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RESUMO 
Este artigo aborda o contexto de publicação de uma reprodução da Vênus de Urbino, de 
Tiziano, assinada por Torini e veiculada na Revista Galeria Illustrada, que circulou em 1889 
no contexto paranaense. Impressa em litografia e tendo como editor e proprietário o litógrafo 
catalão Narciso Figueras, o periódico tinha como um de seus objetivos levar a modernidade 
ao seu leitor, sendo a arte um dos vetores deste movimento de renovação. Para a análise, 
serão mobilizados os conceitos de espaço de experiência e horizonte de expectativa, de 
Reinhard Koselleck. 
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ABSTRACT  
This article deals with the context of the publication of a reproduction of the Venus of Urbino 
by Titian, signed by Torini and published in the magazine Galeria Illustrada, which circulated 
in Parana in the year of 1889. Printed in lithography and having as its editor and owner the 
Catalan lithographer Narciso Figueras, the magazine had as one of its objectives to bring the 
modernity to its reader, and art was one of the vectors of this movement of renewal. For the 
analysis, we propose to mobilize the concepts of space of experience and horizon of 
expectation, by Reinhard Koselleck. 
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No Brasil, sempre que se pensa em moderno e modernidade no final do século XIX, 

olha-se para o Rio de Janeiro, por vezes São Paulo. A intenção deste artigo é 

deslocar este olhar e direcioná-lo para a capital da Província do Paraná. O recorte é 

bem específico, fevereiro de 1889, período em que circularam os números 8 e 9 da 

Revista Galeria Illustrada, um impresso ainda com fortes marcas do projeto moderno 

iluminista, que apresentou em seu programa o objetivo de conduzir seus leitores 

pelos caminhos da civilização e do progresso. 

Considerada a primeira revolução gráfica da imprensa paranaense, esta que foi a 

segunda revista impressa em processo litográfico no Paraná concorria, segundo 

Newton Carneiro (1975), “com as melhores revistas brasileiras e até dos grandes 

centros do mundo”. Identificava-se também, para os leitores, como publicação “de 

gênero completamente novo” ao propor a abordagem de assuntos diversos aliando 

texto e imagem, muito embora as ideias artísticas (literárias) divulgadas na revista 

não fossem pioneiras no Brasil. A Revista Nitheroy e a Revista da Sociedade 

Filomática, da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, por exemplo, já 

apresentavam propostas congêneres no que se refere às relações entre texto e 

imagem desde 1833, com a ambição de ocidentalizar o país por meio de signos 

abertamente europeus do progresso, da ilustração e dos vislumbres de 

universalização. (PINASSI, 1998). 

Para além de seus objetivos impressos e declarados, a própria materialidade da 

revista é resultante da chegada das novas conquistas científicas e tecnológicas que 

desembarcavam seguindo o caminho aberto pelos trilhos da linha férrea entre 

Curitiba e Paranaguá, com efeitos imediatos para o desenvolvimento da região. A 

ligação entre o litoral e o planalto paranaenses enfrentava dificuldades topográficas, 

tendo sido objeto de atenção do governo e dos empresários paranaenses, o que 

resultou na construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, inaugurada em 

1885 (DICIONÁRIO..., 1991, p. 141). Ao que tudo indica, o progresso proporcionado 

pela melhoria dos meios de transporte também repercutiu na imprensa, ao permitir 

que a imagem se aliasse ao texto, dando início a uma revista “ilustrada”, com 

potencial e objetivos expressos de contribuir para a educação estética do leitor da 

província. Segundo Veiga (2003, p. 406) a educação estética era um importante 
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tema da pedagogia iluminista, considerada fundamental para a construção de um 

sujeito autônomo e matriz da produção de civilidade. 

A revista nasceu dentro de uma espécie de movimento progressivo da cena cultural 

paranaense, que ganhou impulso significativo quando, a partir de 1880, as artes 

gráficas e o serviço de tipografia passam a utilizar o prelo mecânico. Este 

maquinário foi uma inovação tecnológica da imprensa paranaense da época que, 

com a chegada de Luíz Antônio da Silva Coelho, freqüentador das rodas literárias da 

Corte, viabilizou o lançamento de revistas, a edição local de livros e a melhoria da 

periodicidade de jornais. Um exemplo foi o "Dezenove de Dezembro", que em 1884 

passou a ter edição diária.  

