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1-INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como princípio abordar aspectos do estilo Renascentista 

Nórdico. 

Na primeira parte será abordada uma explicação sobre como ocorreu o 

surgimento de tal estilo e um pouco da história. 

Na segunda parte trataremos de apontar sobre a arquitetura e como ela se 

comporta diante  do estilo renascentista nórdico. 

Na terceira parte serão abordados alguns pontos importantes sobre o 

mobiliário, destacando as principais características referentes a todas as influências 

que compõem o estilo nórdico.  

E na quinta e última parte será ressaltada uma figura importante do 

Renascimento Nórdico, Hans Vredeman de Vries, um pintor, arquiteto e engenheiro 

holandês. 

Para a finalização do trabalho será abordada a conclusão.
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2-Renascimento Nórdico 

Quando falamos no estilo Renascentista Nórdico nos referimos a um termo 

utilizado para descrever o Renascimento na Europa Setentrional, ou de uma forma 

mais vasta a Europa, com exceção da Itália. O humanismo italiano teve pouca 

influência fora da Itália, antes de 1450. A partir do final do século XV, as ideias se 

disseminaram por toda Europa. Foi em esse momento, que como consequência houve 

o surgimento do Renascimento na Alemanha, França, Inglaterra, Países Baixos, 

Polônia e de outros movimentos nacionais e locais com diferentes características e 

pontos fortes. 

O Renascimento Italiano afetou primeiro a ornamentação, porém graças a 

arquitetos decoradores como Vredeman de Cries ou Floris as estruturas não foram 

tocadas. Se introduzindo relativamente tarde na Holanda, contribuições italianas e 

tradições flamengas foram mescladas no renascimento. 

Como decoração interior, podíamos destacar que altos lambris, folhagens 

espiraladas, cariátides sobre lareiras e portais rebuscados tornaram-se bem 

presentes. 

A introdução do Renascimento em países germânicos entrou em conflito com 

o espírito da Reforma na Alemanha do Norte. Já na Alemanha do Sul, foi mais fácil a 

inserção de formas italianizantes, principalmente em centros culturais como 

Nuremberg, Ausburgo ou Basiléia, tudo isso graças à burguesia comerciante. E então 

somente a partir da segunda metade do século XVI que foi denominado o Estilo 

Renascentista Nórdico. Dessa maneira, um meio-termo entre os elementos 

renascentistas e as tradições góticas era determinado, referentes a países como 

Alemanha e Suíça. 

Como citado anteriormente, o movimento conhecido como renascimento não 

aconteceu exclusivamente na Itália, e se acabou espalhando por outras partes da 

Europa. No entanto, a cultura clássica, base do Renascimento, acabou por não se 

tornar tão relevante para artistas nórdicos, já que possuíam outra mitologia, outros 

padrões arquitetônicos, outros hábitos e outra cultura. Consequentemente a arte seria 

diferente. 

Pensamentos humanistas do Sul chegaram até eles, sendo ainda mais 

humanistas que os renascentistas italianos. Devido a isso, o Renascimento Nórdico 
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foi influenciado principalmente pelo pensamento humanista e pela reforma 

protestante. Trazendo consigo um interesse renovado pela representação da imagem 

humana e por retratar o mundo visível de forma realista. 
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3- Arquitetura 

Com este quadro podemos comparar as principais características da 

arquitetura renascentista de cada país europeu, aqueles referentes a parte 

setentrional. 

 
Fonte:http://arquiteturizandoemfoco.blogspot.com/2017/10/renascimento-

setentrional.html 

Figura 1-Santa Maria del Fiore, Florença- Itália 

 

Fonte: http://aarteatravesdosseculos.blogspot.com/2017/10/renascimento-

setentrional.html 



8 
 

Figura 2-Castelo de Fontainebleau- França 

 

Fonte:http://aarteatravesdosseculos.blogspot.com/2017/10/renascimento-

setentrional.html 

Figura 3- Queen`s house- Inglaterra 

 

Fonte:http://aarteatravesdosseculos.blogspot.com/2017/10/renascimento-

setentrional.html 

Figura 4- Universidade de Salamanca- Espanha 

 

Fonte:http://aarteatravesdosseculos.blogspot.com/2017/10/renascimento-

setentrional.html 
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Figura 5-Castelo Heidelberg 

 

Fonte:http://aarteatravesdosseculos.blogspot.com/2017/10/renascimento-

setentrional.html 
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3.1-Mobiliário  

O mobiliário renascentista nórdico se caracteriza por ter grande inspiração 

holandesa. Isso pelo fato, de que no final do século XVI, o Norte se dispôs a novas 

formas graças as influências flamengas, comprovada pela ala Óton Henrique do 

castelo de Heildelberg. Dietterlin, ornamentalista lançou um estilo que consistia em 

elementos arcaizantes e elementos fantásticos.  

