
Estilo tardio 
Características recolhidas das obras de diversos autores 

 

ÁREA  CARACTERÍSTICA obras/artistas  REFERÊNCIA 
 
PINTURA 

obras: 
- são diferentes das de juventude na forma, na cor e no 
assunto   
 

 
Brinkmann,  
Spatwerke grosser meister, 
1925.   
(apud Lindauer,  2003:154) 
 

 
PINTURA 

obras: 
- são dinâmicas e mutáveis 
- projectam-se no futuro 
- contêm novas formas menos compreensíveis  
- são imprevisíveis 
- mais livres e mais expressivas  
- são fragmentadas  
- são quase esboços  
- mais intensas  
- demonstram desinteresse pelas formas bem definidas 
- são articuladas 
 

 
Gantner,  
Der alte kunstler, 1965. 
(apud Lindauer,  2003:154) 

 
PINTURA 

artistas: 
- estão mais preocupados com o global da obra do que 
com os detalhes  
- pinceladas mais largas e com mais liberdade 
 

 
Gedo,  
Twilight of the gods, 1984. 
(apud Lindauer,  2003:154) 

 
PINTURA 

obras:  
- fazem transparecer uma serenidade interior liberdade 
na concepção e realização  
- revelam ausência de auto-consciência e de ambição de 
reconhecimento público 
 

 
Rosenthal, 1954 – textos da 
exposição Man and his years 
(apud Lindauer,  2003:154) 

 
PINTURA 

obras: 
- têm mais liberdade e são mais corajosas  
- livres de constrangimentos e de timidez  
- auto-expressão é desinibida 
 

 
Breskin, 1954 – textos da 
exposição Man and his years. 
(apud Lindauer,  2003:155) 

 
PINTURA 
ESCULTURA 
LITERATURA 
MÚSICA 

obras: 
- são convencionais  
- têm dignidade  
- são dramáticas  
- livres  
- têm frescura  
- são harmoniosas  
- perspicazes  
- transparecem paz interior  
- são positivas  
- demonstram segurança  
- são serenas  
- simples 
- animadas  
- tranquilas  
- ajuizadas 
 

 
Munsterberg,  
Crown of life, 1983. 
(apud Lindauer,  2003:155) 

 



 
ESCULTURA 
 

artista: 
- transcende convenções artísticas 
- expressa os seus sentimentos mais profundos  
(a propósito de Rondanini Pietà/Michelangelo) 
 

 
Munsterberg,  
Crown of life, 1983. 
(apud McMullen, 2007: 261) 

 
TODAS AS 
ÁREAS 

obras:  
- têm uma profundidade e qualidades expressivas que as 
suas obras de juventude não tinham. 
 
 

 
Munsterberg,  
Crown of life, 1983. 
(apud McMullen, 2007: 262) 

 
LITERATURA 

obras:  
- são radicalmente honestas  
- revelam interioridade  
- são gentis  
- melancólicas  
- reservadas  
- cruéis  
- maduras  
- espirituais  
- tolerantes  
- ponderadas   
- revelam cansaço 
- não têm peso 
 

 
Benn,  
Artists and old-age, 1955. 
(apud Lindauer,  2003:155) 

 
ARTES 
VISUAIS 

obras: 
- revelam desinteresse pelo particular 
- concentram-se na experiência global   
- são tranquilas 
- interiorizadas 
 

 
Arnheim,  
On the late style, 1986, 1990. 
(apud Lindauer,  2003:155) 

 
PINTURA 

obra: 
- as pinceladas têm origem num forte impulso interior, 
não sendo sujeitas a qualquer processo racional 
- os símbolos estão incongruentemente relacionados     
entre si 
- são selvagens 
- intensas 
- emocionais  
- contra todas as convenções e obrigações 
(a propósito de Woman III/ Miro) 
 

 
Düchting,  
Joan Miro. 
(apud McMullen, 2007: 262) 
 

 
PINTURA 
ESCULTURA 

obras: 
- revelam uma sensação de isolamento, de raiva, de 
pessimismo transcendente 
- uma desconfiança na razão e o uso da intuição  
afastam-se do realismo 
- são impacientes com as técnicas estabelecidas 
 

 
(Clark , 1972: 87) 

 
MÚSICA 

obras:  
- demonstram negatividade 
- são crispadas 
- difíceis 
- inflexíveis  
- desumanas 
(a propósito dos últimos quartetos de cordas de 
Beethoven) 
 

 
Adorno,  
Late style in Beethoven, 
Essays on music, 1993. 
(apud Said, 2006: 12) 

 


