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Cada quadro conta uma história. No entanto, as narrativas 
representadas em muitas pinturas constituem um mistério para a 
maioria dos visitantes do museu. Isto, porém, não invalida a fruição 
estética, uma vez que a obra pode ser apreciada pela sua composição, 
pelas suas cores ou mesmo pela técnica e mestria do artista.

Os artistas se inspiraram na rica fonte das histórias clássicas e 
bíblicas. Os dramas míticos, históricos e religiosos apresentados 
são tão absorventes que conseguem um interesse crescente no 
significado de cada tema.

Mas o que são iconografia e iconologia?

O termo “iconografia” vem do grego eikon, que significa “imagem”, 
e “grafia”, que remete à escrita da imagem.

Iconografia é um ramo da história da arte que trata do tema ou 
mensagem das obras de arte, em contraposição à sua forma. 
Enquanto a iconologia é o estudo da formação, transmissão e 
conteúdo das imagens e representações figurativas. A distinção entre 
iconografia e iconologia surgiu através do crítico e historiador da arte 
alemão Erwin Panofsky. Segundo ele, a iconografia é o estudo do 
tema ou assunto, e a iconologia, o estudo do significado do objeto.

Esta mostra foi organizada para ilustrar as aulas de iconografia 
proferidas pelo Prof. Dr. Luís Casimiro, com obras selecionadas no 
acervo do museu, cuja iconografia remete a temas da mitologia, 
alegorias, naturezas mortas e assuntos religiosos.
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