LA PINTURA DE PAISATGE ROMÀNTICA ANGLESA I ALEMANA.

El caminant sobre el mar de núvols (1818), de Caspar
David Friedrich. El paisatge com a expressió de l’ànima.

Pluja, vapor i velocitat, de Turner (1844).

L’EVOLUCIÓ DEL PAISATGE DEL S. XVIII AL S.XIX
Entre mitjans del s. XVIII i l’any 1830 té lloc una lenta i progressiva ruptura entre les concepcions existents de
la natura i l’aparició d’una visió nova, moderna, del paisatge.
En els darrers decennis del Segle de les Llums (s. XVIII) es percep un canvi en l’actitud racional, crítica i
mesurada de la realitat. En Rousseau ja trobem una nova sensibilitat en fer una revalorització de la natura.
Sorgeix el concepte de “ pintoresc”: a mig camí entre les dues concepcions de natura-paisatge.
s. XVIII Vedutte de Luca Carlevarijs, Canaletto, Guardi, Marieschi, Bellotto (postals) i altres.
Paisatge ordenat, desvinculat del sentiment. Cientificisme
Paisatge descriptiu i fidel a la realitat: objectivitat, informació.

PRIMERA MEITAT DEL S. XIX: ROMANTICISME.
NOVA RELACIÓ PAISATGE-INDIVIDU. REVALORITZACIÓ DE LA NATURA.
-La natura s’imposa sobre l’obra de l’home, al qual domina i sotmet: natura salvatge, tel·lúrica
que empetiteix l’home.
EL VIATGE COM A RECERCA DEL JO. EXALTACIÓ DEL JO. INTROSPECCIÓ: AUTOBIOGRAFISME.
PAISATGISME SUBJECTIU, IDEAL, FANTÀSTIC, EXÒTIC, SIMBÒLIC. EL SUBLIM (NEIX DE LA POR I
L’IMPULS DE SUPERVIVÈNCIA)
EVASIÓ TEMPORAL (EDAT MEDIEVAL, RUÏNES) I ESPAIAL. NOSTÀLGIA.
NATURA SALVATGE COM A REFLEX DE LA NOVA SENSIBILITAT ROMÀNTICA: PREFERÈNCIA PER
PAISATGES CREPUSCULARS, MUNTANYES, TEMPESTES-NAUFRAGIS-VAIXELLS, NEVADES,
PAISATGES CADUCS (CEMENTIRIS, RUÏNES) I PAISATGES ORIENTALS. ATRACCIÓ PER PAISATGES
EXÒTICS.

EL PINTORESC
El pintoresc és una categoria estètica sorgida al s. XVIII en el Regne Unit, íntimament relacionada amb el
moviment romàntic. El terme prové del vocable italià pittoresco, que significa similar a la pintura, a la
manera del pintor, volent expressar una propietat dels objectes, paisatges, o qualsevol altre element del
món dels sentits, que per les seves característiques, qualitats, bellesa o singularitat és digne de ser pintat,
de ser representat en una obra d'art. El pintoresc és aquell estímul visual que aporta una sensació tal de
singularitat que pensem que hauria de ser immortalitzat en un quadre.
Com a paraula, pintoresc va ser emprat per primera per
Giorgio Vasari en les seves Vite, on utilitza el terme “alla
pittoresca” per significar un objecte que és capaç de
produir nous efectes en el terreny pictòric. A França, es
va emprar el terme “genre pittoresque” per qualificar la
decoració rococó. No obstant això, la significació actual i
de significat estètic del terme va sorgir a Gran Bretanya
al segle XVIII, en relació amb l'escola filosòfica empirista
i l'incipient romanticisme, i en paral·lel a la formulació
de noves categories estètiques com el sublim.
La principal diferència entre el pintoresc i el sublim és
el tipus de plaer que provoca en el receptor: positiu en
el primer cas, perquè no està vinculat amb la por al
poder, a la mort, a la foscor, a la grandesa, a la
Vista imaginària de la Gran Galeria del Louvre en
infinitud, a la privació, etc.
ruïnes (1796), de Hubert Robert.

L'estètica del pintoresc va ser desenvolupada per autors
com William GILPIN (The Essays on the Picturesque, 1792),
Uvedal PRICE (An Essay on the Picturesque as Compared
with the Sublim and the Beautiful, 1794) i Richard PAYNE
KNIGHT (An Analytical Enquiry into the Principles of Taste,
1805). Price va descriure els plaers derivats del pintoresc,
que són produïts per fenòmens com la irregularitat, la
variació o la rudesa.
Aplicat generalment a la naturalesa, al paisatge, és
qualsevol visió natural que sedueix als sentits per
qualsevol de les qualitats descrites, per ser irregular, per
la seva varietat o per ser una naturalesa agresta,
salvatge.
Aquests autors van vincular la percepció de la naturalesa
amb el sentiment admiratiu i gairebé panteista
(Món=Déu) que de la natura tenien els romàntics. Per a
ells era font d'evocació i estímul intel·lectual: concepció
idealitzada de la natura, percebuda de forma mística, i que
omple de llegendes i records, com es percep en la seva
predilecció per les ruïnes.

FRAGONARD: Cascada a Tivoli, 17611765

La tendència pintoresquista va tenir una gran repercussió en el paisatgisme. A Gran Bretanya, la pintura
de paisatge va tenir un gran auge al s. XVIII. En 1785, Alexander COZENS va publicar un tractat sobre
pintura de paisatge (Nou mètode per assessorar a la inventiva en dibuixar composicions paisatgístiques
originals) que recollia les noves aportacions realitzades en el terreny de l'estètica pels filòsofs empiristes.
Cozens va introduir la idea de la “invenció” de la naturalesa: en comptes d'imitar-la, l'artista recrea una
noció ideal de la naturalesa, que és el mitjà expressiu de l'emotivitat de l'artista. Influït per la pintura
xinesa, va elaborar obres on, a partir d'unes taques de tinta sobre el llenç, elaborava un paisatge de
naturalesa fantàstica.

ADDISON fa una interpretació
psicològica del pintoresc: com a
qualitat que remou la nostra ment,
que ens provoca noves idees o
sensacions. Impuls que parteix de
la nostra percepció sensible per
provocar-nos emocions,
sentiments.

John Robert COZENS (1752- 1797): El llac

Nemi i Genzano, Itàlia, c. 1777

Però l'estètica del pintoresc va tenir la seva màxima
representació en el romanticisme.
El paisatge romàntic sintetitza les principals
característiques del gènere pintoresc: naturalesa
idealitzada, de tipus sentimental i composició
escenogràfica, que recollirà la moda per
l'historicisme i l'eclecticisme, així com per l'estètica
de la ruïna. Són paisatges d'elaboració intel·lectual,
no d'imitació de la realitat, on la naturalesa és el
marc d'una cosmovisió, on l'autor reflecteix la seva
concepció ideal del món. Els paisatges romàntics són
elaborades escenografies on la naturalesa és part
d'un complex disseny on, al costat d'aquesta, figuren
construccions i elements anecdòtics, o la presència
de petites figures humanes que es veuen immerses
en la immensitat del marc natural.
El sublim es vincula al pintoresquisme, aparentment
contradictoris, però es conjugaran en el
Romanticisme.

