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6.5 Na iconografia funerária helenística há o registro de

Na base do relevo funerário de Cyzique há uma inscrição

uma representação de um modelo arquitetônico como possível

com o nome do morto: Attalos, filho de Asclépiodoros. A partir

atributo de arquiteto. O exemplo é o relevo de Cyzique (200 a

de uma outra estela funerária de Samotrácia dedicada a

150 a.C.) atualmente no Museu do Louvre (inv. Ma 2854) no qual

Asclépiadès, filho de um Attalos, arquiteto, que segundo

uma jovem porta um modelo de arquitetura (Bommelaer, 2001)

Bommelaer também possui um imagem em relevo de uma

(Prancha 37). Esse relevo possui duas características originais na

rotunda, o autor constrói a suposição do modelo como emblema

história do motivo. A primeira é que se trata de uma das mais

de arquiteto.

antigas composições de cena envolvendo o portador do modelo,

Seria o relevo de Cyzique do pai de Asclépiadès, que teria

isto é, há um arranjo de personagens em um espaço no qual o

um nome derivado de seu avô, Asclépiodoros, e teria a mesma

portador se insere. A segunda é que o portador do modelo é

profissão de arquiteto? Esta é a questão que Bommelaer nos

individualizado, pois, muito provavelmente, representa uma

repassa. A resposta exigiria uma pesquisa histórica mais

pessoa real com suas características físicas particulares.

detalhada e uma análise formal da estela de Samotrácia, da qual
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Conforme Bommelaer, o modelo arquitetônico seria uma
representação miniaturizada de um tholos usado no relevo como
emblema da profissão de arquiteto do morto, Attalos. Vale notar
que assim como os tholos e os martyria – como S. Vitale – a
arquitetura do modelo de Cyzique também possui planta circular.

não se obteve nenhuma imagem nas referências bibliográficas
consultadas.
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6.6 No mundo romano é possível encontrar representações

Menor e à cidade de Philippopolis na Trácia. Estes dois estudos,

artísticas muito próximas ao motivo do portador do modelo. Uma

no entanto, não estabeleciam relações entre a iconografia

destas representações, associadas à arte numismática, diz respeito

numismática de Neokoros e a iconografia bizantina do “doador”.

ao privilégio de Neokoros, que era um honra imperial, aprovada

Foi Otto Benndorf, em 1902, quem percebeu a

pelo senado romano, que permitia às cidades escolhidas construir

similaridade entre estas iconografias, mas frustrou-se ao tentar

templos para o culto de seus deuses e do imperador. Em 1891,

cobrir a lacuna entre as imagens numismáticas do séc. III e os

Julius von Schlosser (apud Lipsmeyer, 1981) interpretou as

mosaicos do séc. VI. Em 1936, André Grabar reiterou a

figuras portando modelos de arquitetura em relevo sobre moedas

interpretação de que a iconografia do privilégio de Neokoros seria

da Ásia Menor (I a III d.C.) como uma representação artística

uma das fontes da iconografia da medieval da iconografia do

deste privilégio.

portador do modelo de arquitetura, mas dificilmente a única
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Nessa iconografia numismática, especialmente no séc. III
d.C., deuses aparecem portando modelos de arquitetura (como a
deusa Tychè, ou Fortuna, Prancha 38) e imperadores são
representados ofertando modelos a divindades protetoras como
Apolo (Azara, 2001). Em 1904 o pesquisador vienense Pick
(apud Lipsmeyer, 1981) demonstrou que o privilégio de
Neokoros restringia-se, exclusivamente, às províncias da Ásia

(Lipsmeyer, 1981).
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6.7 No mundo romano, ao menos desde o séc. II, há

6.8 A iconografia dos reis magos11 introduz na arte cristã

evidências materiais do uso de maquetes de arquitetura para o

uma variação do motivo oriental dos tributários, deslocados para

estudo e a comunicação de conteúdos espaciais e construtivos. A

a cena da natividade, oferecendo presentes ao menino Jesus. Esta

principal evidência arqueológica desta prática é a maquete de

iconografia é a primeira a perpetuar no universo cristão a imagem

pedra do templo A de Niha, cidadela próxima a Baalbek no

da prática milenar das oferendas ritualísticas.

