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O retrato de Luís XIV em majestade (1701-1702) 

 

A postura real na retratística inglesa do século XVII 

 

                        Em geral, admite-se  que a pose atribuída a Luís XIV no retrato em traje de 

coroação, pintado por Rigaud entre 1701 e 1702, tenha sido inspirada, tal como os 

retratos do rei anteriormente executados pelo pintor, na famosa imagem de Carlos I 

da Inglaterra realizada por Van Dick por volta de 1635 (Museu do Louvre). Na verdade, 

o retrato que Rigaud fez em 1689 do jovem Duque de Chartres (1674-1723), sobrinho 

do rei e futuro Regente da França (fig. 50), já prenunciava a postura real presente nos 

retratos de Luís XIV que o artista executaria antes da famosa pintura do rei em vestes 

de aparato. 

                        No quadro pintado por Van Dyck, a figura do monarca inglês encontra-se 

inserida em pleno ambiente silvestre, junto a um bosque, pretensamente flagrado 

durante a pausa de uma caçada, estando na companhia  de seu cavalo e dois criados.  

Embora esplêndida, a composição revela-se pouco crível, na medida em que Carlos I 

na tela não aparenta absolutamente participar de atividade esportiva tão extenuante.  

Mostra-se, ao contrário,  bem tranquilo e repousado, com toda a elegância e aplomb, 

vestido de maneira inteiramente impecável (fig.51a). 

                        Com o corpo ereto, de perfil, voltado para a sua direita, o rei vira 

ligeiramente o rosto para o observador, tendo o cuidado, porém, de desviar o olhar 

com uma expressão de fina ironia. O braço esquerdo está dobrado, e o cotovelo 

apontado diretamente em direção ao expectador. O pulso apoia-se no quadril, com a 

mão enluvada voltada para trás, expondo a palma e trazendo presa entre os dedos a 

peça correspondente à outra mão, de longo punho pendente. Com a direita empunha 

uma alta bengala. Os pés, em botas de couro fino (na época usavam-se botas até em 

bailes na corte), estão afastados, o esquerdo à frente do outro, com as respectivas 

pontas  levemente voltadas para fora.  Essa postura, que em essência  não era criação 

original de Van Dyck, e, como veremos mais adiante, já fora adotada em outros 

quadros régios – o próprio pai de Carlos I, Jaime I, fora retratado ao menos três vezes 

em posição semelhante (fig.51 b a 51 d)  –  distingue-se  por  sua beleza, vivacidade  e  



66 
 

 

 

              

 

50- Retrato de Felipe II, Duque de Chartres, depois Duque de Orléans, Regente de França.  

Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1689. Museu Hyacinthe Rigaud, 

Perpinhão, França. Sem outras informações. 
 Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:R%C3%A9gent_Rigaud.jpg> 
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51a- Retrato de Carlos I, Rei da Inglaterra, chamado Carlos I na caçada. Pintura a óleo sobre 

tela, de autoria de Antoon van Dyck, c. 1635. Museu do Louvre, Paris, França. Dimensões: 266 

x 207 cm. 

Com Van Dick, a pose real inglesa sofistica-se . O rei passa a ser visto não mais de frente, mas com o corpo de 

perfil, voltado para a direita do retratado. Apoia o punho esquerdo na cintura, enquanto a mão destra segura a 

bengala. O rei desvia olhar com sutil ironia e a pose real em seu conjunto ganha em refinamento e 

elegância,superando a pose real usada anteriormente, pouco expressiva.Ver figs. 51b a 51d. 

Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_I_of_England_-_Van_Dyck.jpg> 
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51b- Retrato infantil do futuro Rei Jaime  da Inglaterra (1566-1625). Tela atribuída a Roland 

Lockey (c.1565-1616), a partir de um original de Arnold Brounckhorst (ativo em 1580), datado 

de c.1574, quando o retratado contava com cerca de oito anos de idade. Galeria Nacional de 

Retratos , Londres, Inglaterra. Dimensões:118 x 73cm.  
Fonte: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:King_James_I_of_England_and_VI_of_Scotland_by_Arnold_van_Brounckhorst.jpg> 
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51c-Retrato de James I, rei da Inglaterra.Óleo sobre tela,com autoria atribuída a João de 

Kritz, o velho (1551/52-1642) ou a  Paul van Somer (1575/78-1622), c.1603-1610. Acervo do 

Museu do Prado, Madri, Espanha. Dimensões: 190 x 120cm. 
Fonte:<https://en.wikipedia.org/wiki/James_VI_and_I#/media/File:JamesIEngland.jpg>  
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51d- Retrato de James I, rei da Inglaterra.Obra atribuída à escola inglesa de pintura, c. 1618-

1620.Óleo sobre tela,proveniente da antiga coleção do Principe Saxe-Coburgo Gotta. 