Turner, 1794

TRACTATS SOBRE EL PAISATGE

L’espontani desenvolupament del tema de la muntanya en el paisatgisme donà peu a tractats de
pintura especialitzats.
De l’aquarel·lista rus COZENS, Alexander (1717–1786): Nou mètode per assessorar a la inventiva en
dibuixar composicions paisatgístiques originals (1785). Recull les aportacions de la nova estètica
empirista, en especial en relació amb la categoria del pintoresc.
Aquest tractat pràctic servia al pintor de taller en l’execució de paisatges, per estimular la imaginació o
per aprendre a recrear paisatges vistos, de vegades amb l’ajut de dibuixos realitzats a l’aire lliure.
Ensenyava la tècnica de la taca casual, coneguda des de Leonardo, com a forma abstracta que estimula
la fantasia de l’artista per intuir-hi un paisatge.
.
Mostra un especial interès pels afectes atmosfèrics, per la varietat de formacions de núvols. John
Constable el seguirà en aquest aspecte.
Pierre Henri de VALENCIENNES (1750-1819): Elements de perspectiva pràctica. També s’entrega, tant a
les seves pintures d’oli sobre paper com en el tractat, als efectes plàstics equivalents als fenòmens
naturals. Rigor naturalista i alhora fantasia. No va tenir tanta influència.
Altres tractats: Gessner, Salomon: Carta sobre la pintura de paisatge (1770), Carl Grass Algunes
observacions sobre pintura de paisatge, Philipp Hackert Sobre pintura de paisatge (1811), Carus Cartes
sobre la pintura de paisatge (1815- versió ampliada,1835)
Volen fer emergir la pintura de paisatge al mateix rang digne de la pintura de tema, fent-la equiparable
a ella, ja que la doctrina acadèmica, oficialista, havia postergat el paisatge com a gènere menor.

EL PAISATGE ROMÀNTIC
1780-1880
ROMANTICISME ALEMANY:
Friedrich, els seus precedents
(Klenze, Koch, Reinhart, J.P.
Hackert, Mechau) i els seus
contemporanis (Carl Fohr,
Hagen, Carus, Schinckel,
Dahl... )
ROMANTICISME ANGLÈS: Turner
i Constable. Roberts.
L’Escola de Norwich. Altres
escoles romàntiques de
paisatge.

CASPAR DAVID FRIEDRICH

(5/09/1774, Greifswald
(Pomerània occidental, Suècia)
- Dresden, (Saxònia), 7/05/
1840)
Greifswald era una població
d’origen medieval, lligada a la
fundació cistercenca d’Eldena.
Autoretrat. Caspar David
Friedrich -guix- 228 x 182 cm 1810 - (Staatliche Museen
(Berlin, Germany)
https://es.wahooart.com/@@/
8XZEXJ-Caspar-David-Friedrichautorretrato

El mercat a Greifswald

Fill d'un fabricant de sabó i espelmes,
d'estricte fe luterana, sisè de deu germans,
la seva joventut restà marcada per la tragèdia
personal.

Comença la seva formació artística a la població natal amb Quistorp, que li ensenya el procediments
artístics i el dibuix d’arquitectures. En Quistorp era amic del poeta Kosegarten, connectat amb les
manifestacions preromàntiques i amb l’ossianisme.
“Ossian, el narrador y supuesto autor de una serie de poemas publicada en 1760 por James Macpherson,
está basado en Oisín. Macpherson dijo haber traducido sus poemas de antiguas fuentes en lenguaje
gaélico. Estos poemas tuvieron amplia influencia en varios autores incluyendo al joven Walter Scott y a los
miembros de Sturm und Drang entre los que se encontraba Goethe, aunque su autenticidad fue muy
disputada. Los eruditos modernos han demostrado que Macpherson basó sus poemas en auténticas
baladas gaélicas, pero adaptándolas a la sensibilidad contemporánea, alterando los personajes e ideas
originales e introduciendo un número de ideas propias.” Viquipèdia

Segueix aprenent a l'Acadèmia de Copenhaguen, en la qual té, entre d'altres, els professors Abilgaard, qui
recreà temes ossiànics, Jens Juel, de qui aprèn la tècnica del paisatge a l’oli basat en la superposició de
veladures i barnissos; i Lorentzen, el millor vedutista escandinau de l’època. (1794-1798). L’esmentada
moda ossiànica és ben acollida en aquesta Acadèmia.
En 1798, s’estableix a Dresden (“La Florència del Elba”), d’on ja no marxa, tret d’alguns viatges a Rügen, a
la Bohèmia a principis del XIX. Allà coneix els representants més destacats del romanticisme alemany, com
ara els poetes Novalis (1772-1801), Heinrich von Kleist (1777-1811) Philipp Otto Runge (17771810) i els
pintors Georg Friedrich Kersting, Carl Gustav Carus, els quals exercirien una gran influència sobre
Friedrich. Fins al 1807 no es dedicà plenament a la pintura.
Túmul megalític en la neu, cap el 1807,
Dresden, Gemäldegalerie.
“Junto con Playa con pescadores y Vista
del valle del Elba, ésta es una de las más
tempranas obras al óleo de Friedrich.
(…) De manera recurrente, Friedrich
representa robles y encinas unidos a
tumbas, como centinelas de la muerte o
de un glorioso pasado. El árbol de la
parte izquierda puede verse de nuevo
en la Abadía en el encinar, junto a las
ruinas, mientras que el de la derecha se
halla junto a las ruinas de Eldena en un
óleo de 1808, Monje en la nieve,
destruido por desgracia en el incendio
del Palacio de Cristal de Munich en 1931
(…)

Este mismo árbol reaparece en solitario en Roble en la
nieve, de 1829. La misma composición de este lienzo,
pero invertida, aparece en Cementerio de monasterio en
la nieve, de 1817-19, destruido en 1945. En todas estas
obras, la asociación de los robles o encinas con las
tumbas sucede en invierno o a finales de otoño. Este
lienzo, en concreto, parece representar el reverso de
Vista del valle del Elba, pintado al mismo tiempo y con el
mismo formato. (…) En 1778 éste (Kosegarten) había
escrito un poema que parece recoger con absoluta
fidelidad Friedrich: "sobre las cuatro piedras cubiertas de
musgo,/ entre tres robles susurrantes, ¡paz y calma!/
Duerme bien, tú que yaces debajo/ tú que caíste en la
batalla por la libertad..." El dibujo original, con todo, es
conocido, y procede de 1802: Dos dólmenes cerca de
Gützkow. El dolmen representa firmeza y eternidad: bajo
él yace el héroe, quien duerme, no muere. Su despertar
es así posible. La nieve representa la pureza, el manto
bajo el que la naturaleza se prepara para una nueva vida
(…)
https://www.artehistoria.com/es/obra/t%C3%BAmulomegal%C3%ADtico-en-la-nieve
Dòlmens de Gützkow 1802, llapis. Base de l’anterior.
https://www.artehistoria.com/es/obra/dos-d%C3%B3lmenescerca-de-g%C3%BCtzkow-y-ramas