Líbano (Prancha 39). Esta maquete, além de representar em

Uma das mais antigas imagens dos magos orientais

escala matemática o templo real, possui inscrições de medidas

encontra-se em meio aos afrescos da Catacumba de S. Priscilla

que sugerem alterações e alternativas de projeto (Will, 1984;

em Roma, datados no séc. III (Prancha 40). Outras expressões

Kalayan, 1971).

que merecem menção são os relevos esculpidos em sarcófago
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romanos, como o de Adelphia de Siracusa, na Sicília (séc. IV),
que pela disposição das figuras em seqüência, em movimento e
de perfil evidencia a filiação desta iconografia às imagens dos
cortejos de tributários próximo-orientais como as de Khorsabad
(742-705 a.C.) e as da Apadana de Persépolis (c. 520 a.C.).

11

No Evangelho de Mateus 2:11 os magos do oriente, que não são definidos como 3 pessoas e nem

são identificados como reis, ajoelham-se e oferecem ao menino ouro, incenso e mirra. A
iconografia das catacumbas romanas geralmente retrata esses magos orientais portando oferendas
em pratos. Na iconografia medieval é comum a representação dos magos portando potes, caixas,
frascos, em alguns casos, com formas que se assemelham a arquiteturas.
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Por fim, do mundo bizantino, há que se mencionar o

As várias referências artísticas mencionadas acima podem

mosaico de S. Apollinare Nuovo em Ravena, datado do final do

ser sintetizadas em quatro vertentes culturais, relacionadas aos

séc. VI, mas alterado inúmeras vezes nos séculos seguintes

costumes da oferenda, da apresentação ritualística, do tributo, e

(Prancha 40). Neste mosaico, posicionado na lateral esquerda da

do uso do modelo arquitetônico em escala reduzida como atributo

nave da basílica, os magos estão à frente de uma longa fila de

do arquiteto e como instrumento de projeto.

vinte e duas virgens que se dirigem para o trono da virgem com o
menino junto ao altar-mor. Aqui também os magos são

•

A OFERENDA: A vertente artística do sudeste

apresentados de perfil, com as pernas afastadas e os braços

europeu que tem origens no costume das culturas neolíticas de se

estendidos, em uma posição que enfatiza o movimento dos corpos

valerem de ritos de fundação envolvendo sacrifícios e oferendas
71

e o gesto de oferenda. A composição do mosaico em Ravena

de modelos arquitetônicos (bauopfer) e que, provavelmente, é

segue, grosso modo, o mesmo tipo aplicado em relevo nos

uma das raízes do costume greco-romano de ofertar modelos

sarcófagos romanos paleo-cristãos.

arquitetônicos em escala reduzida como ex-voto. Esta vertente

A partir destas primeiras expressões da iconografia dos

artística pode ter se desdobrado na iconografia numismática

magos em técnicas variadas (afresco, relevo e mosaico) este

romana do privilégio de Neokoros com a deusa Tyché portando o

motivo será bastante difundido e se fará presente em inúmeras

modelo de arquitetura.

expressões da arte cristã medieval.

A vertente

considerando a fragilidade desta afirmação com relação ao relevo

artística do costume egípcio da “apresentação da casa ao seu

de Cyzique (Bommelaer, 2001) – e a cultura imperial romana do

senhor” por meio de modelos arquitetônicos em ritos de fundação

emprego de modelos em escala reduzida como instrumento de

de templos (Badawy, 1972) que, aparentemente, ecoa na arte

projeto arquitetônico e máquinas de guerra (Vitruvius, 1567;

cristã medieval nas cenas de apresentação do modelo ao Cristo e

Kalayan, 1971; Will, 1984);

•

A APRESENTAÇÃO

RITUALÍSTICA:

à Virgem.
Não estariam os mosaicos bizantinos de Ravena
•

O TRIBUTO: A tradição iconográfica próximo-

oriental do cortejo de tributários que registra o uso do modelo de
arquitetura como tributo e que tem derivações possíveis na
iconografia dos estandartes (signa) usados na pompa triumphalis
romana com representações estilizadas de muralhas com ameias e
torres (Lipsmeyer, 1981). E também na iconografia cristã da
adoração dos reis magos onde estes, em cortejo, levam presentes
ao menino Jesus.

