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Breviário de Hércules I d’Este (LA150)
18 OUT / QUI / 17:00
ÁTRIO DA BIBLIOTECA DE ARTE

com Paula Cardoso e Catarina Tibúrcio

O Breviário de Hércules I d’Este insere-se numa longa tradição de encomendas de códices
de luxo por parte dos príncipes d’Este, principais fomentadores do espírito da Renascença na Ferrara quatrocentista. O patronato Estense foi responsável por atrair para Ferrara
inúmeros artistas e letrados, de entre os quais iluminadores que, durante todo o século xv,
contribuíram para uma sólida produção de códices cuja iluminura reflete a evolução das
tendências desde o tardo-gótico até ao Alto Renascimento.

Hércules I d’Este, duque de Ferrara de 1471 a 1505, continuou o trabalho dos seus antecessores no que respeita ao desenvolvimento cultural do ducado, empenhando-se, tal
como eles, na produção de luxuosos manuscritos destinados a espelhar a magnificência
e requinte do seu patrono. Lembrado pelos cronistas como um homem pio, Hércules
possuiu na sua biblioteca pessoal vários breviários de luxo, de entre os quais o Breviário
LA150 do Museu Calouste Gulbenkian, concluído cerca de 1492.

➛

➛

Nesta apresentação vamos falar, primeiramente, do ambiente cultural e artístico em que
foi produzido o Breviário de Hércules d’Este, da sua funcionalidade enquanto livro litúrgico
e do papel da iluminura na organização do seu complexo conteúdo. Falaremos também
da história do códice (alterações estruturais, intervenções) e do seu longo percurso desde
Ferrara até ao Museu Calouste Gulbenkian.

* Coordenação: Luís Correia de Sousa, Maria Adelaide Miranda
Este projeto resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e o Instituto de Estudos Medievais, unidade de investigação
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
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