
Museo Museo de las Peregrinaciones y de Santiago

Inventario D-639.A-D

Clasificación Genérica Obxectos de Arte; Escultura

Objeto/Documento Grupo escultórico

Autor/a Escola castelá

Título Oración no Horto das Oliveiras

Materia/Soporte Madeira

Técnica Talla
Policromado

Descripción Catro esculturas de vulto redondo exentas pero formando un
conxunto iconográfico común: Cristo rezando axeonllado e os seus
discípulos Xoán, Pedro e Santiago durmindo deitados ou apoiados
nalgun elemento da paisaxe. Correspóndese coa iconografía da
pasaxe bíblica da Oración no Horto das Oliveiras.

O tipo de tratamento escultórico e o acabado coa policromía case
sen preparación poderían estar indicando que se trata dun conxunto
deseñado para un paso procesional de Samana Santa.

Iconografia Oración no Horto das Oliveiras; San Pedro; San Xoán Evanxelista;
Xesús; Santiago Apóstolo

Datación 1501=1700 (Ss. XVI-XVII)

Contexto Cultural/Estilo Idade Moderna

Lugar de Producción/Ceca Castela e León (España, Europa do Sur)

Uso/función Posiblemente formasen parte dun paso procesional

Clasificación Razonada A Oración no Horto das Oliveiras é un dos temas profusamente
representados, tanto en pintura como tamén en escultura, e cun gran
predicamento dende finais da Idade Media, non perdendo peso
incluso ata os nosos días, reproducíndose para os denominados
"pasos" das procesións de Semana Santa, tan estendidos pola
península Ibérica aínda na actualidade. "A agonía de Cristo" forma
parte do repertorio de moitos dos pintores tardogóticos e sobre todo
renacentistas que o empregan para plasmar a miúdo os novos
coñecementos humanistas derivados da valoración do home en
contra do teocentrismo precedente e poder introducir o concepto do
tempo e as súas distintas formas de o ver. O tempo xeolóxico
plasmado nos rochedos nos que se desenvolve a acción -e que neste
caso posiblemente fose unha engádega escénica-, ten que ver coa
creación, co tempo humano, insignificante en comparación co
anterior, e que se pode interromper co sono, e o tempo divino,
inconmensurable. De igual xeito o propio tema suxire o tempo que
falta para que, dunha maneira inevitable, se desencadee a acción
seguinte que está por vir e que é coñecida por todos os que
contemplan esta representación.

Tamén estamos ante outro dos temas iconográficos que se
representan case de xeito mecánico, obedecendo a prototipos xa
probados e que incluso son compatibles coa igrexa de Ortodoxa.
Cada artista aporta sobre todo o seu enxeño para salvar con éxito o
reto, aplicando pericia para plasmar os escorzos a que se presta,
introducir elementos que movan á piedade do espectador e



achegando os seus coñecementos técnicos para conseguir unha
obra atractiva. Pero curiosamente, segue a ser un dos temas nos que
é case imposible atopar os atributos característicos que definirán e
distinguirán aos compoñentes do colexio apostólico, no caso de que
se cheguen a representar o resto dos apóstolos, iso si, sempre
separados dos tres preferidos, Pedro, Santiago e Xoán. Ningún dos
tres presenta neste caso ningún atributo para podelo diferenciar.
Soamente a xuventude parece ser un atributo que nos permite
relacionala con Xoán.
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