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Surgiu entre nós, no final do ano de 2003, uma obra que procura 

elucidar alguns temas tipicamente presentes na Pintura Ocidental, 

como se pode perceber pelo título original, The Gallery Companion – 

Understanding Western Art, de forma que muitos destes quadros 

deixem de ser um completo mistério para quem visita museus e 

galerias. 

O autor, Marcus Lodwick, possui uma formação clássica 

(licenciatura em Estudos Clássicos e Arqueologia Clássica), 

particularmente aprofundada na área da Arquitectura Grega Antiga. 

Actualmente, lecciona na Universidade de Cambridge, na Faculdade 

de Educação.  

Marcus Lodwick procurou reunir um conjunto de “personagens” 

que se dividem pelas raízes greco-latina e judaico-cristã e que foram – 

e continuam a ser – fonte de inspiração para um sem fim de pintores. 

Apesar da grande abrangência temporal possível, decidiu limitar-se à 

pintura “europeia e norte-americana dos últimos 800 anos”1, dando 

particular relevo a Rembrandt, Rubens e Ticiano. Naturalmente que 

fazer uma selecção é sempre difícil e o próprio reconhece que esse foi 

um dos seus principais problemas. Deste modo, tal como retira 

algumas personagens, nomeadamente “Josué, Nero e Platão”, também 

concede maior realce a Jesus Cristo e à Virgem Maria, figuras que 

marcaram continuamente todas as artes pela sua riqueza de situações.  

A primeira parte deste guia, Personagens Clássicas, integra um 

total de 76 entradas (estando organizada pela terminologia latina 

seguida da grega), ordenadas alfabeticamente pela língua inglesa – o 

que faz com que, por exemplo, a entrada Faetonte se situe depois da 

de Perseu e Andrómeda (é verdade que, por razões gráficas, seria 
_________________ 

1 Cf. Introdução, p. 6. 
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muito complicado ordenar as entradas em português) – que se 

subdividem por quatro tipos diferentes: deuses, criaturas míticas 

(Medusa, Pégaso,…), seres humanos míticos (Aquiles, Édipo,…) e 

figuras históricas (Alexandre Magno, Júlio César,…).  

A segunda parte, intitulada Personagens Bíblicas e Religiosas 

num total de 77 entradas (considerando que quer Jesus Cristo quer a 

Virgem Maria têm três entradas), reparte-se em Antigo Testamento 

(Adão e Eva, Moisés,…), Novo Testamento (Maria Madalena, São 

João Evangelista,…) e Santos Pós-bíblicos (Santa Cecília, São 

Jorge,…) e apresenta o mesmo problema da ordem alfabética (por 

exemplo, São Tiago encontra-se depois de Jacob).  

Cada entrada possui um texto que contextualiza e explica o tema 

em questão – e que na primeira parte apresenta bastantes erros nos 

nomes próprios, não só de acentuação (ex. Céfiso por Cefiso), mas 

também alguns a que, infelizmente, já nos acostumamos como 

Pompeia por Pompeios ou batalha de Ácio por batalha de Áccio – 

acompanhado por uma obra exemplificativa. Existe igualmente um 

quadro síntese no qual se pode encontrar as fontes literárias, os 

símbolos ou atributos da personagem em causa, de forma a permitir 

uma identificação noutras obras, e ainda uma lista de trabalhos de 

outros pintores que abordaram o mesmo tema e que vai de duas a 

cinco referências. Temos, assim, cerca de 150 ilustrações e mais 387 

referências (197 na primeira parte e 190 na segunda).  

As fontes são variadas, dando particular atenção, na mitologia, à 

Teogonia de Hesíodo e às Metamorfoses de Ovídio, quanto às 

personagens históricas menciona-se Plutarco, Tito Lívio, Vergílio, 

entre outros. Para a segunda parte, naturalmente além da Bíblia, é 

também citada a medieval Legenda Aurea, como principal fonte para 

vidas de alguns dos santos.  

A presença das referências literárias permite articular a pintura 

com a literatura, o que, didacticamente, pode ser muito proveitoso. E 

visto que cada entrada tem, além daquela pintura, a referência a mais 

algumas, o docente pode organizar – ou organizar com os alunos – 
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uma pasta com os mais variados materiais sobre um tema específico e 

a partir daí trabalhar os textos literários. Os alunos precisam de ver o 

mesmo tema tratado em vários domínios para poder articular melhor 

os seus conhecimentos. Esta ligação pode fazer-se igualmente com as 

outras artes, em especial, a música, o cinema, a BD (recordemos o 

colóquio Som e Imagem no Ensino das Línguas Clássicas, Coimbra 

2001).  

Em suma, o livro em questão apresenta uma excelente qualidade 

gráfica das imagens assim como referências importantes quer em 

relação às fontes quer em relação a outras pinturas. Esta obra pode e 

deve ser um útil instrumento de trabalho para todos aqueles que 

gostam simplesmente de arte e pretendem compreendê-la de uma 

forma mais completa, do mesmo modo que servirá aqueles que 

pretendem ver as raízes da Cultura Ocidental reflectidas na pintura do 

período escolhido. 
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