compondo uma expressão artística original que re-significava, no
universo cristão, os antigos temas pagãos da oferenda, da
72
apresentação (revelatio), do tributo e do projeto?
Aparentemente, em Ravena, Eclesius toma o lugar
histórico do “portador do modelo” que outrora fora de Paneshy,
do tributário de Khorsabad, da deusa Tychè, e da jovem de
Cysique.
Ao invés de uma suposta ruptura da arte cristã medieval
com a arte e a cultura antigas, o motivo da figura portando o

•

O PROJETO: A associação da imagem do modelo
modelo de arquitetura no mosaico de S. Vitale, como forma

arquitetônico como possível atributo de arquiteto – mesmo

simbólica relacionada às vertentes artísticas citadas, reafirma um

desígnios divinos. Desígnios divinos que, obviamente, visavam a

vínculo de continuidade entre o Mundo Bizantino e a

expansão da doutrina e a revelação das verdades supremas.

Antigüidade.

É justamente na época de Justiniano que a iconografia do

Desde Constantino que a edificação de igrejas havia se

portador coloca-se como imagem memorial de uma aliança

colocado com uma dupla função: como estratégia política de

construtiva entre a divindade e o império romano cristão que tem

associação do Estado à religião cristã, e do ponto de vista

na arquitetura sua principal forma simbólica. Afinal, a igreja é a

teológico, como oferenda máxima, reproduzindo assim no mundo

materialização de uma nova ordem, que vincula uma regência

romano as práticas ritualísticas enraizadas nos antigos costumes

transcendental – verdadeiro poder supremo e celestial –, à sua

mediterrâneos e próximo-orientais.

extensão terrena como poder político constituído, e consagrado,
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A partir do séc. IV, onde houvesse uma igreja ali estaria
uma extensão do Império Romano, e vice-versa.

por ela.
À medida que coloca o modelo como articulador de um

Sob o reinado de Justiniano (527-565), o construtor12, a

diálogo com a divindade criadora, essa iconografia parece

edificação de igrejas e a expansão da doutrina coincidem com os

legitimar concepções arquitetônicas originais que, em termos

planos imperiais de recomposição das antigas extensões

formais e espaciais, rompem com a tradição grega e romana, e

territoriais do antigo Império Romano. Estes esforços, sob a

por isso caracterizam uma invenção. Não exatamente uma

teologia cristã, adquirem a força de expressões diretas dos

invenção humana, mas uma expressão da vontade divina,

12

revelada, que inaugura uma nova ordem arquitetônica coerente
Não é por acaso que um dos textos de Procópio de Cesaréia, que faz a apologia de Justiniano, se

chama Peri Ktismaton ou De aedificiis (publicado em 561).

com uma nova ordem mundial, e isso justificaria as rupturas com

uma nova concepção espacial: a dilatação do espaço interno –

a tradição clássica, pagã.

com a conjugação de cúpulas e semi-cúpulas – e a abertura de

De todas as expressões artísticas, a arquitetura é a mais

entradas de luz.

visível das formas plásticas cristãs, e também a mais abstrata. A

Na paisagem do mundo bizantino, os novos templos, com

igreja é a arte maior que contém as demais imagens consagradas.

sua volumetria geométrica precisa e suas cúpulas, instituem-se

A igreja é domus domini, e a casa dos ícones.

como formas plásticas inequívocas do poder de Cristo, e

Na história da arquitetura cristã, as basílicas e as
martyria13

conseqüentemente dos poderes de seus representantes que

arquitetônicos,

constituem a igreja em toda sua amplitude religiosa, política e

praticamente exclusivos, por cerca de 200 anos, como adaptações

cultural. No interior das cidades, à distância, a apreensão dessas

de formas da arquitetura romana ao cristianismo.

arquiteturas é predominantemente visual, óptica, mas já se pode

colocaram-se

como

paradigmas
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No séc. VI, no entanto, há uma criação arquitetônica

intuir,

pela

dinâmica

de

volumes,

uma

“plena

iniciada em S. Sergius e Bacchus (525) em Istambul (Prancha

tridimensionalidade” (Riegl, 1981) do espaço interno. E, de fato,

41), expressa vigorosamente em Hagia Sophia (532-537)

esses espaços penetráveis, se oferecerão ao tato e à visão de quem

(Prancha 42), e manifesta, em menor escala, em S. Vitale (546-

os adentra com nichos sombreados e superfícies reflexivas em

548), Ravena (Prancha 43). Essas igrejas inauguram formas

mosaico,

plásticas originais – com a cúpula, especialmente – relacionadas a

definitivamente tridimensionais.