Dimensões:194 x 119 cm. 
Fonte:<http://www.historicalportraits.com/Artworkimages/z910.JPG> 
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elegância, tendo persistido na retratística real inglesa durante a maior parte do século 

XVII,    graças    ao    pincel    do    neerlandês    Peter   Lely   e  de  outros  artistas.  Como  

podemos confirmar com os retratos de Carlos II, de seu irmão, o futuro Jaime II, e do 

rei Guilherme III (1650-1702), marido da rainha Maria II (1662-1694), primeiro casal de 

soberanos ingleses reinante depois da Revolução Gloriosa (1688). Como estas últimas 

pinturas reais masculinas foram executadas já na segunda metade do século XVII, 

durante o apogeu do período barroco, apresentam elas acentuado amaneiramento de 

pose e gestos, aspecto ainda não tão evidente no retrato de Carlos I que aqui nos 

ocupa. Os dedos da mão apoiada na cintura adotarão em geral uma rebuscada 

configuração, com o dedo mínimo levantado, enquanto os pés formarão 

aparentemente uma figuração de dança, em geral a quinta posição fundamental da 

dança barroca (figs. 30, 52 a 54).                                              

                        Em meados da centúria seguinte, essa pose será reformulada, passando  o 

personagem real a ser  visto de frente novamente. A mão esquerda permanece no 

quadril e a mão livre queda sobre uma mesa. Quanto aos pés,  já não reproduzem 

passos de dança , posicionando-se a partir de agora de modo mais natural: um à 

frente (o direito) e outro atrás (o esquerdo com a ponta tocando levemente o chão), 

com os bicos dos sapatos orientados para direções divergentes. Essa versão postural 

foi usada no retrato oficial do rei Jorge III (1738-1620), pintado por Allan Ramsey (1713-

1784) e datado de 1765 aproximadamente (fig.55). Uma ligeira variante dessa pose 

serviu para o retrato do mesmo rei executado em 1773 por Nathaniel Dance-Holland 

(1735-1811). Nessa última tela o rei permanece de frente: a mão direita arrepanha o 

manto real e apoia-se na anca, ao mesmo tempo que a esquerda segura o cetro.  A 

disposição das extremidades dos membros inferiores é quase a mesma: os 

calcanhares estão próximos, os pés quase lado a lado, as pontas afastadas. Como na 

tela anterior, o pé direito suporta  grande parte do peso do corpo do rei, ao passo que 

a perna esquerda está fletida, com o respectivo pé tocando o solo apenas com a 

ponta. A posição é portanto dinâmica em ambos os quadros (fig.56). 

                        Outra versão semelhante ao retrato de Jorge III executado por Allan 

Ramsey foi, mais tarde, usada por Thomas Lawrence (1769-1830) no retrato do rei 

Jorge IV (1762-1830), datado de 1821. Neste  óleo o monarca permanece de frente 

para o observador, desviando a cabeça para a direita, com uma expressão triunfante e  
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52- Retrato de Carlos II,  Rei  da Inglaterra, em trajes da Ordem da Jarreteira.  Pintura a óleo 

sobre tela, de autoria de Sir Peter Lely (1618-1680), c. 1670. Museu Marítimo Nacional, 

Londres, Reino Unido. Dimensões: 214,63 x 134.62 cm. 
Confrontar a imagem acima com  a fig. 30, retrato,  da mesma época, do irmão do rei, futuro Jaime II da Inglaterra. 
A pose é simplesmente a mesma. Mão esquerda à cintura, com dedo mínimo erguido, e pés em posição de dança. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_II_(1630-1685)_by_Sir_Peter_Lely.jpg> 
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53- Retrato de Jaime II,  Rei  da Inglaterra, em trajes da Ordem da Jarreteira. Pintura a óleo 

sobre tela, de autoria de Sir Peter Lely, c.déc. 1680. Coleção privada. Dimensões: 231 x 144,6 

cm. 
A pose real barroca repete-se aqui, com a posição dos braços invertida: o direito apoiado na cintura e o esquerdo 
abaixado, com a mão pousada no punho da espada.  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_II_(garter_robes).jpg>  
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54- Retrato de Jorge, Príncipe de Gales, futuro Jorge II, Rei da Grã-Bretanha e Irlanda. 

Pintura a óleo sobre tela, cópia anônima do século XIX de  um  original de autoria  de Godfrey 

Kneller (1646- 1723), 1716. Coleção da Curadoria Nacional, Oxburgh Hall, Norfolk, Inglaterra, 

Reino Unido. Dimensões:211 x 127 cm. 
O príncipe herdeiro do trono inglês aparece aqui assumindo a pose real barroca em sua completude. Mão à cintura e pés em 

posição de dança, no caso, como veremos, a quinta posição fundamental (forma espelhada), segundo Charles-Louis 

Beauchamps.Ver fig. 94. 

Fonte:< http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/george-ii-16831760-as-prince-of-wales-171547> 
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55- Retrato de Jorge III, rei da Grã-Bretanha e Irlanda, em trajes de coroação. Pintura a óleo 

sobre tela, de autoria de Allan Ramsay (1713-1784), c.1765. Galeria de Arte da Austrália do Sul. 

Dimensões: 236,2 x 158,7 cm. 

Fonte:< http://en.wikipedia.org/wiki/George_III_of_the_United_Kingdom>             
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56- Retrato de Jorge III, rei do Reino Unido, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, 

de autoria de Nathaniel Dance-Holland (1735-1811), 1773. Museu Hermitage, São Petersburgo, 

Rússia. Dimensões: 142 x202,4 cm. 
Fonte:< http://www.arthermitage.org/Nathaniel-Dance/Portrait-of-George-III.html>       
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um ligeiro sorriso nos lábios. Traz a mão esquerda à cintura,  encoberta pelo manto, e 

o dedo médio da mão direita roça  o  tampo  da  mesa  ao   lado.  As  pernas  acham-se 

afastadas e a posição dos pés  é natural. Estão, portanto, em equilíbrio, lado a lado, 

com as pontas ligeiramente divergentes (fig.57). 

