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1605[ca] - Fecha de defunción: 1667[ca]) (Geex Delavallée)
[Coñecido tamén como Geex Delavallée.]

Título Camiño de Emaús

Materia/Soporte Lámina de cobre
Pintura ao óleo

Técnica Óleo sobre cobre

Dimensiones Altura = 35,80 cm; Anchura = 49,50 cm

Descripción A pasaxe que representa a viaxe que realiza Xesús, logo da
resurrección, desde Xerusalén a Emaús, considérase a miúdo como
un episodio máis no que Cristo figura como peregrino (o primeiro
tería lugar coa fuxida a Exipto). Por esa cuestión aparece vestindo
indumentaria propia do camiñante e mesmo porta insignias
identificativas do peregrino xacobeo. Neste caso, e seguindo unha
tradición propia do barroco, e moi arraigada entre os pintores
flamengos que souberon difundila polo resto de Europa, é a paisaxe
a que ten un peso predominante sobre a representación dos
camiñantes que aparecen case perdidos na grandiosidade e
maxestuosidade dunha idílica foresta. A composición está
condicionada pola grande árbore centrada que se prolonga na parte
da esquerda do espectador, executada coa minuciosidade dun
miniaturista onde as ramas e as follas se enriquecen cunha
abundante representación de coloristas e diminutos paxaros que
animan a escena. Baixo a frondosidade da árbore aparecen as tres
figuras realizadas nunha escala pequena. Represéntanse camiñando
ataviados con indumentaria de peregrino, lucindo vieiras na súa
esclavina e no sombreiro e termando de cadanseu bordón, mentres
conversan dos feitos sucedidos en Xerusalén onde Cristo, no que
todos confiaban que ía liberar Israel, morreu e creou o desconcerto
entre os seguidores, consonte o relatado por Lucas, 24, 13-35. Os
acompañantes non recoñecerían a Xesús ata que estivesen na
pousade e repartise o pan na cea. Na parte dereita da escena, con
maior profundidade de campo, percíbese un horizonte montañoso
cunha cidade amurallada que representaría a Xerusalén, e outras
construcións máis próximas mesturadas con árbores construíndo
unha paisaxe idílica moi arredada da realidade. Unha paleta de cor
con moitas gamas de verdes, combinados maxistralmente entre si e
con ocres, ofrecen unha composición harmónica e moi coidada.

Iconografia Camiño de Emaús

Firmas/Marcas/Etiquetas Parte baixa do cadro, Manuscrito, Francés
De la Vallée, Gérard
 Gerard de la Vallée

Datación 1625-1667

Contexto Cultural/Estilo Barroco

Lugar de Producción/Ceca Malinas (Mechelen) (Amberes (provincia), Flandes)



Uso/función Relixioso / Devocional

Clasificación Razonada Do relato de Emaús, recollido no evanxeo de Lucas (24, 13-35),
pódense entresacar tres pasaxes que serían amplamente
reproducidos polos artistas ao longo da historia: 1.- Na que dous
seguidores de Cristo se afastan de Xerusalén no día da Resurrección
polo serán e, camiñando cara Emaús, se lles achega Cristo, ao que
non recoñecen e se una á camiñata; 2.- Na que os dous discípulos
conversan co novo acompañante dos sucesos ocorridos días atrás
en Xerusalén e nos que Cristo, que eles agardaban que liberase
Israel, morreu, creando o desconcerto ente os seguidores; 3.- Na
pousada onde Cristo reparte o pan entre os acompañantes, momento
no que o identifican como o Resucitado.

Gérard Delavallée (coñecido tamén como Geex Delavallée)  escolleu
o segundo dos momentos e representou aos tres personaxes
camiñando, portando os bordóns, e conversando sobre o sucedido
en Xerusalén. A pasaxe máis reproducida ao longo dos tempos
resultará ser, sen embargo, o momento de partir o pan na pousada.

Forma de Ingreso Depósito por compra. Tenteo

Fuente de Ingreso Xunta de Galicia

Fecha de Ingreso 31/05/2007

Catalogación Pérez Outeiriño, Bieito



 


