AN II
ŞCOALA VENEŢIANĂ
sec. XIV (Quattrocento)
Artişti şi opere reprezentative:
Atelierul familiei Bellini: Jacopo Bellini, Gentile şi Giovanni Bellini.
Cel care a dominat arta veneţiană a secolului XIV şi a deschis spre pictura de
atmosferă obţinută prin culoare este Giovanni Bellini. Spaţiul plastic veneţian, creat prin
raporturi cromatice (tonale) oferă un alt tip de gîndire plastică decît şcoala florentină. În
acest fel, Florenţa şi Veneţia marchează în arta Renaşterii italiene a secolului XV două
direcţii fundamentale. La Florenţa, spaţiul pictural este dominat de linia clară, concisă,
netă a desenului, şi este construit riguros prin metoda raţională, precisă, a pespectivei
geometrice. Coloarea şi lumina, deşi strălucitoare şi armonioase, sunt subordonate
construcţiei raţionale a spaţiului pictural care ordonează riguros relaţia dintre forme şi
spaţiul în care ele evoluează. Puternica amprentă intelectuală a gîndirii neoplatoniciene
determină crearea unei lumi picturale cristaline, epurate, construite conform unor
raporturi armonice de tip matematic, considerate ca ideale.
Revenind la Veneţia, aici, începînd cu atelierul Bellini, pictura va urma un
parcurs unitar inconfundabil, bazat în primul rînd pe virtuţile culorilor. Pentru că a fost în
epoca medievală posesiune bizantină, arta veneţiană a fost marcată de fastul strălucitor,
imperial, al artei de tip oriental. Statutul de „Regină a mărilor” i-a asigurat o prosperitate
deosebită în contextul oraşelor italiene, fapt ce i-a amplificat gustul pentru fast, eleganţă,
manifestat în arhitecturi grandioase şi în opere de artă pătrunse de un lux rafinat şi
amplificat pînă la somptuar. A fost deci firesc ca în oraşul în care apa, cerul, soarele şi
cerul mereu schimbător crează în mod natural o atmosferă picturală irizată, diafană, care
topeşte cotururile formelor fără să le diminueze strălucirea, să se dezvolte o linie
picturală bazată pe culori calde, catifelate, adînci, ce va exercită o adevărată fascinaţie
pentru generaţiile următoare.
In arta veneţiană a secolului XVI (Cinquecento), cei mai importanţi artişti au fost
Giorgione (Concertul cîmpenesc, Furtuna), Tizian ( Venus din Urbino, Amorul sacru şi
amorul profan, Danae, Bărbatul cu mănuşa), Tintoretto (ansamblul pictural din Scuola
di San Rocco, ciclul dedicat vieţii şi martirajului Sfintului Marcu, patronul spiritual al
Veneţiei), Veronese (Ospăţul din casa lui Levi, Triumful Veneţiei, pictura plafonului
Sălii celor Zece din Palatul Dogilor).
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