                      Finalmente, no retrato de coroação de Guilherme IV (1765-1837), pintado 

entre 1833 e 1834 por Sir Martin Archer Shee (1769-1850), o rei é visto mais uma vez de 

frente, com o rosto voltado para a sua direita. A destra descansa sobre o cabo da 

espada, com a arma posicionada como se fosse uma bengala, enquanto a esquerda 

fica à cintura. Como no retrato anterior, aos pésestão quase emparelhados, embora 

conservando-se afastados um do outro, com as pontas voltadas para fora (fig.58).   

 

A pose masculina com a mão apoiada na cintura ou no quadril na pintura europeia 

       

                        A posição de um homem ereto com a mão à cintura já existia na arte 

italiana desde a primeira metade do século XV. Era, provavelmente, vista então como 

uma postura de certa informalidade, apropriada para homens jovens e tida a um só 

tempo como máscula e graciosa. Encontramo-la, por exemplo, no Davi de Donatello 

(1386-1466), escultura de bronze datada de c.1430-1440 (fig.59) e no Davi de 

Verrochio (1435-1488), datada de c. 1473-1475 (fig.60). Em ambos os casos, as figuras 

masculinas representam adolescentes um tanto franzinos que acabaram de cometer 

ato de notável grandeza heróica, pois deceparam a cabeça de Golias, o gigante 

filisteu. Em pintura, localizamos esse tipo de postura masculina em obras de Piero 

della Francesca (1415-1492), Benozzo Gozzoli (1421-1497), Luca Signorelli (1445-1523) 

(fig.61 a 63) e Vittorio Carpaccio (1460-1520). As poses vistas nas obras desses artistas 

são adotadas por personagens masculinos anônimos, que em geral irradiam vaidosa e 

petulante juventude.  Em alguns afrescos pintados por Signorelli, chegamos a ver 

rapazes com as duas mãos fincadas na cintura.  

                      No século seguinte voltamos a encontrar a pose com uma mão à cintura em 

 



78 
 

            

57- Retrato de Jorge IV, Rei do Reino Unido, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, 

de autoria de Thomas Lawrence (1769-1830), 1822. Coleção Real, Londres, Reino Unido. 

Dimensões: 289,6 x 200,7 cm. 
Fonte:< http://www.studiointernational.com/index.php/citizens-and-kings-portraits-in-the-age-of-revolution-1760-1830>     
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58- Retrato de Guilherme IV, Rei do Reino Unido, em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre 

tela, de autoria de Martin Archer Shee (1769-1850), c.1833.  Coleção Real, Londres, Reino 

Unido.© 2006 Sua Majestade a Rainha Elizabeth II.  Dimensões: 270,5 x 178,1 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_IV_crop.jpg>  
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59- Davi. Escultura de bronze de autoria  de Donatello (1386-1466), 1430-1432.Museu 

Nacional do Bargello, Florença, Itália. Dimensões: 158 cm. 
De Donatello há ainda outra versão do jovem Davi, em mármore. Datada de 1440, o personagem traz pose semelhante com uma 

das mãos à cintura. 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/David_(Donatello)#mediaviewer/File:Donatello_-_David_-_Floren%C3%A7a.jpg> 



81 
 

 

 

 

                                                     

 

60- Davi. Escultura de bronze de autoria  de Andrea del Verrocchio (1435-1488),1472-

1475.Cópia do original. Museu Estatal Pushkin de Belas Artes, Moscou, Rússia. Dimensões: 

126 cm. 
Fonte:< 

http://fr.wikipedia.org/wiki/David_(Verrocchio)#mediaviewer/Fichier:Museo_pushkin,_calchi,_verrocchio,_david_01.JPG> 
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61- Prédica e punição do Anticristo, detalhe. Afresco pertencente ao ciclo sobre o 

tema do Apocalípse, de autoria de Luca Signorelli (1450-1524), 1499-1502. Situado na 

Capela de São Brísio, Catedral de Orvieto, Itália.  
Fonte:< 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca_signorelli,_cappella_di_san_brizio,_predica_e_punizione_dell'anticristo_04.jpg> 
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62- Ressureição da carne, detalhe. Afresco pertencente ao ciclo sobre o tema do Apocalípse, 

de autoria de Luca Signorelli, 1499-1502. Situado na Capela de São Brísio, Catedral de 

Orvieto, Itália.  
Fonte:< http://americanhorrorstory.wikia.com/wiki/Murder_House_(location)/Wall_Murals?file=3resurr5.jpg> 
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63- O Eleito, detalhe. Afresco pertencente ao ciclo sobre o tema do Apocalípse, de autoria de 

Luca Signorelli, 1499-1502. Situado na Capela de São Brísio, Catedral de Orvieto, Itália.   
Fonte:< http://www.magnoliabox.com/art/78791/Couple_crowned_by_an_angel_detail_from_the_The_Elect_on_the_left> 
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telas e em esculturas. Como pintura poderíamos destacar, como exemplo, do período 

maneirista,  o  retrato  de  um  alabardeiro  (Retrato  de um alabardeiro,c. 1528-1530, de  

 Jacopo da Pontormo,1494-1557). Dispondo o corpo em três-quartos,voltado para a 

sua direita,  o rapaz encara o expectador com desassombro. A destra ergue-se 

empunhando a arma, enquanto a esquerda descansa no quadril (fig.64).  Na obra de 

outro importante pintor do Maneirismo italiano, Ângelo Bronzino (1503-1572), 

identificamos a imagem de um jovem  aprumado, vestido de preto, com o busto 

quase de perfil, igualmente orientado para a sua direita, e o rosto voltado para o 

observador (Retrato de jovem, c. 1535-1540). Tem a mão esquerda pousada na cintura 

e a direita sobre um livro, objeto que está em pé sobre um móvel (fig.65).  Embora 

esses dois quadros não mostrem os retratados de corpo inteiro, a parte visível dos 

modelos parece prenunciar a pose régia que será amplamente divulgada no século 

seguinte. Tanto em Pontormo quanto em Bronzino, os jovens aparecem pintados 

apenas  a partir do alto da coxa para cima.  