A instalação de uma oficina litográfica só se tornou possível com a chegada a 

Curitiba, em 1884, do catalão Narciso Figueras, que desembarcou junto aos novos 

equipamentos da sua oficina Lithographia do Commércio. Sua intenção era de 

contribuir positivamente para a formação do pensamento curitibano numa 

perspectiva de sintonia com a modernidade, buscando desafiar a capacidade da 

provincial Curitiba de penetrar na nova realidade progressista. É o que se percebe 

por ocasião do lançamento do primeiro número da Revista Galeria Illustrada, de 

quem foi idealizador e editor, quando deixa evidente aos seus leitores a sua 

pretensão em assumir um caráter moderno e elitista:  

Galeria Illustrada apresenta ao público benévolo o seu primeiro 
número, cônscia de que, encontrando a proteção deste, poderá 
marchar desassombradamente na arena do jornalismo moderno, e 
desempenhar fielmente o grande papel que os seus contemporaneos 
representam na liça das grandes e momentosas questões que ora 
revolucionam o animo [sic] nacional: - falamos das grandes 
transicções porque estão passando a literatura e os nossos 
costumes populares. (A Galeria Illustrada, Curitiba, nov. 1888, n.1, 
p.2). 

Mas que Curitiba era esta que se apresentava como desafio para Narciso Figueras? 

A pesquisadora Maria Ignês Mancini De Boni (1985, p. 27) nos descreve a capital da 

Província do Paraná da década de 1880 como palco de um crescimento 

demográfico considerável, devido à imigração maciça entre os anos de 1870 e 1890, 

com uma precária estrutura urbana, ainda sem infraestrutura necessária para 

acomodar tamanho crescimento populacional.  
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A partir das contribuições referentes à noção de tempo histórico de Reinhart 

Koselleck (2006), selecionamos como questão nuclear para esta análise as 

categorias históricas construídas pelo autor a saber: espaço de experiência e 

horizonte de expectativa. Para o autor, tais categorias são construídas socialmente, 

mostrando-se para a compreensão das dimensões de espaço e tempo, através das 

quais é possível observar o relacionamento dos indivíduos na construção de um 

futuro a partir do já conhecido e experimentado, investigando “as condições das 

histórias possíveis”. 

Quando Figueras apresenta Galeria Illustrada aos seus leitores e assume o 

compromisso de “marchar desassombradamente na arena do jornalismo moderno” 

(p. 2) o que se espera, no primeiro momento, é vermos publicadas em suas páginas 

a modernidade tão propagada pela revista. Apesar do discurso, muito do que se viu, 

na área das artes plásticas, foram reproduções de imagens de obras da Alta 

Renascença. Podemos supor, que talvez ele tivesse em mente que para o periódico 

ser um agente de mudança fundamental para o desenvolvimento do pensamento 

curitibano seria preciso acesso à cultura geral e a imagens das obras consideradas 

ícones da arte já naquele tempo. Isso corresponderia ao que Hans Robert Jauss 

(1970, p. 29-35) identifica como quinto momento do conceito de moderno, 

consagrado pelos chamados ''novos iluministas'' como período no qual o moderno 

não se distancia do velho, mas sim do que é clássico.  Segundo o autor, o termo 

passa a designar o agora histórico do presente, dando ao moderno o valor mais alto 

e vendo no clássico apenas um valor funcional.  

Para Koselleck (2006, p. 315), é preciso supor uma diferença ampla e consciente 

entre a experiência transmitida e a nova expectativa que se manifesta.  Tomaremos 

como exemplo a publicação, na Galeria Illustrada, de uma cópia da Vênus de Urbino 

de Tiziano, assinada por Torini, que colocou o leitor frente a frente com a arte da 

Alta Renascença e que gerou posteriormente críticas duras à revista, publicadas em 

uma de suas seções, denominada “Pequenos Echos”- em que um leitor reclamou de 

“uma gravura indecente, imoral, um verdadeiro escândalo” (GI, Curitiba, mar. 1889, 

n. 9, p. 80), referindo-se, sobretudo, à nudez da figura feminina. 
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Figura 1 - Torini. Vênus de Tiziano. Autografia, p&b, 25 x 17,5 cm., página esquerda na vertical.GI, 
Curitiba, fev. 1889, n. 8, p. 69.  