Abadia en l’alsinar https://www.artehistoria.com/es/obra/abad%C3%ADa-en-elencinar

Friedrich connecta amb molts exponents del primer romanticisme literari i filosòfic: afinitat efectiva amb
l’idealisme romàntic i el panteisme, dels que participa tant ell com Runge. Comparteixen una filosofia
pietista de la natura.
Primer es decanta per la veduta, la il·lustració popular (aiguafort), utilitza dibuix (llapis, la ploma, la tinta
o sèpia) i poc l’oli, fins el 1807 que comença a adoptar la tècnica de l’oli de manera constant.
Característiques-temes de la seva obra:
-Depuració de les vedutes pintoresquistes del paisatge saxó.
-Tradueix les seves pròpies experiències metafísiques en imatges pictòriques: desig humà de fondre's amb
l'univers diví. Misticisme. Ho aprèn de Runge.
-Els seus paisatges melangiosos volen crear un efecte dramàtic, segons la moda de l’època.
-Paisatge local nòrdic. Constable i altres romàntics també pinten el paisatge autòcton, enfront els
plantejaments universalistes dels classicistes.
-Simbolisme religiós i polític:
• El color lila (i, en general, el contrast entre la foscor de la parte inferior de la pintura o primer plànol, i
la claredat en la part superior representant el fond) era el color del dol i la melanconia.
• Neu, hivern: resurrecció.
• Abets: eternitat.
Roure símbol de germànic o roures en soledat, anys 20: simbolisme vida-mort.
• Des de 1817 es centra en el tema del naufragi: L’Intent agosarat de l’home de superar els límits de
l’espai vital que li han estat assignats duu a la mort. Filosofia panteista. Simbolisme vital del vaixell.
• Tema patriòtic, nacionalista anti-napoleònic. L’arbre solitari simbolitza Alemanya ferida pels francesos.
• Les ruïnes: Ruïnes del paisatge romàntic (gregues, romanes, medievals.)
-Religió : sublimació de la idea del Déu absent, segons pressupostos teològics protestants. Món
abandonat pels déus.
-El sublim. La muntanya amb caràcter sagrat.
-La nit: la lluna, sepulcres i cementiris.

L’arbre solitari. Simbolisme patriòtic antinapoleònic. Friedrich s’ocupa dels assumptes nacionals en la seva
obra al voltant de 1813, als anys de les guerres d’alliberament. En març de 1814 se celebra a Dresde una
exposició de pintura patriòtica per festejar l’alliberament de la ciutat on presenta tres obres: El soldat de
cavalleria en el bosc, La Tomba d’Arminius i Tombes d’herois antics o dels caiguts.

El soldat de cavalleria en el bosc, 1814
“Friedrich representó muy bien su carácter
antifrancés (motivado por las invasiones
napoleónicas de Prusia) y profundamente
germánico en obras como: Coracero en el bosque.
En la que Friedrich parece estar aludiendo a la
batalla de Leipzig (1813), perdida por Napoleón. En
esta obra apreciamos una figura que parece ser un
soldado francés perdido, sin saber que camino del
bosque tomar. Esta pequeña figura se halla sola
ante el enemigo, un denso y grandioso bosque,
alegoría de la nación alemana, que le rodea y
acabará por engullirlo sin piedad.”
http://romanticismoybiedermeieralemanes.blogspo
t.com/2015/03/el-romanticismo-aleman.html
En relació amb el patriotisme, trobem sovint en les
seves obres el vestit tradicional alemany (“ capa
negra que ocultaba una levita abrochada hasta el
cuello y sombrero de terciopelo también negro”)

Las Ruinas de Eldena
Els viatgers romàntics tendeixen a veure en les ruïnes la
nostàlgia d’un passat perdut i l’inevitable pas del temps.
En concordança amb el gust romàntic per la mort, les
ruïnes adquireixen un caire fúnebre; és una clara mostra
de la caducitat de totes les coses i exemple evident de la
pèrdua i el desconegut. Las ruïnes amaguen més del que
revelen i personifiquen el misteri. Es carreguen de poesia
i reflexió sobre la finitud, gràcies a la imaginació, molt
important per al romàntic.
Friedrich: El temple de Juno a
Agrigento.
.
-Ruines-testimonis dels passats
ancestrals de l’Àfrica, Àsia i Amèrica
també en el paisatge romàntic.

Naufragi en el clar de lluna, 1835. 31,3x42,5 cm, oli sobre tela. Alte Nationalgalerie.

El mar de gel (El naufragi de l’ Esperança) 1823–1824, 97 cm × 127 cm, oli sobre tela, Hamburgo, Kunsthalle

Sublim-abisme. Interès còsmic per la
natura. Figures solitàries contemplant
la natura. Desig frustrat d’abastar tot
l’univers. Immensitat i lluminositat
misteriosa de la natura com a reflex de
Déu.
La muntanya té un caràcter quasisagrat, símbol de l’elevació interna i
espiritual", "la meditació", "la comunió
amb els sants i els deus. Caminar cap al
la cim implica un ritus d’iniciació en què
allò merament humà es contagia de
sacralitat a mida que ascendeix. Interès
pels Alps.
Personatges de la família
d’esquena amb el vestit tradicional
alemany: elements aparentment
anecdòtics però significatius:
patriotisme i petitesa de l’ésser
humà davant l’espectacle sublim
de la natura.
Friedrich : Roques cretàcees a Rügen

Dues versions del mateix tema, de 1819 i de
1835 (a baix)
En la primera versió, Dos homes al costat del
mar contemplant la lluna (1819).
És molt habitual en les seves pintures trobar
personatges d’esquena, podrien ser el seu
deixeble August Heinrich i el mateix pintor.

Un home i una dona contemplant la lluna (aquesta
imatge i la següent són extretes de Viquipèdia

Monjo al costat del mar (1808-1810). La costa és un dels temes preferits de Friedrich. Amb aquesta,
aconsegueix expressar el seu entusiasme per l'entorn natural. L'artista entenia la natura com quelcom
poderós, la infinitat i majestat de la qual provoca en l'ésser humà un profund respecte, quasi religiós. La
petitesa de la figura del monjo realça aquest contrast entre una natura il·limitada i l'existència humana.

Nous escenaris com la nit, els paisatges lunars, els sepulcres i
els cementiris, formen part dels seus recorreguts i espais
predilectes per intentar aproximar-se als temps passats.
Des de les primeres dècades del s. XIX, nous temes
s’imposen tant en la literatura com en la pintura: Castells,
temples, ciutats perdudes o exòtiques, escultures rescatades
de la foscor de les selves tropicals.
Friedrich: Tomba de Hutten, 1823-24

FRIEDRICH. Entrada de un cementiri , 1825
INTERPRETACIÓ DE LA NATURA SEGONS EL
SENTIMENT.