                        Podemos citar ainda, como figuras de corpo inteiro, o Retrato de homem 

de vermelho, obra da escola alemã ou holandesa, datada entre 1530 e 1550 (fig.66).  

Nesta pintura o retratado está de frente, mão à cintura e pernas bem  afastadas. E a 

estátua heróica  de Jasão, de autoria de Pietro Francavilla (1548-1615), datada de 1589 

(fig.67), em que a mão esquerda da estátua está à altura da anca, mas segurando a 

ponta do velocino de ouro triunfalmente exibido pelo herói, após matar o dragão que 

guardava a preciosa pele de animal. Em ambas as obras as figuras representadas 

mantêm os pés em posições diferentes, mas inteiramente naturais. Significativas 

também são as duas conhecidas obras de Caravaggio (1571-1610) denominadas  A 

quiromante (1594-1595 e 1596-1597, respectivamente), ambas hoje no Museu do 

Louvre. Nesses quadros os rapazes ludibriados pelas ciganas são representados 

somente da cintura para cima (figs.68 e 69),  quase como acontece com a tela de 

Georges de la Tour, de idêntica temática e denominação (1632-1635) (fig.20).  

                       A partir do século XVII, a pose masculina com a mão à cintura passa a 

figurar em retratos de jovens aristocratas ingleses, belos e arrogantes, pintados de 

corpo inteiro por Van Dyck (figs.70 e 71).Conservam uma das mãos na cintura, 

enquanto os pés apresentam posições variadas, bastante naturais. A mesma pose foi 

adotada pelo pintor em um de seus autorretratos e, como vimos no início desta parte,  
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64- Retrato de alabardeiro. Pintura a óleo sobre painel de madeira (transferida para tela), de 

autoria de Jacopo da Pontormo (1494-1557), c. 1528-1530. Museu Getty, Los Angeles, EUA.                 

Dimensões: 36 x 28 cm. 
Fonte:< http://www.getty.edu/art/gettyguide/artObjectDetails?artobj=945&handle=li>          
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65- Retrato de jovem. Pintura a óleo sobre painel de madeira, de autoria de Ângelo Bronzino 

(1503-1572),c. 1535 – 1540. Museu Metropolitano de Arte, Nova York, EUA. Dimensões: 95,6 x 

74,9 cm. 
Fonte:< http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/435802.>       
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66- Retrato de homem de vermelho. Pintura a óleo sobre tela, obra da escola alemã ou 

holandesa, entre 1530 e 1550. Coleção Real, Londres, Reino Unido. Dimensões: 190,2 x 105,7 

cm. 
Fonte:<  http://www.pinterest.com/search/pins/?q=portrait%20of%20man%20in%20red>                              
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67- Jasão. Escultura de mármore de autoria de Pietro Francavilla (1548-1615), 1589. Museu 

Nacional do Bargello, Florença, Itália. Sem outras informações. 
Fonte:<  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pietro_francavilla,_giasone,_da_palazzo_zanchini-corbinelli,_1589,_01.JPG>         
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68- A quiromante. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Caravaggio (1571-1610), 1594-1595. 

Museus Capitolinos, Roma, Itália. Dimensões:115 x 150 cm. 

Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Adivinha#mediaviewer/Ficheiro:The_Fortune_Teller1.jpg>                 
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69- A quiromante. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Caravaggio, 1596-1597. Museu do 

Louvre, Paris, França. Dimensões:93 x 131 cm. 
Fonte:< http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Adivinha#mediaviewer/Ficheiro:Fortune_Teller.jpg>                          
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70- Guerra e Paz. Retratos dos amigos  Jorge Digby, futuro segundo Conde de Bristol,  e 

Guilherme Russel, futuro primeiro Duque de Bedford. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de 

Antoon van Dyck, 1637. Coleção privada. Sem outras informações. 
Fonte:< http http://www.spencerofalthorp.com/heritage/object/war-and-peace-by-sir-anthony-van-dyck>        
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71- Retrato de Lord João Stuart e seu irmão Lord Bernardo Stuart, depois Conde de 

Lichfield. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Antoon van Dyck,c. 1638. Galeria Nacional 

de Arte, Londres, Reino Unido. Dimensões:238 x 146 cm.  
Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthony_van_Dyck_-_Lord_John_and_Lord_Bernard_Stuart_-_WGA07425.jpg>   
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comparece também em retratos reais, entre os quais o retrato o de Jaime I da 

Inglaterra e  de Carlos I, seu filho, que Van Dick fez em 1635 e aqui já analisado. Do 

artista holandês Daniel Mytens (1590-1647/48), contemporâneo do renomado pintor 

flamengo,  há  ao menos dois retratos desse mesmo  rei  com  a  mão à cintura,   sendo 

que um deles o rei está de frente como os retratos paternos (fig. 51c e 51d), mas 

trazendo numa das mãos uma bengala, como  no quadro de Van Dick datado de cerca 

de sete anos  depois(fig.72).  É notável, porém,a diferença de qualidade estética entre 

ambas as telas. No quadro de Van Dick, a figura do rei aparece absolutamente 

transfigurada, cheia de garbo, requinte e expressividade. 