 

Assim como John Ruskin, crítico de arte inglês, que em palestra proferida em 1864 

no Rusholme Town Hall, em Londres, repreendeu a plateia por não dar valor à arte, 

acusando-a de ser moralmente analfabeta e de não ser capaz de ler as imagens que 

a arte tinha a lhe oferecer (MANGUEL, 2001, p. 32), a ironia do autor responsável 

pela seção se manifesta de maneira ácida, ao mesmo tempo em que fortalece o 

vínculo da Galeria Illustrada com a modernidade, da qual se julga portadora, ao 

permitir e rebater a “crítica” do leitor. Afinal a crítica já se estabelecia como um dos 

signos do moderno, era parte ativa do jornalismo do século XIX e, como tal, tinha 

espaço privilegiado em suas seções e charges o que permitia embates diretos: 

A resposta para essa e iguais cachimônias é o Sr. Torini lhes pintar 
algumas Vênus de tanga! A nossa hipocrisia. A nossa hipocrisia 
corre parelhas com o abuso que certos sujeitos fazem do direito que 
tem todo cidadão de ser burro ao seu gosto! (HYALINO. GI, Curitiba, 
mar. 1889. Pequenos Ecos, n. 9, p. 80). 

Na citação acima, é possível perceber claramente como o texto jornalístico pode ser 

observado como lugar privilegiado para manifestações de diferentes vozes e 

também, segundo Vieira (2007, p. 14), como espaço de “intervenção que visa 



 

 
OSINSKI, Dulce Regina Baggio; VEZZANI, Iriana Nunes. A "Vênus de Urbino" entre a Galeria Uffizi e a Galeria 
Illustrada: tensão entre experiência e expectativa (1889), In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas, 2017. p.1615-1627. 

1620 

demarcar e fixar formas de pensar que se expressam como valores, juízos, modos 

de classificação” onde se configura uma complexa trama de ação social. Um 

exemplo como este é um indicador de temporalidade, que de acordo com Koselleck 

(2006, p. 324) é um dos parâmetros que nos permitem perceber o nascimento da 

modernidade exposto “na tensão, antropologicamente preexistente, entre 

experiência e expectativa”. 

Ao que parece, o projeto moderno de Narciso Figueras refletia justamente o 

distanciamento dos horizontes de expectativas e do espaço de experiência, 

mobilizando agentes históricos determinados a desenvolver suas ações no tempo 

presente e pretendendo que suas ações gerassem determinadas concepções no 

futuro. Podemos somar ainda o fato de a Galeria Illustrada estar apresentando ao 

seu leitor, pela primeira vez, um trabalho artístico até então destinado a um público 

específico, com acesso à Galeria Uffizi. Segundo Umberto Eco (1994) mesmo o 

espectador com contato direto com a obra no seu espaço expositivo tem dificuldade 

de reconhecer a qualidade deste tipo de obra de arte, pois este tipo de percepção 

depende do do quanto o público espectador se aproxima do público ideal pretendido 

pelo artista e, neste caso específico, pretendido pelo idealizador da revista.  

A beleza da modernidade não se opõe à beleza antiga. A Vênus de Urbino (Figura 

3) é considerada ainda hoje uma das maiores pinturas de Tiziano Vecellio (c.1473-

1576). A obra foi baseada em um trabalho anterior, chamado Vênus Adormecida 

(Figura 2), de autoria de Giorgione da Castelfranco (c.1477- 1510), pintor 

renascentista veneziano, que morreu antes de completar esta obra, a qual Tiziano, 

nomeadamente, encarregou-se de finalizar, pintando os detalhes que faltavam no 

céu e na paisagem ao fundo.  
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Figura 2 - Castelfranco, G. Vênus Adormecida, óleo sobre tela, 108.5 x 175 cm. Gemäldegalerie Alte 
Meister, Dresden, Alemanha. 

 

Esta obra marcou o início de uma nova era na pintura europeia posterior à 

antiguidade clássica, na qual o nu feminino passou a surgir como tema privilegiado 

das pinturas. A sensualidade da figura feminina aparece claramente expressa em 

sua pose, ao mesmo tempo em que a nudez é apresentada como fato natural, pois a 

deusa apresenta-se ao ar livre e entregue ao sono. Há, portanto um curioso misto de 

erotismo e inocência, correspondendo a uma das características da pintura da Alta 

Renascença, de exploração da dúbia interpretação. 

Depois de ter completado a Vênus Adormecida de Giorgione, Tiziano Vecellio (1485-

1576) pintou sua própria Vênus desnuda: a Vênus de Urbino, em que nos apresenta 

uma mulher também despida e reclinada, mas acordada e em um ambiente interno. 

