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VASARI (1511-1574) 
 

VASARI, Giorgio. Vida dos artistas. Org. L. 
Bellosi e A. Rossi; Apresentação de Giovanni 
Previtali; trad. de I. C. Bennedetti. São Paulo: 
WMF Martins Fontes, 2011. cf. PAGINAÇÃO - 
data da 1ª ed.: 1550. 
 
Biografia dos artistas dos artistas  
 
 
 
"Vasari não escreveu a história da arte, mas o ro-
mance da história da arte". (BAZIN, Germain. 
História da história da arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 1989, p.31).  
 

 

Antiguidade                               Michelangelo 
Clássica 
                                        
                                     Cimabue e Giotto 
           barbárie 
 
 
                       Idade Média 
 

Apesar de Vasari no texto em questão não tratar 
do declínio da arte de mesmo modo que Berenson, 
encontramos na figura de Michelangelo aquele 
que cria o novo a partir de uma ruptura (para 
Berenson o gênio teria a capacidade de produzir 
reação - força destruidora tanto quanto construto-
ra). 
Dentro da tradição clássica neoplatônica, Miche-
langelo acrescentaria as paixões ( pathos) às for-
mas; viriam novas formas, como a serpentinada 
(Cf. influência de Laocoonte).1  
 
 
A maneira dos artistas (a mão do artista)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Michelangelo é o único artista vivo de que fala Vasari quando 
da primeira publicação, no entanto, o artista aparece num 
sentido anacrônico, de uma fase anterior de produção (1480-
1512). Por volta de 1540, o artista já não era tão bem visto, 
principalmente após a morte de seu grande patrono, o papa 
Júlio II.   

 
BERENSON (1866-1959) 

 
BERENSON, Bernard. Italian Painters of the 
Renaissance. Londres: Phaidon, 1967. PAGI-
NAÇÃO. - data 1ª ed.: 1932  

 
               Fases da arte pictórica italiana 
 
 

 
Diferente de Vasari, Berenson não tenta dar conta 
da vida doméstica dos artistas ou mesmo abordar 
o uso das técnicas, mas encontrar nos artistas 
aqueles representantes de fases e escolas do Re-
nascimento, como Duccio, Masaccio, Fra Angeli-
co. Mais do que o significado dos quadros, busca o 
significado da tradição clássica para o tempo do 
próprio Berenson. Busca trazer para a realidade 
contemporânea um aprimoramento da vida (life-
enhancing) pela arte.  
 

 

 

 

 

O declínio da arte seria inevitável ao se estabelecer 
cânones que seriam apenas seguidos. A constru-
ção de novas linguagens viria pela observação do 
próprio objeto e não por repetição de modelos 
aprendidos dos mestres.2  
Berenson fala de uma crise geracional - a nova 
geração possuiria instinto de mudança, mas não 
saberia lidar com o repertório já existente. A 
grande arte retornaria na combinação dos elemen-
tos (valores táteis, movimento, composição espa-
cial e cor) e na construção de novas linguagens. O 
simples resgate destes elementos não seria sufici-
ente para produzir um novo estilo.  
   
       Formação de estilos pela evolução das formas 

 

                                                 
2 "[...] luta iniciada por Masolino e Masaccio para emancipar a 
pintura da afetação da degenerada caligrafia gótica. Masaccio 
era um Giotto ressuscitado." (p.X) 

 

Renascimento italiano 

Ciclos artísticos de grandeza e decadência (morte da arte). 
História da arte como história da evolução dos estilos 

Questões de estilo 
noção ligada a tra-
dição clássica; for-
mada na tensão en-
tre o estabelecimen-
to de uma tradição 
(por imitação o ar-
tista aprende seu 

estilo) e da ruptura 
com a mesma (re-

formulações e o no-
vo). 

Historiador da arte como connoisseur (au-

tenticação de obras, reconhecimento de 

estilos, um perito). Berenson usa os textos 

de Vasari como base para reflexão de estilos 

e autorias.  

Cf.: Carmen C. Bambach, ‘Art History Re-

viewed v: Bernard Berenson’s The Drawings 

of the Florentine Painters Classified, Criti-

cised and Studied as Documents in the His-

tory and Appreciation of Tuscan Art, with a 

Copious Catalogue Raisonné, 1903’, Bur-

lington Magazine, vol. cli, no. 1279 (October 

2009), pp. 692-96.  


