
CARAVAGGIO 

Nascido: 29 de setembro de 1571 ; Milão, Itália * 

Morreu: 18 de julho de 1610 ; Porto Ercole, Itália * 

Ativo Anos: 1593 - 1610 

Nacionalidade: italiano 

Movimento de arte: barroco 

Campo: pintura 

Influenciado por: Giorgione , Ticiano Vecellio 

Influenciado em: Gustave Courbet , Artemisia Gentileschi , Diego Velazquez , Hendrick 

Terbrugghen , Peter Paul Rubens , Johannes Vermeer ,Georges de la Tour , Jusepe de 

Ribera , Rembrandt , Eugene Delacroix , Edouard Manet , Jacob Jordaens , Francisco de 

Zurbaran , Jacques-Louis David , Caravaggisti , Giorgio Morandi 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio 

  

Caravaggio era um mestre pintor italiano, pai do estilo barroco, que conduziu uma vida 

tumultuada que lhe foi cortada por suas lutas e brigas. Como criança e estudante de arte, 
ele treinou em Milão sob um professor que tinha sido ensinado pelo próprio grande pintor 

italiano Titiano, e que o expôs às ótimas obras de Leonardo de Vinci e aos artistas 

lombardes. Mudou-se para Roma em 1592, depois de certas brigas resultaram na ferida de 

um policial. Roma na época estava em um período, se uma grande expansão, e as muitas 
igrejas e palácios que estavam sendo construídos precisavam de pinturas para decorar as 

paredes. Caravaggio também se mudou para Roma durante a Contra-Reforma, na qual a 

Igreja Católica Romana tentou conter a crescente onda do protestantismo e estava 

comissionando muitas obras para elevar o status social da Igreja.  
 

Ele chegou a Roma morrendo de fome e destituído, e imediatamente começou a trabalhar 

para Giuseppe Cesari, o pintor favorito do Papa, e ao final do século 16 cresceu a reputação 

de um grande pintor. Sua grande ruptura ocorreu em 1599, quando foi comissionado para 
sofrer a Capela Contarelli em Roma, que terminou em 1600. Depois disso, ele começou a 

receber muitas comissões, públicas e privadas. Algumas de suas obras, controversas em 

matéria (seu estilo realista inaceptablemente vulgar) e modelos (um dos seus modelos 

favoritos para a Virgem Maria era uma prostituta), e algumas de suas obras foram 
devolvidas para serem pintadas ou corrigidas. Outros foram devolvidos inteiramente, mas 

Caravaggio sempre teve um público disposto a arrumar qualquer pintura que ele produzisse.  

 

Como um brawler de rua, seus registros policiais e procedimentos judiciais preenchem 
muitas páginas. Em 1606, matou um jovem em uma briga de rua e fugiu para Nápoles, onde 

foi protegido pela família Colonna. Em 1608, ele foi preso e colocado na prisão por outra 

briga em Nápoles, mas conseguiu escapar. Em seu vôo da lei, ele percorreu Milão, Siracusa, 

Sicília, Palermo, Malta e Messina, recebendo continuamente comissões. Ele voltou a Nápoles 
para viver com a família Colonna e buscar um perdão do Papa, e em 1606, uma tentativa de 

assassinato foi feita em sua vida, deixando seu rosto permanentemente desfigurado.  

 

No verão de 1610, ele levou um barco de Nápoles para Roma, juntamente com três pinturas 
como uma oferta de paz, buscando um perdão do Papa. Ele nunca chegou ao seu destino, 

tendo morrido misteriosamente ao longo do caminho. Embora sua técnica artística tenha 

gerado o estilo barroco, ele foi rapidamente esquecido após sua morte. Não foi até a década 

de 1920 que seu corpo de trabalho começou a ser totalmente recebido e apreciado. 

 

OBRAS DO ARTISTA: https://www.wikiart.org/en/caravaggio/all-works 
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