Embora a pose da figura seja essencialmente a mesma que a da pintura anterior, o 

erotismo que emana de sua Vênus é mais acentuado e a inocência desapareceu. 
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Figura 3 - Tiziano. Vênus de Urbino (1538), óleo s/ tela, 119 X 165 cm. Galeria Uffizi, Florença.  

 

Pintada nas dimensões de 119 x 165 cm, a Vênus de Urbino original, abrigada no 

Palazzo Vecchio, faz parte do acervo da Galeria Uffizi, em Florença, e é considerada 

um dos patrimônios da humanidade (BECHERUCCI, 1979, p. 11).  Retrata uma 

jovem deitada emoldurada por um panejamento muito bem elaborado e definido 

pelas tonalidades, o que contribui para evidenciar a sensualidade da figura. Ao 

fundo, aparecem duas aias tirando vestimentas de uma arca, uma parede decorada 

de arabescos e a vegetação mais ao longe. Tiziano colocou sua Vênus num 

ambiente íntimo, e fez com que seu olhar pousasse diretamente no espectador em 

uma atitude de enfrentamento que, à época, sugeria disponibilidade e evocava 

tentações.  

Vênus de Urbino foi feita sob encomenda em comemoração ao casamento de 

Guidobaldo II Della Rovere, Duque de Urbino, com Júlia de Varano, em 1534, e 

apresenta indícios de que retrata o amor conjugal e a intimidade física entre marido 

e mulher. Na sua mão direita, por exemplo, a jovem segura um buquê de rosas, que 

geralmente simbolizava o amor. O cão dormindo é um símbolo comum de fidelidade. 

Por fim, as empregadas ao fundo são retratadas remexendo em uma cassone 
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tradicional, móvel em que as esposas guardavam seus enxovais. Não eram 

incomuns estas encomendas para celebrar um casamento, embora a pintura fosse 

destinada apenas para visualização em âmbito privado.  

Esta obra é considerada uma das mais representativas pinturas da escola veneziana 

do Alto Renascimento. Tiziano é reconhecido pela variedade de cores, pela 

opulência de suas formas, pela valorização das mãos e por transmitir a 

personalidade de seus retratados pela escolha da atitude e intensidade do olhar. 

(GOMBRICH, 1999, p. 334). Detalhes como estes, somados ao olhar incisivo da 

jovem, criam uma atmosfera poética e envolvente, que não chegou em sua plenitude 

até o leitor da Galeria Illustrada. Torini, para otimizar o tamanho da imagem optou 

por realizá-la na vertical em relação à orientação das informações da revista, o que 

exigia mudança de posição parte do leitor. Os detalhes que descrevemos da obra 

original, buscaremos dentro da Vênus de Torini (Figura 1), se podemos assim 

chamá-la.   

Na litografia publicada na revista, podemos perceber a riqueza dos detalhes na 

construção da figura, embora Torini utilize a linha apenas para definir detalhes sutis 

como os lábios, os olhos e o pulso. O seio da vênus não está representado, apenas 

sugerido, sendo provável ter havido um apagamento proposital para que o leitor 

completasse o desenho através de uma operação mental. O fundo da imagem está 

só esboçado, e aquilo que talvez o leitor não tenha conseguido visualizar 

corresponde à composição do original no que se refere à delimitação do espaço e 

das figuras. 

A reprodução desta obra em litografia articula a imposição de uma imagem e a 

produção de novos sentidos pela forma e limites técnicos que o formato da revista 

em si apresenta aos seus leitores. Entre os limites que influenciam o olhar do 

receptor e o distanciam da obra reproduzida, podemos citar: dimensões, reprodução 

monocromática, cópia da cópia e planificação da imagem em relação aos efeitos de 

volume do original. A ausência das cores empregadas pelo artista nas pinturas 

originais dificulta a exploração e a reflexão sobre a obra, visto ser o sistema 

cromático elemento relevante que permite o entendimento do contexto histórico de 

sua produção (PAIVA, 2006, p. 32-33). Além disso, o espectador é privado de 
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perceber texturas e registros dos gestos do artista, sento igualmente impedido de 

sentir o efeito causado pela dimensão real da obra.  

