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Baldaquino                 Estrutura que a xeito de dosel cobre o altar maior dun templo, pía 
bautismal  ou  tumba.  Consta  dunha  cuberta,  sostida  normalmente  por 
catro columnas. 

Baptisterio                Edificio xeralmente pequeno, exento, de planta central, cadrada, 
circular ou poligonal, situado xunto á igrexa, no que se administra o 
bautismo. 

Columna salomónica  Columna  típica  do  estilo  barroco,  que  ten  o  fuste  con 
desenvolvemento  helicoidal  (ou  espiral)  e  de  sección  semicircular. 
Normalmente con decoración vexetal. O nome provén das columnas que 
segundo  a  Biblia  estaban  na  entrada  do  templo  do  rei  Salomón  en 
Xerusalén. 

Cadro de Historia  Xénero pictórico que reproduce escenas do pasado, con intención 
conmemorativa  ou  nostálxica..  Caracterízase  por  ser  unha  pintura 
narrativa:  a  escena  representada  conta  una  historia  e  transmite  unha 
mensaxe moral ou  intelectual.Soen  ser cadros de gran  formato nos que 
hai  unha  concentración  duns  poucos  personaxes  principais  en  medio 
doutros  secundarios  en  confusa  multitude,  e  todo  enmarcado, 
xeneralmente no  fondo e nos  lugares menos destacados do cuadro, por
estruturas arquitectónicas propias da época que se representa.  

Cadro de xénero 
 

Pintura que  representa con gran  realismo escenas da vida cotiá. 
Tivo  gran  presenza  no  século  XVII  da man  dos  costumistas  holandeses, 
representando  persoas  normais  en  escenas  da  rúa  ou  da  vida  privada, 
contemporáneas ao autor. O que distingue a un  cadro de xénero é que 
representa escenas da vida diaria, como os mercados,  interiores,  festas, 
tabernas e rúas. Ditas representacións poden ser realistas, imaxinarias ou 
embelecidas polo artista. Nesta expresión se usa o termo «xénero» nunha 
tradución un tanto  forzada do  inglés «genre», polo que tamén se poden 
utilizan outras expresións similares como: cadro de costumes ou pintura 
costumisma. 

Iconoloxía/ 
Iconología 

Corrente metodolóxica  na  análise  das  obras  de  arte  iniciada 
polo  historiador  Aby  Warburg,  en  1912,  e  continuada  por  Erwin 
Panofsky que,  fronte ao  formalismo, defende unha cultura das  imaxes 
con significados complexos, con sentido global, que aborde a análise da 
obra de arte profundando no significado conceptual ou ideolóxico co fin 
de comprender a obra no contexto cultural no que foi creada. 
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Natureza 
morta/bodegón 

Aplicase á pintura que representa unha composición a base de 
seres  inanimados,  tales  como  animais  mortos  e  vexetais.  Un 
bodegón/natureza morta é unha obra de arte que representa obxectos 
inanimados, xeralmente extraídos da vida cotiá, que poden ser naturais 
(animais,  froitas,  flores, comida, plantas,  rochas ou cunchas) ou  feitos 
polo  home  (utensilios  de  cociña,  de mesa  ou  de  casa,  antigüidades, 
libros, xoias, moedas, pipas, etc.) nun espazo determinado. Esta  rama 
da  pintura  sérvese  normalmente  do  deseño,  o  cromatismo  e  a 
iluminación  para  producir  un  efecto  de  serenidade,  benestar  e 
harmonía.  
            Con  orixes  na  antigüidade  e  moi  popular  na  arte  occidental 
desde o século XVII, o bodegón dá ao artista máis liberdade compositiva 
ca  outros  xéneros  pictóricos  coma  a  paisaxe  ou  os  retratos.  Os 
bodegóns,  particularmente  antes  de  1700,  a  miúdo  contiñan  un 
simbolismo  relixioso  e  alegórico  en  relación  cos  obxectos  que 
representaban.  Algúns  bodegóns  modernos  rompen  a  barreira 
bidimensional e empregan técnicas mixtas tridimensionales, usando así 
mesmo obxectos atopados, fotografía, gráficas xeradas por computador 
ou son e vídeo.  

Paisaxe  En  arte,  en  sentido  estrito,  fai  referencia  a  unha  pintura  ou 
debuxo  que  representa  escenas  da  natureza,  tales  como montañas, 
vales, árbores, ríos e bosques. Case sempre se inclúe na vista o ceo, e o 
tempo usualmente é un elemento da composición. Tradicionalmente, a 
arte de paisaxes plasma a superficie da terra, pero pode haber outros 
tipos de paisaxes, como os que se inspiran nos soños.  

Podemos  clasificala en paisaxe dependente que é a que  sirve 
de fondo a composicións doutro tipo de temática; así, o Renacemento 
utiliza  a  paisaxe  como  elemento  complementario  ao  servizo  da 
perspectiva, e  tamén  sirve de  fondo  a  cadros doutro  xénero,  como  a 
pintura de historia ou o  retrato). Paisaxe autónoma, esta é a paisaxe 
propiamente  dita,  foi  en  Centroeuropa  onde  primeiro  comezou  e  no 
século XVII os holandeses definen a paisaxe dun xeito realista. O século 
XVIII  inglés  recolle  esta  tradición  e  abrirá  o  camiño  á  paisaxe  como 
xénero  pictórico,  que  terá  na  escola  francesa  de  Barbizón  e  nos 
impresionistas aos seus máximos valedores. O hiperrrealismo, coa súa 
realidade  fotográfica, é o último gran  intento de captación da esencia 
da paisaxe. Oposto á visión da  realidade existe a chamada paisaxe de 
creación, que ten no primeiro Renacemento e no Romanticismo os seus 
momentos  máis  definidores,  aos  que  temos  que  engadir  a  paisaxe 
surreal e metafísica. 

Piar            Elemento  de  soporte  vertical,  exento,  de  sección  poligonal  ou 
cuadrangular que non está sometido á normativa dunha orde estilística. 

Pilastra             Elemento  vertical  de  sección  rectangular,  pegado  a  un  muro, 
composto ás veces de base e capitel. Pode  ter  función construtiva de 
soporte ou ben ser só ornamental. 
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Pictórico  Son varias os contextos nos que se aplica este termo: 
• Relativo á arte ou técnica da pintura.  
• Sensación  que  produce  unha  pintura  de  textura  moi 

realzada. 
• Paisaxe ou  ambiente natural que polas  súas  calidades 

plásticas semella unha pintura.  
• Aplícase a algo que é adecuado para ser  representado 

en pintura. 
 

Plástico   Palabra empregada  inicialmente como adxectivo para expresar 
a capacidade e a facilidade que distintas substancias posúen de adquirir 
unha  forma determinada grazas ás súas propiedades de elasticidade e 
flexibilidade.  

Aplícase  tamén  ás  calidades  dunha  pintura  ou  escultura  en 
canto ao tratamento do volume.  

As Artes Plásticas por excelencia son a pintura e a escultura, as 
que  manipulan  distintos  materiais  para  construír  formas  e  imaxes 
dentro dunha concepción estética determinada. 
 

Retrato                         Obra de arte que representa unha persoa concreta ou un 
grupo de persoas. O retrato mostra tanto o aspecto exterior como pode 
revelar  algo  da  personalidade  dos  retratados.  Os  retratos  poden  ser 
escultóricos, pictóricos ou fotográficos. 

Veladura                   Tinta transparente que se aplica para suavizar o ton do pintado 
ou para conseguir unha maior fusión das cores. 