Já que o Norte estava sob influências flamengas, podemos caracterizar os 

moveis no modelo flamengo. As pernas das mesas e as colunas das camas eram 

caracterizadas por serem grossas e aumentarem acentuadamente, e que, aliado 

ainda a ricas decorações de embutidos, cornijas e estrias, confere ao conjunto um 

aspecto que prenuncia o estilo Barroco.  

As cabeceiras das camas de dossel e as credências apresentam painéis de 

inspiração arquitetônica com ricas cornijas esculpidas com festões, motivos em forma 

de fitas, folhas de acanto e ornamentadas com figuras ou cabeças leoninas de origem 

clássica.  

Os entalhes são desprovidos de requinte, o que leva a supor que os exemplares 

mais bonitos tenham sido executados por artesãos huguenotes provenientes de 

Flandres e refugiados em Inglaterra por motivos religiosos.  

Não faltam móveis, parcialmente decorados com embutidos, mas é possível 

que fossem peças muito particulares, como demonstra o inventario dos móveis, 

compilado, em 1580, que a rainha Isabel I possuía no castelo de Arundell, e entre os 

quais se destacam seis mesas embutidas. As cadeiras de braços têm os espaldares 

decorados com baixos relevos, com reproduções de brasões de nobres e figuras 

heráldicas.  

Posteriormente, as cadeiras e poltronas se tornarão mais cômodas, com 

braços, espaldares e assentos embutidos e recobertos de couro ou de tecido. As 

madeiras são o ulmeiro, o freixo, a nogueira e o carvalho. 

Tendo a França como um dos países sob influência do estilo renascentista 

nórdico, podemos ressaltar que no século XV, o mobiliário apresenta uma estrutura 

medieval, com ornamentações de influência renascentista. Tal influência alcançou 

caráter nacional somente no século XVI, com um estilo denominado Henrique IV, o 
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qual seus moveis são formados por complexas molduras, colunas e pilastras, que 

delimitam uma série de nichos, conchas, tampos finamente ornamentados com 

entalhados de difícil elaboração. 

Por se tratar de um mobiliário formado com base em tradições góticas podemos 

determinar que possuía características como aspectos mais rude e austero, 

geralmente com dimensões pouco proporcionais. O requinte do mobiliário estava 

ligado mais ao trabalho executado na madeira do que os materiais empregados  

Inspiradas em modelos italianos podemos ressaltar, o escritório ou papeleira 

caracterizados pela marchetaria de madeira e seus revestimentos de ébano 

incrustado de tartaruga, de marfim e de madrepérola. Nuremberg e Augsburgo foram 

centros importantes de fabricação e de exportação destas peças de mobiliário. 

Figura 6- Papeleira 

 

Fonte: http://amaeco.blogspot.com/p/design-de-moveis.html 
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4-Hans Vredeman de Vries 

 O arquiteto, pintor e engenheiro holandês do Renascimento, Hans Vredeman 

de Vries (1527-1607), teve uma carreira longa e bem-sucedida. Hoje, ele é mais 

conhecido por seus projetos variados, que contribuíram para a disseminação de 

formas ornamentais renascentistas, como cartelas e grotescos, no norte da Europa. 

Embora renomado por seu volume significativo sobre a aplicação da perspectiva 

linear, Vredeman de Vries também é comemorado por seus desenhos de perspectiva 

cuidadosamente elaborados. Seus trabalhos mostram o conhecimento dos teóricos 

da arquitetura Vitruvius e Sebastiano Serlio - que ele estudou em traduções 

holandesas publicadas por Pieter Coecke van Aelst (1502-1550) - ambos em seus 

aspectos teóricos e orientados ao design. Dumbarton Oaks possui vários títulos 

importantes que provam a versatilidade e prolificidade de Vredeman de Vries como 

autor e desenhista. 

 

Figura 7- Hans Vredeman de Vries 

 

Fonte: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Vredeman_de_Vries
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CONCLUSÃO 

Com base na pesquisa feita, podemos concluir que o estilo renascentista 

nórdico surgiu de uma mesclagem entre os elementos renascentistas e as tradições 

góticas. O movimento, se espalhou por outras partes da Europa, por isso também 

pode ser chamado de Renascimento setentrional.  

A cultura clássica não ficou tão presente em tal estilo, que fez com que não se 

tornasse algo relevante para artistas nórdicos. Se trata de um estilo que foi 

influenciado pelo pensamento humanista e pela reforma Protestante. 

Podemos concluir também que o mobiliário possuía características formadas 

por várias influências como contribuições italianas e tradições flamengas.  

Caracterizados como moveis com um aspecto mais grosseiro e um estilo medieval.  

Evidentemente o estilo renascentista nórdico foi formado com base em outros 

estilos, formando sua própria identidade
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