El Gran Vedado (El Vedado de Ostra)
c.1832 Óleo sobre lienzo, 73,5x102,5
cm. Dresde, Gemäldegalerie
http://4.bp.blogspot.com/lsLPwI_o_0Y/U7Gr4Y_i7ZI/AAAAAAA
AM5k/UUTL0HW4KZ8/s1600/027.jpg

-Tècnica: Dibuix sobre el qual va aplicant capes fines de color. Procés molt laboriós.

Gustav Carus el resumia així: “El no hacía nunca bocetos, cartones o esbozos de color para sus pinturas,
pues sostenía –y seguramente no sin razón que con tales auxilios la fantasía pierde siempre algo de su
ardor. No empezaba un cuadro hasta no tener su imagen viva ante el alma. Luego dibujaba en el lienzo
limpio, primero, ligeramente con lápiz y tiza, Y luego, con mayor precisión, utilizando pluma y tinta china,
para adelantar inmediatamente después los colores de fondo. De ahí que sus cuadros apareciesen claros y
ordenados en todos los pasos de su realización y mantuviesen siempre el sello de su originalidad y el ánimo
en el que desde un principio se le habían manifestado interiormente” (Arnaldo ed. Fragmentos para una
teoría romántica del arte, Madrid, Tecnos. 1987. )

“El soñador (Las ruinas de Oybin) realizado en
1835, que se encuentra en el Museo del
Hermitage de San Petersburgo, Rusia.
Realizado cinco años antes de su muerte, el cuadro
representa a un personaje solitario en medio de las
ruinas del Monasterio de Oybin, símbolo de lo
perecedero y transitorio. Friedrich logra trasmitir
gran misticismo por medio de una luz propia
del crepúsculo que inunda todo el lienzo.
La obra parece reflejar el espíritu de soledad
y melancolía que debió embargar al autor ante la
proximidad de su propia muerte.
Esta obra se puede incluir entre las
denominadas pinturas crepusculares calificadas
como las pinturas del espíritu por excelencia.”
http://aracelirldeloleoalcincel.blogspot.com/2016/
05/caspar-david-friedrichla-estetica-de-lo.html

Les edats de la vida, cap el 1835. La càrrega al·legòrica personal al paisatge evident en aquesta obra.
Personatges i vaixells de diferents mides es corresponen amb les diferents etapes de la vida. El més
vell és un autoretrat de Friedrich, el darrer de la seva vida. Els altres membres són familiars.
Friedrich intueix un final, en escenificar la seva pròpia mort, després d’haver patit un ictus el 1835.

ALTRES PINTORS ROMÀNTICS ALEMANYS

Carl Fohr, Hagen, Carus, Schenckel, Dahl...
CARL FOHR
Heidelberg, 1795 — Roma, 1818
Viatjà a Roma, on conegué la
pintura dels natzarens, en la
segona generació dels quals pot
ésser inclòs. Allí va treballar amb
Koch.
Paisatgista idealista: Temes del
folclor i la hª medieval alemana.
Castell al cim d’una muntanya,
Paisatge pintoresc.
Paisatge prop de a Rocca
Canterano (1818)
Aquí veiem Les cascades de
Tivoli (1817)

Carl Gustav Carus (1789–1869), Vista de Dresden
at Sunset (c 1822), oli.

El veler
Abadia de Tintern
Més obres:
https://eclecticlight.co/2018/12/01/pain
ting-and-the-unconscious-carl-gustavcarus-1/

Karl Friedrich Schinkel
La catedral gòtica

Els bancs de la Spree prop de Stralau

Paisatge amb pelegrí. Cap el 1813. Oli sobre tela.

PAISATGE ROMÀNTIC ANGLÈS
Els precedents. L’escola de Norwich.
JOHN CONSTABLE (1776-1837) EL PINTORESC
TURNER. EL SUBLIM

PAISATGE ANGLÈS, a més de CONSTABLE i TURNER cal destacar:
-Thomas Girtin (1775 –1802) pintor i gravador, que va tenir un paper destacat en l'establiment de
l'aquarel·la com una forma d'art valuosa. Exposa les seves obres a la Royal Academy des de 1794. Quan
es casa s’instal·la en el barri de Hyde Park, al costat de Paul Sandby.

THOMAS GIRTIN Abadía de Jedburgh
des del riu (1798-99) Va ser amic de
joventut de Turner, amb qui va acolorir
làmines a l'aquarel·la.
1rs. Paisatges: vistes topogràfiques del
s. XVIII, evoluciona cap a un estil
romàntic més marcat i espaiós, que va
tenir una gran influència en la pintura
anglesa posterior.

Aquarel·les de Girtin
Eton College from Datchet Road 1790.
Tractament naturalista de la llum i l’atmosfera urbana.

Grand Canal, Venice 1797
El paisatge del nord de Gales l’animà a crear una paleta de marrons càlids, gris pissarra, blau indi i violeta.
Experimenta amb l’ús de la ploma, tinta marró i vernís per afegir tons rics.
Girtin: Rievaulx Abbey, Yorkshire 1795
En correspondència amb l’historicisme arquitectònic del
s. XIX, en la pintura també veiem la predilecció pels
edificis medievals, romànics i gòtics.

Girtin: Vista prop de Beddgelert, 1798. Interès romàntic
pels paisatges muntanyencs, inhòspits, i els fenòmens
climàtics hostil, com una nevada. Són nombrosos els
paisatges nevats amb ruïnes gòtiques en l’època
romàntica.
L’interior de l’Abadia Tintern mirant cap a l’oest del cor, 1793. Preferència del pintor
romàntic pel gòtic. Ús de perspectives ben marcades, heretades de les vedute.
Contrastos entre primers plans ombrívols i els plans de fons poc definits.

Llac Nemi.
ROBERT COZENS (1725-1797) Aquarel·les
que mostren il·lusions i efectes atmosfèrics.
En els seus paisatges alpins es percep una
sensació d’amplitud, pau i quelcom de
misteriós, deixant parts de la seva obra a la
imaginació de l’espectador.

“

-Predecesor de Constable I Turner és el
paisatgista JOHN CROME (1768-1821) un dels
fundadors de la l’escola de Nordwich (1803)
constituïda per un grup de treballadors
autodidactes.
-DAVID ROBERTS (1796-1864)
--PAUL SANDBY ( 1725 o 1731-1809) creador del
gènere de l’aquarel·la topogràfica. cartògraf,
pintor especialitzat en paisatge a l’aquarel·la i
tèmpera. Amb el seu germà Thomas, fou un dels
fundadors de la Royal Academy el1768.
INFLUÈNCIA EN TURNER I CONSTABLE

SANDBY
“Castell de Windsor...Vista de la Ronda i les
Torres del Diable Negre de la Roca.

Sandby: El port d’Egina. Figures humanes empetitides, insignificants,
paisatges inhòspits, ruïnes típiques del paisatge romàntic.

Sandby: Abadia Roche, anys 70

PAUL SANDBY :Un paisatge gal·lès amb sortida de sol c. 1775-1800

DAVID ROBERTS (1796–1864 )
El castell de Alcalá de Guadaira, c. 1830.
Escenògraf. Viatjà per Egipte, el Magreb,
Jordània, i Espanya. Conegut per les pintures i
litografies dels paisatges d’Egipte, l’Andalusia
exòtica i altres.

