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DOCUMENTACIÓ GENERAL

-Títol: El naixement de Venus 
-Autor: Botticelli, Sandro ( 1444-1510) 
-Datació: 1485 
-Estil: Renaixement (Quattrocento) 
-Escola: Florència (Itàlia) 
-Tècnica: tremp 
-Suport: tela; 1,72 m x 2,78 m 
-Localització actual: Galeria dels Ufizzi, a Florència 
-Localització original: pintat per a la vil.la de Castello. 
-Tema : el quadre capta el moment en què Venus, que acaba 
de néixer, arriba a l’illa de Xipre, consagrada al seu culte.Venus 
es correspon a la deessa grega Afrodita, i se l’associa amb la 
bellesa, l’amor, el riure i el matrimoni
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CONTEXT HISTÒRIC-ARTÍSTIC

“El Naixement de Venus” de Botticelli és un obra del Renaixement, concretament del 
Quattrocento. Any 1484.El Renaixement sorgeix a la Toscana a principis del segle XV 
(Quattrocento), arriba a la seva plenitud durant el primer quart del segle XVI a Roma 
(Cinquecento), i es pot suposar que s’acaba amb el saqueig de Roma per part de les 
tropes de l’Emperador Carles I. Al llarg del segle XVI es difon a la resta d’Europa.

A Europa a partir del segle XIII es produeixen uns canvis que portaran 
a la modernitat: 

1.La ciutat com en centre econòmic, polític i cultural. 
2. Apareix la burgesia com a classe social ascendent, serà clienta 
dels artistes i crearà d’aquesta manera un art civil. 
3. Es disgrega el poder feudal, i es formen a Itàlia petites ciutats 
estats, es creen els grans estats moderns arreu d’Europa. 
4. Es descobreix Amèrica i les Antilles. 
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CONTEXT HISTÒRIC-ARTÍSTIC

5. Es difon la filosofia clàssica, rescatada a través de la 
cultura andalusí, i hi ha una clara tendència a separar 
la fe de la raó i la filosofia de la religió. Humanisme 
6. L’home és el centre de totes les coses. 
7. Més llibertat de pensament i impuls dels 
coneixements científics. 
8. Desenvolupament de les Universitats. 
9. Aparició de la Impremta. 
10. Superació dels valor medievals i constat evolució a 
tots els nivells.

Una de les famílies més poderoses són el Mèdici, que a 
la vegada dominen per llargs períodes la política de la 
ciutat. Els Mèdici actuen com a mecenes de l’art, per a 
més glòria de la seva família i de la ciutat. Es en aquest 
ambient on es desenvolupa la major part de l’obra de 
Botticelli
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ANÀLISI FORMAL

Pel que fa a la composició, el naixement de Venus 
respon a un esquema senzill que aconsegueix una insòlita 
harmonia que integra perfectament tots els elements. 
Amb un mar al fons que no pretén en cap moment ser 
realista. Sinó una recreació romàntica feta de ratlles 
ondulades, Venus, representada en la mateixa posició que 
les estàtues gregues –amb la cama lliure contraposada a 
la que serveix per sostenir la figura-, ocupa el centre de la 
pintura.Les figures formen un triangle que constrasta amb 
les línies ondulants dels cabells. 

A l’esquerra, acostant-la amb el seu alè a 
terra, hi ha Zèfir, el vent de l’Oest, que vola 
entrellaçat amb Cloris, la seva confort i 
senyora de les flors. A la dreta de la 
deessa de l’amor hi ha la primavera –una 
de les quatre Hores, els esperits que 
encarnen les quatre estacions-, que 
l’espera per cobrir-la amb una capa 
rosada.
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ANÀLISI FORMAL

Boticelli demostrà en gran sentit de la proporció entre les figures i l’espai, i un ritme lineal que 
reuneix figures i grups en masses harmòniques disposades en perfecte equilibri.
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ANÀLISI FORMAL

L’anàlisi de la geometria d’aquesta obra ens permet 
comprovar que la posició de Venus s’ha desplaçat 
respecte a la línia central precisament el necessari 
per a transmetre una sensació de moviment des 
d’un punt de partida central, tal com ho exigeixen els 
zèfirs, l’alè dels quals empeny la petxina cap a la 
platja. 