13
Martyria são, quase sem exceção, arquiteturas de planta central, que constituiriam com as
basílicas os dois sitemas espaciais da arquitetura tardo-romana. No entanto, cabe mencionar aqui
as resalvas de Riegl (1981) a esses templos funerários que, no seu entender, caracterizariam um
tipo misto, entre a arquitetura e a escultura (p.26).

sugerindo

profundidades

internas

variadas,
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Mas a inovação arquitetônica mais original das igrejas
cristãs do séc. VI, indissociável da dilatação do espaço interno,

tenaz entre luz e transcendência que será indissociável de toda a
arquitetura cristã, de S. Vitale à Ronchamp.

foi outra: o uso da luz com intenção poética, como metáfora da
transcendência.

Como bem se sabe, a capela palatina em Aachen (fins do
séc. VIII), e a igreja de S. Marco (c. 830) em Veneza evidenciam

Neste sentido, frente ao acervo de arquiteturas greco-

a influência bizantina, e toda a arquitetura cristã de cúpulas, de

romanas, a arquitetura bizantina é uma expressão completamente

Brunelleschi a Soufflot, passando por Michelangelo, Guarino

original, pois a luz funcional, ou utilitária, que iluminava o

Guarini e Cristopher Wren, tem raízes nesta tradição 14.

espaço das termas e basílicas romanas, transforma-se em uma luz

A inovação arquitetônica bizantina desenvolvida no séc.

poética, simbólica, que dá à luz o ícone, revela os mosaicos e o

VI repercutiu intensamente na Europa ocidental, a ponto de seus

espaço interior das igrejas bizantinas. Essa luz, prenunciada no

modelos predominarem como referência arquitetônica ao menos

Panteão em Roma, é dinamizada nas igrejas bizantinas com o

até o séc. XII, quando o gótico francês trará então outra

posicionamento de aberturas no tambor da cúpula e semi-cúpulas,

concepção espacial e construtiva.

78

e nas paredes laterais. Conjugada às absides e capelas, que

Não que o gótico tenha dispensado o uso poético da luz –

escavam reentrâncias no espaço interno antes concentrado e uno,

haja visto os vitrais e relevos que dela dependem –, mas promove

a luz bizantina parece dar forma plástica à doutrina neoplatônica
de Santo Agostinho da iluminação divina, criando um vínculo

14

A referência se faz, respectivamente, ao Duomo de Florença (1420-34), à cúpula de S.Genoveva

ou o Panteão em Paris (1755-92), à cúpula de S.Pedro em Roma (1558-60), à cúpula da capela da
Santissima Sindone ou santo sudário em Turim (1667-90) e à cúpula da catedral de S.Paul em
Londres (1675-1711).

uma reconfiguração espacial descentralizada ao retomar a planta

individuais do motivo artístico em questão, organizadas conforme

da basílica convergindo para o altar, em função do rito da missa.

suas técnicas de fatura, a saber: mosaicos, relevos e afrescos.

O motivo artístico do portador do modelo está entremeado
a essa história, e se faz presente em toda a trajetória da arquitetura
cristã, entre o mundo bizantino e a renascença. No entanto, há um
momento específico, meados do séc. XIII, em que essa
iconografia se entrelaça à história dos arquitetos e do projeto de
arquitetura. Coincidentemente, a partir desse ponto, o motivo do
portador do modelo se desdobra em outras iconografias correlatas
79
– do Deus arquiteto e dos santos, especialmente –, e a imagem do
modelo arquitetônico distancia-se da arquitetura real, passando a
ser usada como emblema ou atributo.
As relações entre o motivo artístico em pauta e as questões
em torno da história da arquitetura, e em torno do pensamento
medieval sobre o projeto de arquitetura estão no cerne do
interesse desta pesquisa, e serão estudadas a partir das expressões

finos

7. OS MOSAICOS

rendilhados,

introduzem

desenhos

lineares,

leves,

permeáveis, revelando uma figuração que prenuncia os mosaicos
Quando se entra na igreja de San Vitale, em Ravena, o
vazio central e a luz do sol que vaza as janelas se impõem.

acima. Nestes capitéis as figuras são mais nítidas: flores, ramos,
folhagens, e seres fantásticos de um mundo imaginário.

