro tratado, Da fabrica que falece à

cidade de Lisboa (1571), dedicado ao rei D.
Sebastião.

Francisco de Holanda é um dos principais represen-
tantes do Renascimento português, emergente na
idade dos Descobrimentos, lado a lado com o poeta
Luís de Camões, com o navegador D. João de Castro, com o matemático e cosmógrafo Pedro Nunes,
com o naturalista Garcia da Orta e com o historiador D. João de Barros.

A exposição contou com a colaboração da Universidade de Lisboa (Faculdade de Letras, ARTIS-Insti-
tuto de História da Arte e Faculdade de Belas Artes). Pode ser visitada de segunda a sexta feira, das

09h30 às 19h30, e ao sábado, das 09h30 às 17h30. A entrada é livre. Para mais informações consulte

www. bnportugal.pt.


