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CLIQUE AQUI

Um documento com 310 termos que
visam ajudar estudiosos e
apreciadores de arte e arquitetura
nos significados de termos artísticos,
utilizando linguagem acessível para a
explicação do seu significado, e
ilustrações.
.

ÍNDICE
01 - A
16 - B
18 - C
35 - D
37 - E
40 - F
43 - G
46 - H
48 - I
51 - J
54 - K
55 - L
57 - M
65 - N

68 - O
70 - P
80 - Q
81 - R
84 - S
85 - T
92 - U
93 - V
96 - X
97 - Z

DICIONÁRIO DE TERMOS DE ARTE E ARQUITETURA

A
Ábaco
Bloco quadrado de pedra que era
colocado sobre os capitéis para
suportar as pesadas arquitraves.

Abóbada
Cobertura arqueada por meio de pedras ou tijolos entre duas
paredes laterais.
A abóbada de berço tem uma forma em semicircunferência,
sendo semicilíndrica.
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A abóbada de aresta é o resultado da interseção perpendicular
de duas abóbadas de berço.

A abóbada de leque tem essa
mesma forma devido às
nervuras que irradiam a
partir de um ponto central.

A abóbada polinervada,
ou estrelada, tem várias
nervuras, sendo típica
Mosteiro dos Jerónimos

do Manuelino.
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Espécie de corredor semi-circular na extremidade oriental de
uma igreja, posterior ao altar, que se abre para as naves. É
rematada normalmente por meia cúpula.

Absidíolo
Capelas situadas no deambulatório, intituladas radiantes,
destinadas ao culto dos santos e sepulcros dos clérigos e
mecenas do templo.

Abstracionismo
KANDINSKY E O
CAVALEIRO AZUL

Arte abstrata em pintura ou escultura, cujo valor reside nas
formas e cores, independentes de um tema. Iniciado por uma
aguarela de Kandinsky, em 1910, e com primeira exposição
abstrata em Paris, em 1930.
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Amarelo, vermelho, azul,
Kandinsky

Academismo
Seguia a filosofia académica das exigências de estudos
artísticos e científicos. As primeiras academias baseavam-se
nas escolas da Antiguidade Clássica da Renascença italiana.

Action-painting
(ing.,

pintura

de

ação)

corrente artística americana
desenvolvida entre 1945 e
1960, criada por Jackson
Pollock.

Técnica

obtida

através de rápidas e brutas
aplicações de tinta com
espontaneidade na obra, por
vezes estendida no chão.
Está muito ligada aos impulsos psíquicos do artista.
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Adarve
Caminho de ronda à volta de uma fortaleza, por detrás da
zona superior da muralha, destinado aos atiradores
defensivos e elo de ligação entre torres.

Adossado
(ou embebido) elemento unido a uma parede.

Aduela
Peças que formam um arco.

Agnus Dei
O cordeiro de Deus que segura a cruz. Símbolo de Cristo
sacrificando-se para pagar os pecados dos homens.

Agnus Dei, Francisco de
Zurbaran
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Água-forte
Na técnica da gravura a
água-forte o desenho é
feito numa base de cera
que cobre a placa de
cobre,

que

após

mergulhada em ácido,
corrói o metal onde não
tem cera. São estes sulcos que agarram a tinta na impressão.

Agulha
Remate em pirâmide estreito e muito aguçado, típico do
gótico.

Alcáçova
Fosso que rodeia a fortaleza.

Alegoria
Representação figurativa, pintada
ou

esculpida,

abstratos,

de

conceitos

muitas

vezes

representada sob forma de figuras
humanas que são identificáveis
pelos
Primavera, Arcimboldo,
1573

seus

atributos

(personificação). (Ex. Primavera)
(…………………………………………………………….)
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Abstracionismo https://www.wikiart.org/pt/wassily-kandinsky/amarelovermelho-azul-1925
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https://www.wikiart.org/pt/jackson-pollock
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