                        É surpreendente que uma postura tida, até havia pouco, como apropriada 

para rapazes de distinção, ganhasse com o tempo  suficiente respeitabilidade, a ponto 

de comparecer em retratos de homens maduros e, a seguir, em solenes retratos reais 

oficiais.                     

                      Outro retrato coevo do de Mytens mencionado acima é o do rei Felipe IV  

(1605-1665) da Espanha, numa tela de autoria do flamengo Gaspar de Crayer (1582-

1669), pintada nos fins de 1620.  O rei, ainda jovem,  com cerca de 28 anos, porta bela 

armadura damasquinada e se volta, de corpo inteiro, para a direita do quadro, em 

três-quartos, porém, sem desviar os olhos do observador.  O braço esquerdo encosta 

o pulso na cintura, com a mão para trás mostrando a palma,  e a direita empunha o 

grosso bastão de comando. Os pés do rei estão emparelhados e bem afastados um do 

outro. As pontas deles divergem um pouco, porém sem lembrar, ainda que de modo 

remoto, nenhuma pposição da dança barroca (fig.73). Esse óleo e o de Mytens acima 

mencionado parecem-nos imagens relevantes porque demonstram que a pose real 

provavelmente já existia desde o início do século XVII, mas sem exibir nem os trejeitos  

pouco naturais de gosto barroco, nem o artificialismo do posicionamento dos pés em 

posição de dança, detalhes observados em retratos reais ingleses seiscentistas 

posteriores.  

                       Gaspar de Crayer recorreria mais tarde, c. 1650, a pose semelhante para 

representar o famoso rei da Antiguidade Clássica Alexandre, o Grande (356-323 a. E. 

C.) no quadro Alexandre e Diógenes, demonstrando que a postura já estava então 

plenamente reconhecida como pose representativa de  régios personagens (fig.74). 

Nesta obra, o rei macedônio apoia  o  pulso  esquerdo   na  cintura  e  com  a outra mão  
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72- Retrato do futuro Carlos I, Rei da Inglaterra. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de 

Daniel Mytens (1590-1647/48), 1628.  Coleção Real, Londres, Reino Unido. Dimensões:291,4 x 

139,1 cm.  
Fonte:<  http://www.royalcollection.org.uk/eGallery/object.asp?object=404448&row=1959&detail=magnify>             
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73- Retrato de Filipe IV, Rei de Espanha, com um anão. Pintura a óleo sobre tela, de autoria 

de Gaspar de Crayer (1582-1669), fins da déc. 1620. Palacio de Viana, Madri, Espanha. Sem 

outras informações. 
 Fonte:<  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Felipe_IV;_Rey_de_Espa%C3%B1a.jpg>             
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74- Alexandre e Diógenes. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Gaspar de Crayer, c. 1650. 

Museu Wallraf-Richartz, Colônia, Alemanha. Sem outras informações.  
Fonte:<http://en.wikipedia.org/wiki/Wallraf-Richartz_Museum>  
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segura um bastão, à maneira de bengala. O corpo pende para o pé esquerdo, tocando 

o direito ligeiramente o solo. 

                    Na Inglaterra, temos ainda o quadro do futuro Jaime II, pintado por Peter 

Lely entre 1672 e 1673. O então Duque de York aparece vestido à antiga, como um  

deslumbrante general romano. A mão esquerda está à cintura, enquanto com a destra 

segura o castão de uma bengala (fig.75). Trata-se enfim da  mesma  pose  usada antes 

por Mitens e por Van Dyck, em retratos de Carlos I, embora vista de outro ângulo. De 

meados do século XVIII, conhecemos  também a gravura executada por Nicolas-Jean-

Baptiste De Poilly (1707-1780) em 1746, a  partir  de  um retrato  pintado por Domenico  

Duprà (1689-1770) do príncipe Carlos Eduardo Stuart (1720-1788). Neto do Rei Jaime II,  

o príncipe invadiria a Grã-Bretanha em 1745  numa insensata tentativa de recuperar o  

trono inglês para seu pai. Na gravura, o príncipe mantém a mão esquerda à cintura e a 

mão direita alçada, empunhando o bastão de comando, ao mesmo tempo que os pés 

parecem compor uma posição de dança, a quinta posição decerto, acerca da qual 

falaremos adiante (fig.76 ). 

                      Retomando o assunto do encontro do rei da Macedônia com o filósofo 

cínico que viveu entre 412-323  a. E. C., temos conhecimento de  várias obras com essa 

temática, da autoria dos seguintes artistas europeus: Hendrik Heerschop (1626-1690 ), 

Jacques Gamelin (1738-1803), Ivan  Philippovitch Tupylev  (1758-1821) e  Nicolas-André  

M0nsiau (1754-1837), entre outros. Todos os nomeados tendo representado o 

monarca da Antiguidade assumindo a pose real em moda no século XVII, ou seja, com 

uma das mãos à cintura, mas sem que os pés formassem figuração notável. 

                   No âmbito do Reino Unido, a sequência de retratos reais masculinos, com 

uma das mãos à cintura, encerra-se, no século XIX, com o retrato de Guilherme IV, já 

que o próximo soberano a ocupar o trono britânico, até o início do século XX, 

pertencerá ao sexo feminino. A pose régia, contudo, seria mais uma vez empregada 

em 1843,  sendo então atribuída ao príncipe consorte Alberto (1819-1861), marido da 

rainha Vitória (1819-1901), pintado pelo famoso retratista alemão  Franz Xaver 

Winterhalter (1805-1873) (fig.77a). 