Inebriado por luz e sombras, o olhar vagueia nos veios dos
mármores

percorrendo

riscos

de

desenhos

Nos mosaicos ao alto, a figuração prenunciada se coloca

imaginários.

com toda intensidade, contrastando com os desenhos abstratos

Percebendo o cuidadoso arranjo das pedras, o pensamento

dos veios dos mármores, e com as composições geométricas dos

desenha, ávido, nas linhas dos veios dos mármores, figuras que se

pisos.

formam, se deformam, e se desfazem sob a luz. São figuras

As figuras em mosaico, elevadas, distanciadas do chão,

efêmeras, desenhos de fantasia, formas imaginárias como as que

colocam-se como o desvelamento de uma verdade superior que se

se inventam nas nuvens.

faz visível pela luz.

80

Os mármores polidos, pedras lisas, tão terrenas, parecem

Sobre um fundo dourado, cuja profundidade oscila

se colocar como a expressão mais densa da matéria, desta

dependendo da incidência de luz, essas figuras se movem ora para

materialidade do mundo que, como já alertara Platão, ilude os

a frente, quando a luz intensa espelha e faz brilhar o ouro das

sentidos.

peças, ora para trás, quando a luz indireta homogeneíza figuras e

Quando os olhos se elevam logo acima das colunas, os
capitéis bizantinos em tronco de pirâmide invertido, com seus

fundo, fixando a cena no plano.

Esse efeito dos mosaicos ecoa e amplifica a dinâmica

Nestes mosaicos, história e mito se fundem. Ali as

espacial da arquitetura bizantina. O tema subjacente é o

imagens do Império Romano se mesclam, pela primeira vez, à

movimento – que transforma as coisas no tempo, anima os seres

mística cristã, conformam uma única iconografia, apóiam-se

vivos, gera e degenera a vida –, e o caráter aparentemente estático

oficialmente, fortalecendo-se. Compartilham um mesmo projeto

e

político de resistência, consolidação, e expansão de domínios.

permanente

da

arquitetura

sua

melhor

metáfora,

paradoxalmente.

Projeto comum que tem na Ecclesia sua expressão arquitetônica.

É aí que se apresenta a imagem de Eclesius, bispo de
Ravena, portando o modelo arquitetônico de S. Vitale (Prancha

Em Ravena conjugam-se, então, duas inovações artísticas:
uma arquitetônica e outra iconográfica.

44).

Quanto à arquitetura, a igreja de S. Vitale segue, por um
Eclesius iniciou a construção da igreja ainda sob a

lado, a tradição constantiniana dos martyria15 de planta central do

ocupação ostrogoda, e conseguiu assim cravar no norte da Itália

séc.IV, e por outro lado, rompe com a tradição das basílicas

uma bandeira do cristianismo e, conseqüentemente, do Império

romanas e se alinha à concepção espacial originalmente bizantina,

Romano. A afirmação desta presença romana adquiriu grande

já prenunciada em S. Sergius e Bacchus (c.525) e Hagia Sophia

importância dentro dos planos de Justiniano de reintegração das

(532-537), na então Constantinopla.

antigas fronteiras do Império. Por isso ali estão, nos mosaicos,
Justiniano e Teodora com suas comitivas imperiais, junto ao
Cristo, a S. Vitale, aos profetas e outros personagens bíblicos.

15

Esta tradição tem como base o Santo Sepulcro e o Anastasis em Jerusalém, o Santuário da

Natividade em Belém, e o mausoleum de S.Constanza em Roma que assim como S.Vitale são
arquiteturas com abóbada interna.
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Essas igrejas bizantinas que inauguram um novo tempo –

Quanto à iconografia, a inovação existente em S. Vitale

a era cristã – apresentam, como já foi dito, uma nova concepção

diz respeito à inserção de figuras históricas no universo de

espacial: um espaço interno acessível, centralizado e ampliado

imagens míticas, e à apresentação do motivo da figura portando o

pela luz, e pelas reentrâncias de absides e cúpulas. Como

modelo de arquitetura, como já mencionado.

configuração espacial são templos distintos do modelo grego, e

Mas seria Eclesius o primeiro portador do modelo no

também do Panteão romano. A dilatação do espaço interno, e as

mundo cristão? Seria essa imagem uma invenção européia gerada

várias entradas de luz dispostas nas empenas e no tambor são

na península itálica?

inovadoras, e constituem a essência da poética arquitetônica
bizantina.