O leitor da revista que registrou sua indignação ao visualizar, nas páginas da sua 

Galeria Illustrada, “uma gravura indecente”, não estava tão distante assim da reação 

de um visitante da Galeria Uffizi.  Um encontro com esta mesma obra é descrito por 

Mark Twain em seu diário de viagens pela Europa em 1880:   

 Entre [em Uffizi] e vá em direção à mais visitada e pequena galeria 

que existe no mundo – A Tribuna – e ali, contra a parede, sem um 
trapo ou folha para se cobrir, você poderá olhar a mais suja, vil e 
obscena imagem que o mundo possui – a Vênus de Ticiano. – Há 
pinturas de mulheres nuas que não sugerem nenhum pensamento 
impuro. [...] o que estou tentando enfatizar é o fato de que a Vênus 
de Ticiano está muito longe de ser uma deste tipo. [...] Na verdade, é 
forte demais para qualquer lugar, com exceção de uma galeria de 
Arte Pública. (TWAIN, 1880) (tradução das autoras). 

 

Embora longe de provocar uma reação mais exacerbada por parte do leitor, a 

reprodução de uma obra como esta nas páginas da Galeria Illustrada é um indício 

de que em seu horizonte de expectativa Narciso Figueras tinha a pretensão de 

instituir sua revista como configuradora do novo capital cultural do seu leitor.  É 

certo, porém, que o mero contato com essas obras, mediado por uma reprodução, 

não seria suficiente para isso. Segundo Koselleck (2006, p. 310) uma experiência, 

uma vez feita, está completa. A jovem nua entrou na casa do leitor. Como 

expectativa, pode ser decomposta em uma infinidade de momentos temporais, 

envolvendo em uma complexa rede sujeitos carregados de suas próprias 

“experiências” e “expectativas”. 

John Berger (1999) afirma que a representação das mulheres na arte ocidental 

constituiu-se como o motivo principal do nu como gênero na pintura europeia, 

mesmo quando o tema ilustrado fosse uma alegoria ou uma história mítica. Embora 

a representação artística do nu já tenha sido referência de ideais de beleza, como na 

Grécia Antiga, o nu também foi objeto de censura e destruição de obras de arte.  A 

revista possibilitou o acesso a novas imagens e entre estas se encontrava 

justamente uma obra que apresentava a nudez feminina, tendo em vista que a 

beleza e sensualidade do nu foi muitas vezes e ainda hoje é confundida com o 
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vulgar. É provável que o nu tenha gerado discussões no meio curitibano mais pelo 

choque cultural do que pela arte em si ou pelos limites técnicos de sua reprodução. 

Indícios como este reforçam a importância dos processos educativos do olhar, pois o 

leitor oitocentista estava sendo submetido a uma nova experiência, que corresponde 

à fórmula para a estrutura temporal da modernidade: quanto menor a experiência, 

maior a expectativa. (KOSELLECK, 2006, p. 326).  Podemos supor então, que o que 

pode ter desencadeado este conflito de vozes e olhares é o fato de o leitor ter nas 

mãos, além de uma jovem nua, também uma experiência nova, propiciada pelo 

desenvolvimento e a chegada da técnica litográfica em Curitiba. Portanto, não havia 

referenciais, para os leitores, que pudessem servir de base a novas expectativas 

para o futuro, que correspondessem àquelas da revista. 

É preciso considerar que para além desses limites, a apreensão da obra pressupõe 

o conhecimento de alguns códigos, mas o que mais interessa pontuar aqui é a 

crença, por parte de Narciso Figueras, na importância da familiarização com as 

obras como um treino para a percepção e como parte do processo de educação 

visual não formal. Acredita-se que o conteúdo geral da revista aponta para uma 

recepção até certo ponto independente de códigos e hierarquias. 

Entre a intenção da revista e o seu leitor, podemos identificar um dos momentos em 

que o progresso e o acesso à imagem, possível com técnica litográfica, contempla a 

constatação de Koselleck (2006, p. 320-322) de que o progresso moral e político, 

apesar de manter uma aceleração, sofre um certo retardamento em relação aos 

progressos materiais. Para o autor, novos acontecimentos se inserem entre o 

observador e o objeto, e neste caso, a Galeria Illustrada assume o papel do novo 

entre o leitor e a arte. Por meio de suas páginas o leitor teve acesso a um pequeno 

fragmento de uma beleza refugiada em museus e galerias, espaços fechados, com 

horários determinados, e, mais que tudo, muito distantes da capital da Província do 

Paraná. 
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