                     A tradição inglesa de retratos oficiais em que os reis levam uma mão à 

cintura será, porém, retomada no século XX. Todos  os  monarcas  masculinos ingleses 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

75- Retrato de Jaime, Duque de York, futuro Jaime II, Rei da Inglaterra. Pintura a óleo sobre 

tela, de autoria de Peter Lely, 1672-1673. Museu Marítimo Nacional, Londres, Reino Unido. 

Dimensões:228,6 x 162,5 cm.  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Duke_of_York_1633-1701_by_Sir_Peter_Lely.jpg> 

Retrato de Luís XIV como imperador romano. Pintura de autoria desconhecida,  datada 

depois de 1678. Sem maiores informações. 
Notar as grandes semelhanças entre as duas pinturas. Ambos  os retratados vestem-se à antiga e assumem a pose 

real: levam a mão à cintura e apoiam-se num bastão. O pai de Luís XIV, Luís XIII (1601-1643), foi também ao menos 

em duas ocasiões retratado nessa posição, em 1628 e 1635, em telas assinadas respectivamente por Pierre 

Courtillard (?-1681) e por Philippe de Champagne (1602-1674). Essa pose aparece muitas vezes em quadros de 

diferentes pintores para representar a figura de Alexandre, o Grande. Ver figura anterior, por exemplo.  

Fonte:< http://vk.com/wall-124532_19727>                                                                                                                                       
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76- Retrato do Príncipe Carlos Eduardo Stuart. Gravura executada por Nicolas-Jean-

Baptiste De Poilly (1707-1780), em 1746, a partir de pintura de  Domenico Duprà (1689-

1770).  Coleção privada. © d.r. Sem outras informações. 
Fonte http://hyacinthe-rigaud.over-blog.com/article-sur-les-traces-de-l-eveque-de-condom-peint-par-hyacinthe-rigaud-

118144909.html>                          
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77a- Retrato do Príncipe Consorte Alberto, marido da Rainha Vitória do Reino Unido, em 

trajes da Ordem da Jarreteira. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Franz Xaver 

Winterhalter (1805-1873), 1843. Coleção Real, Castelo de Windsor, Reino Unido. Dimensões: 

274,3 x162,6 cm.  
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prince_Albert_404387.jpg> 
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desse século foram em algum momento retratados portando o manto real e 

conservando uma das mãos  à cintura: Eduardo VII (1841-1910), Jorge V ( 1865-1936) e 

Jorge VI ( 1895-1952).Constituindo uma exceção o Rei Eduardo VIII (1894-1972), que, 

por ter abdicado ao trono em dezembro de 1936, teve seu retrato como rei (ainda não 

coroado), transformado no retrato de seu irmão envergando os trajes reais (fig.77b). 

                        Segundo pesquisa desenvolvida por Nadeije Laneyrie-Dagen (LANEYRIE-

DAGEN, 2013: 430-432), que também se  interessou  pelo assunto aqui discutido, a 

atitude do homem ereto com a mão à cintura continuaria, até meados do século XIX, 

sendo considerada  digna de ser assumida por elegantes cavalheiros europeus, agora 

representantes da burguesia. Nossa pesquisa, contudo, revelou  que essa pose não 

perdeu o  prestígio por essa época, pois chegou, por exemplo, a ser atribuída a ricos 

homens norte-americanos nos primeiros anos do novecentismo (fig. 78).  Além dos 

reis ingleses, outros soberanos europeus do início do século XX insistiram em 

conservar a velha pose real, como podemos apreciar num cartão-postal em que a 

temida figura do imperador Guilherme II (1859-1941), da Alemanha, exibe-se nessa 

mesma posição (fig.79a).  

                      O pintor norte-americano John Singer Sargent (1856-1925), que gozou de grande 

reputação entre a sociedade elegante da Europa durante a passagem do século XIX para o XX, 

decidiu recuperar em alguns de seus retratos masculinos poses e gestos característicos da 

retratística barroca: personagem retratado volta-se para seu lado direito, como manda uma 

longa tradição, apoia a mão na anca, e, no caso da famosa pintura figurando o Dr. Pozzi, exibe 

uma anacrônica gestualidade afetada, que já não se admitia entre cavalheiros viris no final do 

oitocentismo. Sem dúvida, a excepcionalidade do retrato de Pozzi, em termos de 

predominância de cor, vestimenta, pose e gestual, justificava-se pela própria personalidade 

fora do comum do retratado, a que o pintor quis representar por meio do estilo da antiga 

escola espanhola de pintura barroca (fig. 79b).  

 

                       

                                                                    * * * 
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77b- Retratos de reis ingleses do século XX.  
Acima, à esquerda, retrato de Eduardo VII, pintura de Sir Luke Fildes (1843-1972), c.1902.  
À direita, Jorge V, pintura de Sir Luke Fildes , 1911.  
Abaixo, à esquerda, Eduardo VIII e, à direita, o mesmo retrato adaptado para Jorge VI. Pintura de 
Albert Collings (1868-19487), 1936. 
Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_VII>  
Fonte:< https://en.wikipedia.org/wiki/George_V>  
Fonte:< http://www.dailymail.co.uk/news/article-2081633/Airbrushing-1930s-style-How-artist-used-coronation-

picture-Edward-VIII-successor-George-VI---painting-new-head-portrait.html> 
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78- Retrato de James Hazen Hyde. Pintura a óleo sobre tela de autoria de Theobald Chartran 

(1849-1907), 1901. Sociedade Histórica de Nova York, doação de James Hazen Hyde, 1949.1. 