ROBERTS: L’èxode dels israelites d’Egipte, 1830

Roberts: Illa d’Alpis del Golf d’Arabia Pétrea
Aqaba,1839 litografia

Una vista de Cairo, 1840
(oli)
Edinburgh des del turó Calton, 1858

L’ESCOLA DE NORWICH principis XIX fundada per JOHN CROME el 1803, president fins a la seva mort el
1821. El succeeix JOHN SELL COTMAN. Exposicions cada any des del 1805 fins el 1833 (tret de 1826-27)
Se’n separen el 1816 tres membres principals: Robert Ladbrooke, James Silleta i John Thirtle, però s’hi van
associar pintors de talla com John Burneo, i sir Martin Archer See.
Les pintures del seu fundador JOHN CROME eren innovadores tot i estan molt influïdes per pintors
holandesos del barroc com Hobbema, Van Goyen, a més de la influència de Richard Wilson i les primeres
obres de Gainsborough.
CROME: Heath Mousehold, Norwich, c.
1818-1820. renova la perspectiva i el color.
Major sensibilitat per la natura que els
seus precedents. Li criticaven el poc acabat
de les seves pintures.
El màxim representant de L’ESCOLA PAISATGÍSTICA DE
NORWICH té un origen humil i una formació artística molt
limitada com a pintor de cartells. Possiblement
autodidacta, es forma copiant paisatges de Gainsborough i
la escola holandesa barroca. Després intenta continuar la
seva formació a Londres però acaba essent professor de
dibuix a Norwich i Yarmouth.
Crome comparteix amb Richard Wilson l’admiració per la
llum i l’atmosfera, captant l’admiració que sentia per la
seva regió d’origen, intenta captar el que veu amb el
màxim realisme, sense allunyar-se massa del pintoresc. És
un dels antecedents directes de Constable.
Vista posterior dels Molins
nous 1814-17

John Crome
Sortida de sol a Yare c. 1811 - 1816
Realisme, fruit de l’observació directa. Es
desvincula del rococó de Gainsborough i del
classicisme de Poussin i Lorrain.

John Crome : Una barcassa amb un soldat
ferit

John Crome (1768-1821) El Port de Yarmouth

JOHN SELL COTMAN: Pont de
Greta, a Yorkshire. Aquarel·la.

1. James Stark, seguidor de Crome.

John Thirtle: Vista del riu prop de la
Cow’s Norwich c. 1810

1.

Autorretrat de John CONSTABLE (1799-1804). Pinzell i guixos
negre, blanc i vermell. National Portrait Gallery.
https://elpais.com/cultura/2014/09/22/actualidad/1411401904_
483235.html

Joseph Mallord William TURNER

ELEMENTS COMUNS:
-PINTEN A L’AIRE LLIURE
-RECERCA DE LA VERITAT DE LA NATURA.
-INFLUÏTS PER LORRAIN
-INFLUEIXEN EN ELS IMPRESSIONISTES.
Autorretrat c. 1799

JOHN CONSTABLE East Bergholt (Suffolk) 1776 - Londres, 1837

EAST
BERGHOLT

L’entorn natural (rústic en aquest cas) -el comtat
de Suffolk- com a subjecte elemental (=Friedrich)
És el menys subversiu dels romàntics: vol pintar
sense afectació i senzillament el que veu
mitjançant la tècnica de petites taques i traços
sobreposats.

Fou un dels més destacats pintors paisatgistes juntament amb Joseph Mallord William Turner dintre del
romanticisme anglès. Inspirat en les obres de Claude Lorrain i dels pintors holandesos del segle XVII com
Jacob Ruysdael i Maindert Hobbema. Va explorar pintant directament de la naturalesa d'una manera
immediata amb petits esbossos. Evolució del seu estil poc a poc allunyant-se dels models del s. XVIII. La seva
pintura influeix en el grup de paisatgistes de l'escola de Barbizon.
Es trasllada a Londres l'any 1799 a estudiar a la Royal Academy of Art. Animat pel pintor Joseph Farington i el
col·leccionista sir George Beaumont que li va mostrar una obra de la seva propietat del pintor Claude
Lorrain, va fer que creixés la seva afició per la pintura.
El seu primer encàrrec l'any 1801 va ser una vista de East Bergholt Hall.

Constable. Vall Debham, c. 1811, dibuix

El 1809, coneix a Mary Bicknell,
neboda del rector de East Bergholt,
però la família d'ella s’oposa a la seva
relació, fins que el 1816, a la mort
dels pares de Constable, hereta una
gran quantitat de diners i, en millorar
la seva situació econòmica, es pot
casar. Amb les seves noces comença
també l'època més fecunda i feliç de
la seva carrera artística.
El 1811 visita Salisbury i coneix John
Fisher, que havia de ser el seu gran
amic, nebot del bisbe de Salisbury
que li encarrega la pintura de la
catedral.

Entre els anys 1809-1811 realitza una sèrie d’estudis sobre el molí de Flatford en diferents condicions de
llum, temps i estat d’ànim. És la fase més experimental del pintor. Tonalitat monocroma com a base i després
incorpora els diferents elements de la composició= Lorrain. Pintoresquisme
Naturalisme.
Des de 1810 aprox.
comença a pintar a l’aire
lliure, primer pintor anglès
en fer-ho.
En els seus quadres, en lloc de
cobrir-los amb una impregnació de
gris com era habitual a Anglaterra,
els preparava amb una capa
vermellosa com Francisco Goya.
Execució de la pinzellada molt
ràpida i solta. Però durant uns anys
es concentra sobretot en els
núvols i reflexos del riu.
Esbós de LA CARRETA DEL
FARRATGE:
Efectes atmosfèrics,
captació de les variacions
més subtils i insignificants
de les condicions
climatològiques. Detallats
esbossos sobre formacions
de núvols. Retrata la llum
del sol filtrant-se els raigs
entre els núvols i els
arbres.

Ús de esquitxades de pintura per
indicar no solament la llum
atenuada sinó també la textura de
les superfícies molles, com la fusta
humida i el fullatge amarat de
pluja.

CONSTABLE: La badia de Weymouth (1817).

L'any 1824 van ser presentades tres obres seves a París i premiada amb una medalla d'or la seva
pintura Carro de farratge.

La capacitat de pintar directament ja l’havia assolit amb el Carro de farratge, escollint un punt de vista
ben alt, les condicions atmosfèriques mostren un cel típicament anglès, cobert de núvols, que passa
ràpidament de la pluja al sol. Va ser exposat per primera vegada amb el títol: Paisatge: Migdia, a la Royal
Academy of Art. T. Géricault es trobava a Londres junt amb uns marxants francesos, es va entusiasmar
amb el quadre i degut a les seves lloances, el quadre va ser adquirit per un dels marxants i exposat al Saló
de París junt amb Una vista del Stour i Una vista d'Hampstead. Abans, entre 1821 i 1822, va realitzar a
Hampstead multitud d'estudis de núvols, i va enregistrar la data i l'hora del dia fins i tot la direcció del
vent, conseqüència del seu criteri sobre que en pintura "el cel és la font de la llum a la natura i tot ho
governa” .
Estudi dels cirrus-estrats, oli sobre paper.
1926 Es trasllada a casa de Joseph Farington
(ja mort) a Charlotte Street, on resideix fins a
la seva mort.

