
EL GRECO 

Nascido: 1541 ; Creta, Grécia * 

Morreu: 07 de abril de 1614 ; Toledo, Espanha * 

Ativo Anos: 1563 - 1614 

Nacionalidade: espanhol , grego 

Movimento de arte: manierismo (Renascença tardia) 

Escola de Pintura: Escola Cretan 

Campo: pintura , escultura , arquitetura 

Influenciado por: Arte Bizantina 

Influenciado sobre: Expressionismo , Cubismo , Eugene Delacroix , Edouard Manet , Der 

Blaue Reiter (The Blue Rider) , Paul Cezanne ,Pablo Picasso , Franz Marc , Jackson 

Pollock , Roberto Montenegro , José Clemente Orozco , Francisco Pacheco 

Professores: Ticiano Vecellio 

Amigos e colegas de trabalho: Giulio Clovio 

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

 
 

Domenikos Theotokopoulos, outro conhecido conhecido como "El Greco" devido à sua 

herança grega, era um popular pintor, escultor e arquiteto grego do Renascimento 

espanhol. Ele foi mestre da arte pós-bizantina aos 26 anos, quando viajou para Veneza, e 
mais tarde em Roma, onde abriu sua primeira oficina. Ao contrário de outros artistas, El 

Greco alterou seu estilo para se distinguir de outros artistas da época, inventando 

interpretações novas e incomuns de assuntos religiosos. Ele criou figuras ágeis e alongadas, 

e incluiu uma luz atmosférica vibrante. Após a morte de Raphael e Michelangelo, ele estava 
determinado a deixar sua própria marca artística e se ofereceu para pintar sobre a Última 

Ceia de Michelangelo para o Papa Pio V. Suas crenças artísticas não convencionais (sua 

aversão a Michelangelo incluídas), juntamente com sua forte personalidade,  

 
Em 1577, El Greco se mudou para Toledo, onde produziu a maioria de suas obras 

maduras. Embora ele tenha completado grandes trabalhos encomendados em igrejas em 

torno de Toledo, ele permaneceu fora de favor com o rei, e assim não recebeu o patrocínio 

real que ele desejava. El Greco fez Toledo sua casa, alugando uma série de apartamentos do 
Marquês de Villena, que incluiu três apartamentos e vinte e quatro quartos. Ele passou muito 

tempo estudando, pintando e vivendo em alto estilo, muitas vezes empregando músicos para 

brincar por ele enquanto ele jantava.  

 
Embora ele tenha sido um pintor muito renomado e prolífico, perto do final de sua vida ele 

sofreu dificuldades econômicas, exacerbado pelo não pagamento por seu trabalho para o 

Hospital das Caridades em Illescas. Ele encontrou seu final aos 73 anos, devido a uma 

doença súbita. Após sua morte, as obras de El Greco foram amplamente ignoradas. Seu 
tratamento incomum de assunto e iconografia complexa levou muitos contemporâneos a 

desacreditar suas obras. Não foi até o surgimento do período romântico que suas obras 

foram descobertas recentemente, provocando um ressurgimento de interesse nas obras do 

artista. Suas obras mais tarde influenciaram pintores realistas, impressionistas, cubistas e 
abstratos, incluindo Pablo Picasso e Edouard Manet. 

TODAS AS OBRAS DE ARTE: https://www.wikiart.org/en/el-greco/all-works 

 

javascript:;
javascript:;
https://www.wikiart.org/en/artists-by-nation/spanish
https://www.wikiart.org/en/artists-by-nation/greek
https://www.wikiart.org/en/artists-by-art-movement/mannerism-late-renaissance
https://www.wikiart.org/en/artists-by-painting-school/cretan-school
https://www.wikiart.org/en/artists-by-field/painting
https://www.wikiart.org/en/artists-by-field/sculpture
https://www.wikiart.org/en/artists-by-field/architecture
https://www.wikiart.org/en/artists-by-art-movement/byzantine-art
https://www.wikiart.org/en/artists-by-art-movement/expressionism
https://www.wikiart.org/en/artists-by-art-movement/cubism
https://www.wikiart.org/en/eugene-delacroix
https://www.wikiart.org/en/edouard-manet
https://www.wikiart.org/en/artists-by-painting-school/der-blaue-reiter-the-blue-rider
https://www.wikiart.org/en/artists-by-painting-school/der-blaue-reiter-the-blue-rider
https://www.wikiart.org/en/paul-cezanne
https://www.wikiart.org/en/pablo-picasso
https://www.wikiart.org/en/franz-marc
https://www.wikiart.org/en/jackson-pollock
https://www.wikiart.org/en/jackson-pollock
https://www.wikiart.org/en/robert-montenegro
https://www.wikiart.org/en/jose-clemente-orozco
https://www.wikiart.org/en/francisco-pacheco
https://www.wikiart.org/en/titian
https://www.wikiart.org/en/giulio-clovio
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Greco