Sem outras informações. 
James Hazen Hyde (1876-1959) era filho de um milionário norte-americano de nome Henry Baldwin Hyde (1834-1899), fundador 

de The Equitable Life Assurance dos EUA. A pose do retratado  evoca, sem dúvida, o quadro de Bronzino visto na fig.65. 

Fonte:< http http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Hazen_Hyde.jpg>   
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79a- Guilherme II, imperador da Alemanha.Imagem impressa em cartão-postal da 

passagem do século XIX para o XX. 
Observando a ilustração anterior e a imagem acima, vemos que a velha pose real barroca, que em parte ainda sobrevivia, perdeu, 

ao longo do oitocentismo, a antiga  graça e elegância cortesã, sendo substituída por uma circunspecção veladamente 

ameaçadora, atitude vista como mais adequada à moderna noção de  virilidade adotada pela civilização burguesa do século XIX. 

Fonte:< http://www.zazzle.com.br/porte_postal_do_vintage_de_kaiser_wilhelm_ii_cartao_postal-239903637507040918>        
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79b- Dr. Pozzi em casa. Retrato a óleo sobre tela de autoria de John Singer Sargent (1856-
1925), 1881. Acervo do Museu de Arte e Centro Cultural Armand Hammer de Los Angeles, 
EUA. Dimensões: 204 x 111cm.  
O dr. Samuel-Jean Pozzi (1848-1918) era figura de destaque na alta sociedade francesa. Jovem e belo, tinha grande 

cultura tanto na área de sua especialização médica, a ginecologia, como em outras áreas, como na de antropologia, 

tendo chegado a traduzir Charles Darwin (1809-1882) para o francês. Possuidor de grande senso estético, tornou-se 

amigo de vários artistas da época. Sargent, quando o conheceu, ficou fascinado pela bela figura de homem e 

ofereceu-se para pintá-lo. Retratou-o em casa, em camisola de dormir, robe de chambre de fulgurante tom de 

escarlate e chinelas, com uma mão à cintura e a outra pousada sobre o peito, num gesto teatral, de grande 

afetação. O Conde Robert de Montesquiou (1855-1921), que se tinha por grande esteta, afirmou detestar a pintura. 

Disse que não sabia a razão pela qual Sargent havia retratado o famoso doutor em vermelho,” com o falso ar de um 

Valois da Ginecologia”. Tendo acrescentado, com rispidez, “ O gosto é uma coisa muito especial ... o Sr. Sargent, que 

é um grande pintor, não tem nenhum.” 

Fonte:< http://www.wikiart.org/en/john-singer-sargent/dr-pozzi-at-home-1881> 
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A pose real  francesa          

                   

                     Rigaud já havia usado a pose do retrato de Carlos I da Inglaterra,  datado de 

1635, na tela que pintou  do jovem Duque de Chartres, de 1689 (fig. 50), à qual já 

fizemos menção,  óleo em que o retratado é mostrado a partir da altura dos joelhos ( 

reparemos que o quadro visto  na fig.28  também corresponde a essa mesma pose 

real e é anterior  a essa tela de Rigaud, havendo sido pintado entre 1652 e 1653 por 

Sébastien Pourdon, pintor francês  muito admirado por Rigaud, e  representando o rei 

sueco da época a partir do alto das coxas). Quanto aos retratos de Luís XIV anteriores 

ao de aparato de 1701, temos o que Rigaud pintou em 1694, com o rei usando 

armadura e empunhando o bastão de comando, em que o modelo também aparece 

dos joelhos para cima. Pintura que só sobreviveu por meio de cópias, sendo uma das 

melhores a realizada por Jean Ranc (1674-1735), hoje no Museu do Duque Anton 

Ulrich, em Brünswick (Baixa Saxônia, Alemanha) (fig.80). Em 1701, além da tela do 

monarca em trajes de coroação e de sua cópia, quase do mesmo tamanho, Rigaud fez 

outro, por solicitação real. Esse quadro era semelhante ao do museu de Brünswick,  

mostrando porém  o rei de corpo inteiro, pintura essa que foi enviada ao neto do rei, 

Felipe V da Espanha (1683-1746), e que atualmente está depositada no Museu do 

Prado (Madri, Espanha) (fig.81). No ano seguinte, executou ainda o retrato oficial de 

Felipe V em traje de cerimônia espanhol, usado pelos antigos reis habsbúrgicos 

(fig.82), igualmente de corpo inteiro. Tela encomendada por Luís XIV para tê-la como 

recordação de seu neto o Duque de Anjou, então indicado por testamento pelo último 

rei espanhol da dinastia dos Habsburgo para ser o novo Rei de Espanha, e que hoje se 

vê em Versalhes, havendo sido originalmente pendurado no gabinete do Rei-Sol. Mais 

tarde, por volta de 1727, Jean-Baptiste van Loo (1684-1745)  retomaria a mesma pose 

no retrato do bisneto de Luís XIV, Luís XV (1710-1774), em trajes de coroação (fig.83 a 

e 83b). Cumpre notar que a sequência de quadros acima citada acrescentou à pose 

real francesa a peculiaridade de todos eles exibirem a figura dos soberanos voltada 

para o lado direito dos retratados. 