Vista de la catedral de Salisbury, ca. 1825. Al bisbe no li va agradar per trobar l'agulla de la catedral amb
massa ombra i Constable va haver de pintar una més lluminosa. Amb aquest mateix tema va realitzar
diverses més per a familiars del bisbe. Al 1831 va realitzar l'últim quadre sobre la catedral, on s'aprecia
un arc de Sant Martí al cel junt amb núvols de tempesta i un carro que passa pel torrent .

La catedral de Salisbury vista a través dels camps (1831) pintat després de morir la dona de tuberculosi
el 1829, succés que li causa una depressió i es percep en aquesta obra. Simbolisme de l’obra:
Sepultura-mort/Freixe: vida /Església: fe i resurrecció/ Arc sant Martí: optimisme renovat.
S’han volgut veure també altres significats, com ara el xoc de la industrialització /natura.
Influència evident de Rubens: Pinzellades àgils i vigoroses també que atoruen um efecte dinàmic a
l’obra.

Rubens: Paisatge amb arc de sant Martí (1636) Afinitats estilístiques amb
Constable. Altres pintors que més li inspiren durant el primer període incloem
Gainsborough, Reynolds, Lorrain, Annibale Carracci i Jacob Ruysdael.

El 1826 inicia la fase més paisatgística que culmina amb la Vall de Dedham.
Versió de 1802, inspirada en Lorrain.

Versió de 1828. En primer pla, al costat dels arbres, observem
una dona i el seu fill escalfant-se al foc acompanyants d’una
vaca, detalls pintorescos presos de Gainsborough.

El cavall blanc, 1819
Tècnica i procediments: Textura gruixuda,
ús de l’espàtula, esfumat de la pintura,
esquitxades blanques per ressaltar i
vermelles per accentuar.

CONSTABLE. Estudi per al Castell de Hadleigh,
1829
Constable s’avança de vegades als
impressionistes en el desig de captar la
immediatesa i l’espontaneïtat de la natura i en
les pinzellades directes, intenses. Vol captar els
mínims detalls, els reflexos més imperceptibles.

The Grove Hampstead (The Admiral's
House). c.1832
Inspirat sempre en el camp local que
l’envolta.
Un mèrit de Constable és el costum de
realitzar en gran format i sobre tela
esbossos de l’oli preparatius de les
pintures definitives que també es basaven
en esbossos de format més petit creats a
l’aire lliure.
Segueix la tradició classicista i pintoresca
aplicada al territori local que coneix, però
la va abandonant de mica en mica.

Des de 1830 els seus cels es tornen tempestuosos i més obscurs, com es pot copsar clarament a
Stonehenge de 1836. Mor a l’any següent, 1837.

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER: EL GENI
(Covent Garden, Londres 1775-Chelsea, 1851)
Primers anys: L’empremta de Poussin i Lorrain és evident en obres com
Les plagues de Egipte (1800) i Sol naixent entre la boira (1807) o Aníbal
creuant els Alps (presentat a la Royal Academy el 1812) i altres escenes
històriques de temàtica similar, com el Dido construeix Cartago o El decliu
de l’imperi cartaginès" (1817)
De forma semblant a ell i la seva obra Liber Veritatis, en Turner va
projectar el Liber Studiorum per tal de compilar la seva obra pedagògica en
cent làmines on demostraria les possibilitats i i exigències relatives a la
composició de tot tipus de paisatges.
Altres influències: tradició paisatgística, topogràfica i pintoresca, Richard
Wilson, Thomas Girtin (aquarel·les de paisatges), estètica del sublim que
devem a Burke.
El seu llegat és molt important: influeix en Monet i els impressionistes,
La catedral de Lincoln des de
com Sisley, en James Abbot McNeill Whistler, i en els expressionistes
l’Oest. Llapis, 1794
abstractes.
Fill de perruquer i una mestressa
.
de casa amb problemes
psiquiàtrics. Potser per això, el fill
és enviat a viure amb el seu oncle
a Brentford, un petit poble a l'oest
Lorrain
de Londres, on mostra el seu
interès per la pintura. Els primers
dibuixos són de 1787.

Des d’adolescent rep encàrrecs d’arquitectes per fer dibuixos: plans d’edificis en perspectiva amb
paisatges adequats i acolorits. Poc després, Thomas Malton, dibuixant topogràfic, l’admet al seu taller.
És acceptat a l’Escola d’Art de la Royal Academy ben aviat. I comença a exposar-hi quadres, primer una
aquarel·la. El 1792 ja rep un premi pels seus paisatges. Farà dibuixos per a llibres de viatges il·lustrats, de
moda en aquella època.
View towards Snowdon... Llapis i Aquarel·la de1789/90

Clar de lluna (1797 ) una de les primeres obres
de Turner.

Vistes de Gales:
Nant Peris, Looking towards Snowdon, c. 1799-1800; aquarel·la sobre paper.
2. Castell Dolbadern, c. 1799. Llapis i color sobre aquarel·la.

2

De 1790 és el primer oli: afany d’exercitar-se en la
tècnica del clarobscur.
Pescadors en el mar

"Turner representa la realitat com un

La quinta plaga d’Egipte (La peste) (1800). William
Beckford, el propietari del quadre, exhibeix aquesta obra
enmig d’obres de Lorrain.
Influència també de Poussin i Piranesi.
Interès pels fenòmens naturals, els efectes atmosfèrics i
dramàtics propis del romanticisme.

ambient, que pot ser acollidor o hostil.
En els seus quadres no es busca la
claredat, sinó l’efecte dramàtic, un desig
d’impressionar al públic, que li va donar
un èxit extraordinari. En Turner la natura
expressa sentiments humans, ens sentim
petits per les seves forces que no podem
controlar i que a la vegada admirem. En
les seves obres predomina la
grandiositat de la natura en front de la
mida de l’home, indefens. La força
plàstica s’aconsegueix sobretot pel color,
el joc de llums i la textura. El moviment
de Turner prové de la mateixa mà de
l’artista, com si la tempesta vingués d’ell
mateix i deixés els seus rastres sobre la
tela."
http://blocs.xtec.cat/llegimimatges/atm
osfera/turner/

La batalla de Trafalgar (1806)

En les primeres obres mostra el gust romàntic per l’efecte
dramàtic i tons foscos. Elements escenogràfics romàntics.
Tema de la lluna també romàntic. Amplitud de la
perspectiva, en aquest cas baixa que ens recorda a
Ruysdael. Un altre clar de lluna és de 1840 molt diferent.

Pas de Sant Gotard (1804)

El 1807 surt publicada la primera part del Liber Studiorum, el manual sobre pintura de paisatge il·lustrat
amb els seus aiguaforts. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/liber-studiorum-turner

Mer de Glace en la vall de
Chamonix, Suïssa, 1802.
Tècnica: per augmentar la
lluminositat, realitza l’aquarel·la
sobre un full gris preparat a
l’aiguada.