Uma das mais antigas referências textuais ao motivo em
pauta é a descrição de Chorikios de Gaza no seu Laudatio
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Em San Vitale a poética da luz, como representação

Marciani (536) sobre a decoração da abside de S. Sergio em

artística não-figurativa do logos divino, constitui a própria razão

Gaza, na Palestina, na qual o Basileus Stephen, introduzido pelo

de ser da forma arquitetônica.

Bispo, apresenta o modelo ao Santo que o introduz à Virgem, no

A

composição

artística

original

do

mosaico

em

trono, com o menino (Lipsmeyer,1981).

semicúpula de Ravena será o modelo de outras representações

Segundo Maguire (1998) esta imagem era feita em

dos sécs. VI e VII, como a da basílica Eufrasiana em

mosaico e mostrava S. Sergius, como um intermediário,

Parenzo/Porec, e as das igrejas de S. Agnes, e de S. Giovanni in

apresentando o “doador” à Virgem e ao menino. Esse mosaico,

laterano em Roma.

hoje inexistente, era contemporâneo aos mosaicos da península

itálica, datados a partir de 52616 e seguiam, aproximadamente, a

outras técnicas. Essa resposta tão intensa à luz criou um vínculo

mesma estrutura compositiva (Lipsmeyer, 1981; Maguire, 1998).

indissolúvel entre o mosaico e a arquitetura bizantina da Alta

Esta sincronicidade das primeiras imagens do motivo dificulta

Idade Média.

afirmar a precedência de expressões próximo-orientais na

O estudo do conjunto de imagens bizantinas do portador

representação do tema em foco, mas permite datar, com uma certa

do modelo mostra que, entre o séc. VI e o séc. IX, a técnica do

precisão, os primeiros registros do motivo em estudo no séc. VI.

mosaico predomina na representação desse motivo, e suas

A técnica do mosaico17 cria figuras pela incrustação de

características comuns são as seguintes:

pequenas peças coloridas, chamadas tésseras, sobre uma
superfície. Essas tésseras podem ser feitas de pedra, madrepérola,

•

As

representações

concentram-se

em

Ravena,
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mármore, vidro ou cerâmica (Hetherington, 1967).

Parenzo/Porec e Roma.

O brilho dos mosaicos é incomparavelmente superior ao
da pintura em afresco e, dependendo da incidência da luz e do

•

Todas as representações estão no interior das igrejas, e

material que conforma a superfície das tésseras (ouro, vidro e

a figura em foco localiza-se, geralmente, na semi-

esmaltes), formam-se reflexos espelhados, inigualáveis com

cúpula da abside.

16

O exemplo mais antigo seria a imagem do bispo Eclesius na abside de S.Maria Maggiore em

Ravena, datada entre 521 e 532, não mais existente. Esta imagem é um pouco anterior à do Papa
Félix portando o modelo na abside da igreja de S. Cosme e Damião, em Roma, datado entre 526 e
530, mas refeito várias vezes (a última intervenção é dtada em 1819) e provavelmente alterado no
séc. XVII (Lipsmeyer, 1981).
17

obra inspirada pelas musas com raiz etimológica no latim musivum ou musaicon (Houaiss, 2001)

•

Nos mosaicos, quem porta o modelo é inicialmente o

•

A figura sempre está integrada em uma composição

bispo local (Eclesius e Eufrasius) (Prancha 45) e

centralizada, em geral, com número ímpar de

depois o Papa (Pelagius II e Honorius) (Prancha 46),

personagens (3, 5, 7 ou 9 figuras, no todo). O centro

todos trajando manto e estola. Pode-se dizer que a

da composição é dominado pela imagem do Cristo

representação de um clérigo portando o modelo é

Pantocrator (S. Vitale, S. Lorenzo fuori-le-muri, S.

exclusiva, em mosaicos, até a imagem de Justiniano

Cosme e Damião) ou da Virgem com o menino

em Hagia Sophia (976-1025). De modo geral, as

(Basílica Eufrasiana e Capela de S. Venâncio junto ao

primeiras representações que rompem com este

batistério de S.Giovanni in laterano), ou ainda do

costume são os relevos georgianos do séc. IX, e em

santo padroeiro (S. Agnes fuori-le-muri). Em todos os
85

seguida, os relevos armênios que apresentam como

casos a figura portando o modelo de arquitetura

portadores do modelo reis e príncipes.

localiza-se mais próxima das extremidades do que do
centro da composição.