                        Rompendo, porém, com essa tradição por ele criada, Rigaud pintaria o 

jovem rei Luís XV em diferentes ocasiões, entre elas, uma em 1721 e outra entre 1727 e  
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80- Retrato de Luís XIV, Rei de França, de armadura e com bastão de comando. Pintura    a 

óleo sobre tela, de autoria de Jean Ranc (1674-1735), a partir de obra executada por Hyacinthe 

Rigaud,1694. Museu do Duque Anton Ulrich, Brünswick, Alemanha. Dimensões: 162 x 129 cm. 
Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_1694.jpg>                      
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81- Retrato de Luís XIV, Rei de França,  de corpo inteiro, com armadura e bastão de 

comando. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1701. Museu do Prado, 

Madri, Espanha. Dimensões: 238 x 149cm. 
 Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rigaud_Hyacinthe_-_Louis_XIV,_roi_de_France.jpg?uselang=pt-br>    
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82- Retrato de Felipe V, Rei da Espanha, em traje de cerimônia dos antigos monarcas 

habsbúrgicos. Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1705. Palácio de 

Versalhes, França. Dimensões:230 x 155 cm. 
Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hyacinthe_Rigaud_-_Philippe_V,_roi_d%27Espagne_(1683-1746)_-

_Google_Art_Project.jpg?uselang=pt-br>             
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83a- Retrato de Luís XV, Rei de França.  Pintura a óleo sobre tela, de autoria de Jean-Baptiste 

van Loo (1684-1745), c. 1727. Palácio de Versalhes, França.  Dimensões: 205 x 171 cm. 
Salvo engano, essa pose  real apareceria pela última vez num retrato de Luís XV em tela de 1751, de autoria de 

Carlos van Loo (1705-1765). 

Fonte:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_King_Louis_XV_(1710-

1774)_of_France_in_circa_1727_by_Jean_Baptiste_van_Loo,_oil_on_canvas_held_at_Versailles.jpg> 
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83b-Retrato de Luís XV, rei de França. Óleo sobre tela, da autoria de Carlos Van Loo 
(1705-1765), 1750. Museu de Belas-Artes, Dijon, França. Sem outras informações.  
Mais uma vez a pose real francesa, de longa tradição, se manifesta. A posição dos pés do rei, porém, já não copia 
nenhum passo de dança.  
Fonte:<http://www.gettyimages.es/detail/fotograf%C3%ADa-de-noticias/portrait-of-louis-xv-of-france-known-as-the-

fotograf%C3%ADa-de-noticias/164077917 
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1729.   Em ambos os quadros,  a figura ereta do rei é vista quase de frente. Os pés do 

retratado, porém, acham-se em posição diferente da observada nas pinturas reais 

francesas realizadas a partir de 1701, embora a posição deles seja praticamente a 

mesma  nas duas  telas aqui referidas, apresentando-se, porém, de forma invertida 

(figs. 84 , 85 e 97). 

  Segundo o especialista francês Stéphan Perreau, críticos já haviam aventado a 

hipótese de que Rigaud teria recebido a inspiração para os retratos de Luís XIV e de 

outros membros da família real francesa não só das pinturas régias e de militares 

produzidas por Van Dick, mas de pintura de autoria de Charles-François Poerson 

(1653-1725), realizada por volta de 1690 para a Academia de Arquitetura de Paris, em 

que o grande rei Bourbon assume a pose real, mas sem mostrar as pernas abaixo da 

linha dos joelhos. Quadro do qual o especialista apresenta uma versão sob a forma de 

gravura em seu blog denominado HYACINTHE RIGAUD.  Le peintre des rois, executada 

por Pierre Drevet (1664-1738). Essa figuração de Luís XIV é igualmente notável por 

trazer a figura do monarca com a mão direita apoiada no topo do bastão de comando, 

e com os dedos assumindo um gesto de grande artificialidade barroca, sem dúvida 

então interpretado como gracioso e elegante (fig.86). 

                      Perguntamo-nos, contudo, se não teria havido a possibilidade de Rigaud 

ter conhecimento também do retrato pintado décadas antes pelo pintor francês 

Sébastien Pourdon, a quem admirava, quadro representando o rei sueco Carlos X 

Gustavo (1622-1660), em que a pose real já se mostrava inteira a partir do alto das 

coxas (fig.28), particularidade à qual nos referimos anteriormente. 

   

 

 

 

                                                                     * * * * 
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84- Retrato de Luís XV, Rei de França,   em trajes de coroação. Pintura a óleo sobre tela, de 

autoria de Hyacinthe Rigaud, 1721. Patrimônio Nacional, Madri, Espanha. Sem outras 

informações. 
Fonte::< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1721_-_Louis_XV_(Patrimonio_Nacional).jpg>   
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  85- Retrato de Luís XV, Rei de França, em trajes de coroação e com o cetro de Carlos V. 

Pintura a óleo sobre tela, cópia anônima  de um original de autoria de Hyacinthe Rigaud, 1727-

1729. Palácio de Versalhes,  França. Dimensões: 271 x 194 cm. 
 Fonte:< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LouisXV-Rigaud1.jpg>                   
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86- Retrato de Luís XIV, Rei de França. Gravura de Pierre Drevet (1664-1738), a partir de obra 

de  Charles-François Poerson (1653-1725), c.1692.©d.r.Sem outras informações. 
Fonte:<http://hyacinthe-rigaud.over-blog.com/article-louis-xiv-peint-par-rigaud-le-portrait-en-majeste-115497972.html> 
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                                         Fim da segunda parte 