Tema romàntic dels Alps: visió de la muntanya interpretada com a evocació mística. Les muntanyes
comuniquen les forces primordials de la natura davant les quals els homes experimenten el doble
sentiment de por, terror i profunda commoció. Altres artistes prenen el mateix model alpí: William Stott ,
John Scandrett Harford, William Pars. Amb el romanticisme té lloc la revalorització de l’espiritualisme, de
l’individualisme, l’historicisme, una nova concepció de l’home i de la societat com a lluita perenne,
tortuosa i , també, un canvi en l’actitud davant la natura com a entitat misteriosa que es pot contemplar i
evocar de forma emotiva, però no es pot entendre.

Turner: El port de Calais, 1803. Un vaixell anglès maniobra per evitar la col·lisió amb una barca de
pesca francesa al port. Símbol potser de la fràgil pau d’Amiens entre els dos països.
Les marines amb tempestes són habituals en Turner i en el paisatge romàntic.

Caiguda d’una llau en els Grisons, oli
de 1810. Recerca romàntica del
sublim: contemplació de la força
irresistible i destructora de la natura
enfront la qual l’home se sent dèbil e
indefens. S’inspirà en l’obra de Jacques
de Loutherbourg Llau en els Alps.

Jacques de Loutherbourg Llau en
els Alps.

Entrada de la Mosa (1819)

L’arribada d’un vaixell paquet,1803.

Tempesta de neu; Aníbal i el seu exèrcit creuen els Alps(exhibit el1812). Capta la variabilitat de la
llum, els seus efectes atmosfèrics. Pinzellada solta. Però més que reflectir la natura, vol expressar
com sentim la natura. Les referències topogràfiques es van esfumant. Natura salvatge, amb còlera.
Des del sublim anirà evolucionant cap a l’abstracció gairebé en els darrers anys.

A diferència de Constable, que no sortí mai d’Anglaterra, Turner era un viatger infatigable i viatjà al
voltant d'Europa, iniciant la seva travessia a Escòcia, França i Suïssa el 1802, estudia al Louvre de París,
el mateix any, on va analitzar obres de Poussin, Tiziano, Rembrandt i Salvatore Rosa. Estudià el fenomen
de la distribució dels colors, el clarobscur. Fins a mitjans dels anys 30 no deixa de pintar quadres a la
manera dels grans mestres. Per exemple, imita l’estil de la pintura arquitectònica de Rafael en tornar de
Roma: Roma vista des del Vaticà. Rafael, acompanyat de la Fornarina, prepara les seves pintures per a
la decoració de la loggia, exhibit el 1820.

El salt del Rhin a
Schaffhausen, 1806. Li
critiquen la indefinició
dels contorns.
Experiment a amb el
blanc de l’aigua i del cel
per donar més
lluminositat. Primer pla
més minuciós que el
fons, així aconsegueix
l’efecte atmosfèric.

Roma vista des del Vaticà. Rafael, acompanyat de la Fornarina, prepara les
seves pintures per a la decoració de la loggia. Turner es pren algunes llicències
quant a la perspectiva: divergeix del cànon usual que coneixia perfectament.
També va visitar Venècia, d’on tenim vistes de 1819, de 1833 i de 1840 i els anys 1843-1845 torna
a Suïssa, el Tirol, a França i a Itàlia. La llum sempre i, progressivament cada cop més, és el principi
ordenador del món ja que a través dels colors ens revela la natura de les coses. En les darreres
obres, els colors dominen l’espai, sense necessitat dels límits imposats pel dibuix. Respon a la seva
concepció romàntica de la natura.

Dido construeix Cartago (1815) influïda per l’Embarcament de Santa Úrsula de
Lorrain. Pàtina humida a la llum i permet que les formes es dissolguin amb
naturalitat i emotivitat.

Lorrain

Turner

Representa una part de la història de Dido, princesa fenícia que fugí de la seva terra perquè el seu
germà la volia assassinar. Arribà a l’ Àfrica on construí la ciutat de Cartago. Dido s’enamorà d’Eneas,
heroi de la guerra de Troia. Quan Eneas abandona la ciutat, Dido es mata. Aquest tema era molt
utilitzat els primers anys del s. XIX per al·ludir a la situació política entre Anglaterra i França. Dido
era relacionada amb Anglaterra, Eneas simbolitzava la França napoleònica. Això motivà l’aparició
d’un bon nombre d’escenes històriques que tenen un fons simbòlic.
Arquitectures que al·ludeixen a l’antiguitat. Final de la perspectiva esfumat. Perspectiva aèria.

TURNER I VENÈCIA

“Tres fueron los viajes que llevaron a Turner a Venecia: 1819, 1833 y 1840. En verano de 1845, sopesó la posibilidad de
una cuarta visita, pero los compromisos oficiales y su precaria salud no se lo permitieron. Aunque las tres estancias
apenas suman cuatro semanas, no sólo motivaron algunas de las grandes obras maestras de los últimos veinte años del
artista, sino que éstas inmediatamente fueron admiradas y aceptadas por el público. Aún así, pasaron cerca de catorce
años desde que Turner visitó Venecia por primera vez (1819) hasta que decidió explotar su potencial sobre la tela (1833).
¿Por qué el banco de datos visuales que compiló el artista permaneció oculto? Hacia 1830, Venecia se puso de moda
entre los artistas británicos y Turner pronto advirtió las posibilidades del nuevo tema. Recuperó el material en bruto que
había permanecido inédito en sus cuadernos, y presentó varias escenas venecianas en la exposición de la Royal Academy
de 1833.
Fruto de sus viajes, el compendio de tipografía veneciana realizado por Turner suma cerca de quinientas páginas
repletas de dibujos (dado que muchas de las hojas contienen varios apuntes, el total de dibujos excede el millar), unas
ciento cincuenta acuarelas iniciadas sobre el terreno y decenas de óleos. (…)
https://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-i-turner-y-venecia-i__816-c-3632__.html
INFLUÈNCIES: -CANALETTO
-Literàries: “Turner también estuvo influenciado por una serie de fuentes literarias, como las obras venecianas de
Shakespeare —El mercader de Venecia y Otelo— y los poemas y dramas en verso de Byron. La última parte de Childe
Harold’s Pilgrimage de Byron se publicó en 1818, cuando más intenso era el interés de Turner por el arte, la historia y el
paisaje de Italia. Dicho poema puede haber contribuido a su decisión de visitar Venecia por primera vez. En los años
veinte, Turner realizó dos series de ilustraciones para la poesía de Samuel Rogers, que alcanzaron una enorme
popularidad y mostraron su obra a generaciones posteriores, incluido el joven John Ruskin.”
“Cuando Turner inició su carrera, el mundo del arte londinense estaba fascinado con la pintura veneciana. En 1802, la
Paz de Amiens entre Gran Bretaña y Francia, permitió que Turner fuera al Louvre a estudiar algunas pinturas de
Veronese, Ticiano y Tintoretto, confiscadas en Venecia por las tropas napoleónicas. Le impresionaron especialmente el
«color y el pathos del efecto» en Ticiano, y cómo el paisaje podía tener un papel vital en la acción de un cuadro, en vez
de limitarse a un mero escenario de fondo. Muchas de las obras de arte saqueadas fueron devueltas después de la
batalla de Waterloo (1815), lo que puede haber propiciado la primera visita de Turner a Venecia en 1819.”
https://prensa.lacaixa.es/obrasocial/exposicion-i-turner-y-venecia-i__816-c-3632__.html