•

Quem porta o modelo de arquitetura é um pater
ecclesia, um fundador da igreja, o responsável por sua

•

É comum haver grafado ao lado das figuras, no

edificação e seu curador. Eclesius, por exemplo,

próprio mosaico, o nome do personagem. Esta grafia

mesmo sem ser o financiador da obra arquitetônica

intencional torna inequívoca a identificação do

fieri fecit, fez construir a igreja.

portador conferindo à imagem um caráter memorial.
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•

A figura é apresentada sempre em posição frontal18, e

Conforme a tradição cristã, não se toca com a mão um

o modelo deslocado para um dos lados, em geral para

objeto sagrado que deve ser envolto em seda ou outro

a esquerda de quem o porta. A representação da figura

tecido nobre.

humana em posição frontal é uma característica da arte
cristã desde suas primeiras expressões como as

•

O modelo mostra, em geral, a fachada principal e uma

pinturas murais de Dura-Europos na Síria, c. 230. No

das laterais da igreja. A representação da arquitetura é

entanto, não se conhece representações artísticas,

predominantemente realista ao menos até meados do

anteriores ao séc. VI, que incluam indivíduos

séc. VII. Já nos mosaicos do séc. IX predominam

históricos associados a figuras míticas. Os portadores

representações esquemáticas de arquiteturas genéricas
88

do

modelo

representados

nos

mosaicos

aqui

de grande simplificação formal.

mencionados estão dentre os primeiros personagens
históricos a adentrarem o mundo sagrado da
iconografia cristã.

A partir do séc. VIII os mosaicos representando o motivo
artístico em questão praticamente desaparecem. Provavelmente
como conseqüência das intervenções iconoclastas (726-843) que

•

O modelo é seguro com ambas as mãos, mas estas não

tentaram banir das igrejas bizantinas a representação figurativa,

o tocam, pois estão sempre cobertas por um manto.

especialmente do corpo humano.

18
A posição frontal das figuras, com os olhos bem abertos, criam o efeito do olhar que acompanha
o espectador e que pode ser interpretado, quando aplicado ao Cristo, como uma metáfora da
onisciência divina: o olhar que tudo vê.

Do final do período iconoclasta, entre 817 e 841, cabe

O retorno dos ícones, na segunda metade do séc. IX,

mencionar os mosaicos em Roma dos papas Pascoal I e Gregório

promoveu, ainda que de modo esparso, manifestações tardias do

IV devido à retomada da postura tradicional. Essas representações

motivo em mosaico das quais cabe citar três exemplos.

se assemelham muito à figura no mosaico do oratório do papa

O primeiro é o mosaico existente na luneta do exonártex

João VII na antiga basílica de S. Pedro (1º quartel do séc. VIII), e

sul da igreja de Hagia Sophia, datado entre 976 e 1025, que

à imagem do Bispo Venantius Fortunatus no batistério de S.

representa o imperador Justiniano portando o modelo de Hagia

Giovanni in laterano em Roma. Define-se então um padrão: um

Sophia, e o Imperador Constantino portando o modelo das

tipo estilizado de representação da figura com halo quadrado,

muralhas da cidade de Bizâncio ao lado da virgem e do menino

vestido com manto amarelo e estola branca, e portando um

(Prancha 47).
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modelo bastante geometrizado e esquemático sobre as mãos
cobertas.

O segundo é o mosaico na abside da igreja de S. Maria
Trastevere em Roma, com datação circa de 1140, que retoma, de

A introdução do halo quadrado no portador do modelo é

modo geral, a estrutura compositiva dos antigos mosaicos do séc.

uma inovação que aparentemente surge no séc. VIII, com o

VI com 9 personagens, e usa a concavidade semicúpula da abside

mosaico do papa João VII e, desde então, se firmou como signo

para enfatizar a circularidade e a profundidade da cena (Prancha

de espiritualidade de uma pessoa em vida.

