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Introdução 

    A partir do progressivo domínio de Carlos V sobre a Itália em 

especial após a Batalha de Pavia de 1525, o centro artístico da 

Europa sofre um deslocamento de Roma para a Espanha, centro 

maior do Império Habsburgo. Novos equilíbrios nas relações entre 

comitente-artista tendem então a se delinear, sendo a retratística de 

Carlos V um ponto de vista privilegiado para examiná-las. Nessa 

nova relação estabelecida pelo imperador com o veneziano, Tiziano 

passa a elaborar suas encomendas destinadas a Carlos V conforme o 

gosto do imperial comitente, e a partir de então uma nova forma de 

realizar retratos de pessoas ilustres é inserida na arte do retrato por 

Tiziano, surgindo uma nova preocupação ao se representar a figura 

do imperador: os componentes iconográficos do retrato passam a 

convergir para um objetivo “propagandístico” na disseminação da 

imagem do rei, que será o novo modelo de retrato dos reis 

espanhóis até o final da dinastia Habsburga espanhola. A pesquisa 

apresentada aqui se trata da primeira parte do estudo sobre o 

assunto, cujo foco foi entender Tiziano como retratista a partir de 

1530 (primeiro contato com o imperador) e a relação comitente-

artista  estabelecida entre o pintor e o imperador.  

Metodologia 

    Para dar início a essa pesquisa, foi necessário realizar 

primeiramente uma fortuna crítica sobre o assunto estudado: a 

retratística no século XVI, mais especificamente a retratística de 

Tiziano. Procurei então estudar os principais trabalhos 

historiográficos sobre a questão, desde estudos que abarcassem a 

forma e a função assumidas pelo retrato a partir do século XVI a 

estudos que focassem mais especificamente a retratística de Tiziano 

ao longo de sua carreira como pintor. Também procurei estudar as 

mudanças sociais que modificaram o status do artista no período, e 

como Tiziano se relacionou com essa nova realidade social do 

artista, se consolidando como pintor em meio à corte habsburga. 

Sua relação de proximidade com o imperador e a importância social 

que o artista alcança nesse momento também foram pontos 

importantes na pesquisa.  

Resultados e Discussão 

   Após a realização de um estudo aprofundado da bibliografia sobre 

Tiziano, pude concluir que uma nova relação artista-comitente foi 

estabelecida entre Carlos V e Tiziano em meio a um contexto de 

mudanças sociais e políticas que interferiram no status e na 

condição de ser artista no século XVI, no qual o artista passava a 

prestar serviços à corte e a se relacionar com esse meio. Assim, a 

influência de seu comitente na produção das obras  se tornava mais 

presente, e eram as escolhas iconográficas e discursivas do 

comitente que passavam a compor as obras. Tiziano soube 

responder a essa nova relação muito bem, conseguindo satisfazer 

seus comitentes, sem deixar de interferir nas escolhas que 

envolvessem a sua obra. 

Um exemplo disso é o retrato eqüestre do imperador, um retrato 

comemorativo à vitória da batalha de Mülhberg. A presença de 

elementos de origem clássica e também cavalheiresca atendeu à 

condição de governante de Carlos V, o qual exercia poder sobre 

territórios variados, rei espanhol e imperador do SIRG, e a 

capacidade de síntese desses elementos na representação de Carlos 

foi um fator importante e uma característica que favoreceu Tiziano a 

se consolidar como pintor oficial da corte imperial. Nesse retrato, 

aspectos como a exaltação da religião e da fama do príncipe 

deveriam estar presentes, e Pietro Aretino, em uma carta ao pintor 

datada em abril de 1548, o aconselha a representá-los de forma 

alegórica. Porém, Tiziano não segue o conselho de Aretino, e opta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiziano Vecellio, Carlos V em Mülhberg, 1548, 332 x 279 cm, Museo del Prado, Madrid. 

por realizar um retrato contendo tais ideias de forma mais sutil, o 

que resultou na satisfação de seu comitente e no início de uma 

tradição retratística que iria se estender por mais de um século. 

Assim, o discurso da corte espanhola se faz presente, mas a forma 

como ele se apresenta na obra é uma questão estilística do pintor. 

Portanto, pode-se concluir que a retratística de Carlos V e a nova 

tradição de retratos dos governantes habsburgos espanhóis e da 

corte espanhola surgiram de uma combinação de escolhas 

estilísticas próprias de Tiziano e do resultado do desenvolvimento 

de sua arte ao longo do XVI, somados à influência do comitente 

dentro dessa nova realidade e da nova relação comitente-artista 

que surge em meados do século XVI. 

Bibliografia 

 CAMPBELL, Lorne. Renaissance portraits : European portrait-painting in 
the 14th, 15th and 16th centuries. New Haven ; London : Yale Univ., 
c1990.  

     CHECA, Fernando. Tiziano y la monarquia hispânica: usos y funciones 
de la pintura veneciana en España (siglos XVI y XVII). Madrid : NEREA, 
c1994.  

     PANOFSKY, Erwin. Tiziano: problemas de iconografia. Madrid: Akal, 
2003.  

     TIETZE, Hans. Titian: the painting and drawings. Lodon: Phaidon. 1950. 

      VASARI, Giorgio. The Lives of the artists. Harmondsworth : Penguin, 
1982, c1965.   

      WETHEY, Harold E. Titian and his drawings : With reference to 
Giorgione and some close contemporaries. Princeton: Princeton Univ. 
Press, c1987.  

mailto:toledogabi@hotmail.com