Aquarel·les de VENÈCIA en el seu primer viatge:
Turner: San Giorgio Maggiore a la matinada. 1819.
1819 Primer viatge per Itàlia: Torí, Como, Venècia,
estància a Roma i Nàpols, viatge de tornada fent
escala a Florència.
Vista cap a l’orient des de la Giudecca: a la matinada,
1819

TURNER i el Grand Tour d’ITÀLIA: La ment oberta i
perceptiva de Turner trobaria a Itàlia un nou món de
colors, llums i atmosferes, que traslladaria a la tela a la
seva tornada. Turner torna a Anglaterra el febrer de 1820.
Les imatges i records d’Itàlia marcarien la seva producció
pictòrica dels anys següents. Hi torna el 1828. Abans, viatja
per França (París, Rouen, Dieppe- i per Renania (per segon
cop) El 1828 exposa Regulus, entre d’altres. El públic
reacciona negativament. Es troba amb els natzarens. A
l’any següent, mor el pare. Des de llavors visita
freqüentment Petworth, únic lloc on participava de la vida
social.

Amb pocs objectes reconeixibles són suficients per
presentar la totalitat d’un paisatge: unes quantes
formes arquitectòniques, una gòndola de contorns
més o menys definits, impressió d’amplitud i de
llunyania que causa l’aquarel·la i el color blau.
Construcció d’espai.

Turner: Roma. Les Termes de
Caracalla des del Palatí. Llapis,
aquarel·la i guaix (1819)

Foro de Roma, 1826

Turner. Aproximació a Venècia, 1843. Tot el que podia suggerir una figura reconeixible ha estat absorbit
pel fluctuant colorit del quadre. És l’espectador qui ha de decidir en quina mesura una taca de color
s’ha de transformar en un objecte de perfil definit. La interacció dels colors, que coexisteixen en
l’atmosfera, propicia per sí mateixa una percepció dinàmica de la lluminositat.

Turner: Modern Rome – Campo Vaccino,
1839.
2.Festa en la llacuna, c. 1845. Impressions
fugitives. El color no es pot percebre en un
sentit figuratiu, sinó com a pigment del
quadre. La llum es manifesta en el color.

Turner: Dogana i Santa Maria della Salute,
Venice, 1843
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Regulus, 1828, revisat el 1837. Oli. Quadre mitològic. Complexa reciprocitat entre l’estructura ideal i la
matèria visual.
Turner: El Gran Canal o Venècia des del pòrtic
de Santa María della Salute", 1835. Segon
viatge a Venècia. Vistes amb colors vius,
reflexos en l’aigua, ciutat idealitzada.
Viatge també a Berlín, Dresde, Praga, Viena.
Hi torna el 1840.

Els treballs realitzats durant el segon i tercer viatge a Itàlia (1840) són estudis dedicats exclusivament
al tema de la llum.
Vista d’un canal lateral prop de l’Arsenal,
(1840) colors per a aquarel·la i pintura a
l’aiguada sobre llapis amb esquitxades de
ploma i tinta xinesa sobre paper gris.

Subtil joc de llums i ombres, contrastos blanc dels
edificis de l’esquerra amb vermells, blaus i verds dels
edificis de la dreta. Sistema de perspectiva superflu.
Estructura oberta del quadre.
L’Arsenal, finals d’estiu de 1940 a Venècia.

Anys 30 : Pinta algunes vistes basades en esbossos a llapis realitzats al viatge de Suïssa, publica una
sèrie de gravats Paisatges de la Bíblia (1833-36) i d’altres obres com El temerari remolcat a dic sec, un
dels seus quadres més famosos pintat el 1839.

J.M.W. Turner: L’incendi del Parlament el
1834 (1835)

Turner: Incendi de la cambra dels lords,1835.
Procedeix d’una forma molt lliure, ignorant
expressament les normes de la perspectiva. També
rebutja les categories vàlides fins aquell moment
per a la configuració de l’espai pictòric. Composició
oberta. Catàstrofe que presencià Turner des d’un
bot.

Turner: Els pífans, Itàlia moderna
1838-40.
Aquest any, 1840, es troba amb
John Ruskin (l’inclou en l’obra Els
Pintors moderns) qui analitza per
primer cop la seva pintura.
Ruskin recull la influència de
Turner.

Eastlake li regala una traducció de la Teoria dels colors de Goethe que estudia i aplica Turner en els
darrers anys de la seva vida: La llum és el principi ordenador del món, ja que a través dels colors se’ns
revela la natura de les coses. El color es converteix en manifestació suprema i en l’ànima mateixa del
món. En les darreres obres els colors dominen l’espai, sense necessitat dels límits imposats pel dibuix.
Tot això és fonamental per plasmar amb fidelitat la seva concepció romàntica de la natura.

Turner. Catarates del Rhin al Schaffhausen, 1841.

Joseph Mallord William Turner: Pluja, vapor i velocitat. 1844 - Londres, National Gallery

Turner: Norham Castle: sortida de sol
c.1835-40.

Turner: Pau - exèquies en el mar. 1842

Turner: Ombres i foscúria -la
tarda del diluvi, exhibit el 1843.
Parella de Llum i color.
Sovint les obres de Turner
anaven acompanyades de text,
de poemes.

Turner. Llum i color- el matí
després del Diluvi-Moisès escriu
el llibre del gènesi. 1843.
inspirat en la teoria dels colors
de Goethe. Precursor de
l’impressionisme pels efectes
atmosfèrics i la pinzellada solta.
Les tonalitats grogues ens
“engulleixen”.
Influeix molt en Whistler i
Monet.

Turner: Sortida de sol amb monstres marins.
c.1845 2. Bots a Venècia (1845).
Les pinzellades són cada cop més ràpides,
empastades i més soltes.
Turner: Iot atansant-se a la costa. c.1845-50.
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Va morir a la seva casa a Cheyne
Walk, a Chelsea, Londres, el
1851. Segons els seus desigs, va
ser enterrat a la catedral de S.
Pau (St Paul's Cathedral), on
descansa al costat de Sir Joshua
Reynolds, pintor que l’influí
força. La seva última exhibició
en la Real Acadèmia, d’on va ser
professor, va ser el 1850.

Ángel dret en el sol, 1846. Tate Gallery, Londres. A l’esquerra el plor d’Adam i Eva sobre el cadàver
d’Abel, i a la dreta, Judit amb el cos decapitat d’Holofernes. L’àngel dret, símbol de la potència divina, és
a punt de llançar-se contra la serp encadenada que apareix dessota, en el centre.
IMATGES EXTRETES DE https://commons.wikimedia.org/wiki/J._M._W._Turner