48).
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O terceiro é o mosaico existente no nártex interior de
Kariye Camii, antigo monastério de Chora, em Istambul na
Turquia, provavelmente posterior a 1321, que apresenta o
logoteta Theodoro Metochites, de joelhos, oferecendo o modelo

Kariye Camii inova ao apresentar uma composição exclusiva, na
qual apenas o logoteta portando o modelo se apresenta ao Cristo.
Entre os primeiros mosaicos dos sécs. VI e VII e estes
mosaicos tardios valeria ressaltar aqui algumas diferenças:

da igreja ao Cristo (Prancha 49). Esta representação do portador
do modelo de joelhos é nova na técnica de mosaico, muito
embora encontre antecedentes na postura de Otto I no relevo de

•

As representações em mosaico do motivo em foco,
que aparentemente originaram-se na península itálica,
92

Magdeburg (c. 970), de Carlos Magno no relicário do mosteiro de

deslocaram-se para o Oriente, mais especificamente

Aachen, Alemanha (c.1215), e também na postura de Enrico

para Constantinopla, atual Istambul, capital do

Scrovegni no afresco de Giotto em Pádua (1303-05).

Império Bizantino.

Quanto à estrutura compositiva, se os exemplos anteriores
seguem esquemas tradicionais (Justiniano e Constantino ladeando
a Virgem com o menino, e o Papa Inocêncio em composição de
grupo ladeando o Cristo e a Virgem entronados), o mosaico de
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retratar em sua imagem memorial como o imperador
•

de

Leo, também de joelhos. Esta era a atitude cristã

Constantinopla, o mosaico de Theodoro Metochites

recomendada por Damasceno diante dos ícones: a

em Karyie Camii compõe uma imagem original a

proskynesis, uma veneração honrosa de joelhos,

partir da fusão e da reinterpretação de dois mosaicos

dirigida a uma representação pictórica do Cristo, da

de Hagia Sophia: o mosaico do Imperador Leo VI

Virgem, santos e anjos (Boy, 2007).

Como

fenômeno

artístico

específico

ajoelhado junto ao Cristo (Prancha 50), e o mosaico

•

Da abside, no interior das igrejas, as representações

de Justiniano já mencionado. Conhecedor dos escritos

orientais se deslocaram para a região próxima à porta:

de João Damasceno – que também fez retratar nos

o nártex ou o exonártex. Esse deslocamento evidencia
94

afrescos de Chora – Metochites, na época recém

a aproximação da imagem do exterior da igreja

empossado primeiro-ministro, logoteta, reformou e

pretendendo uma visibilidade mais ampla, pública,

renovou o antigo monastério e, ambicioso, fez-se

consolidando seu caráter político.
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•

Em Hagia Sophia quem porta o modelo não é mais um

•

A figura que porta o modelo o segura com ambas as

eclesiástico, mas o próprio imperador. Essa imagem

mãos e estas o tocam. Este detalhe revela influências

de Justiniano, como já mencionado, é o único exemplo

orientais na composição destes mosaicos tardios,

em

especialmente dos relevos georgianos e armênios, na

mosaico

a

romper

a

exclusividade

das

representações de eclesiásticos portando o modelo da

ênfase dada às mãos.

igreja. A cena é posterior em cerca de 400 anos ao
reinado de Justiniano, e integra-se em uma segunda

•

O modelo mostra, em geral, apenas a fachada principal

geração de mosaicos composta para substituir os

da igreja. A representação da arquitetura torna-se mais

mosaicos originais da igreja seriamente danificados

esquemática e idealizada.
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durante o período iconoclasta. Teria existido um
mosaico anterior representando Justiniano com o

Se a partir de meados do séc. VII as representações em

modelo? Não se sabe ao certo. Curiosamente este

mosaico do motivo da figura portando o modelo de arquitetura

mosaico tardio de Hagia Sophia é contemporâneo às

tornam-se cada vez mais raras no ocidente, por outro lado,

obras de recuperação da cúpula da igreja conduzida

surgem, a partir de então, inúmeras representações em relevo na

pelo arquiteto armênio Trdat, em torno de 989, logo

região das atuais Geórgia e Armênia.

após um violento terremoto (Asolik de Taron, 1917;
Donabédian, 1991).