El format del quadre correspon a un rectangle d’or. 
El grup dels vents, a l’esquerra i el personatge de la 
dreta s’inscriuen en rectangles d’or, més en concret, 
al llarg de les diagonals d’aquests rectangles. També 
es poden traçar dos cercles el diàmetre dels quals 
correspon al costat d’aquests rectangles d’or. 
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ANÀLISI FORMAL

Venus cobreix amb els seus cabells llargs i rossos les 
seves parts íntimes.El seu contrapposto, amb tot el 
pes a la cama esquerra i el peu dret una mica 
endarrerit i lleugerament aixecat, s’inspira en les 
estàtues antigues. El rostre és similar a moltes de les 
seves marededéus: persona jove, boca tancada, ulls 
clars i expressió malenconiosa, pell blanca amb una 
lleugera tonalitat groguenca i matisos de rosa.No 
suggereix una carnació humana sinó la textura d’una 
estàtua. 

La mar, de la que se’n percep poc l’horitzó, es prolonga en un 
paisatge de costa que es perfila rere l’Hora, i un bosc amb arbres 
estilitzats (troncs rectilinis).  

El paisatge no rep una especial atenció per part del pintor. Els 
arbres formen un petit bosc de tarongers en flor –arbres 
relacionats tradicionalment amb la família dels Mèdici– o potser 
de mandariners –el seu nom clàssic és medica mala, que 
al·ludeix als Mèdici. 
Els llargs i esvelts joncs de la zona inferior esquerra imiten la 
posa i el daurat dels cabells de la deessa.
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ANÀLISI FORMAL

Els colors són discrets i cauts com la deessa; els freds 
verds i blaus ressalten per les càlides zones rosàcies amb 
tocs daurats. Les ones del mar, estilitzades en forma de V, 
s’empetiteixen amb la distància i es transformen al peu de 
la petxina.

En quant a l’estil, Botticelli féu seus els detalls de les 
obres que li servien per expressar millor les seves idees. 
A diferència de Giotto i Ghirlandaio, el pintor florentí no 
era un espectador impassible del que succeïa davant 
seu, sinó que s’endevinava en la significació i el 
dramatisme de les escenes que pintava. Botticelli no 
dubtà a sacrificar la realitat per tal de dotar d’harmonia i 
gràcia les seves figures.
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INTERPRETACIÓ

El naixement de Venus simbolitza el misteri mitjançant el qual el 
missatge diví de la bellesa fou atorgat al món. 
La Venus de Botticelli arriba a la vida i a la humanitat al damunt d’una 
petxina – el símbol de la fertilitat- , envoltada d’un aura de misteri –
només cal veure els ulls absents i l’expressió distreta, concentrada en el 
seu món interior- i de tot de símbols relacionats amb l’amor – les roses 
que cauen al seu damunt, creades en el mateix moment de la seva 
concepció, són les flors sagrades, i amb la seva bellesa i les seves 
espines la perfecta expressió de l’amor; la garlanda de murla que llueix 
al coll l’Hora significa l’amor etern; i Cloris, que fou raptada per Zèfir al 
jardí de les Hespèrides i finalment se n’enamorà, el poder d’aquest 
sentiment.

El significat d'aquesta obra, temàtic és figuratiu ja que podem distingir 
perfectament les figures i reconèixer-les, i simbòliques perquè darrera 
d'aquella figura o personatge s'amaga un significat, com també al·legòric 
ja que tracta de temes transcendentals com la bellesa, l'amor... 
st art a la realitat. 
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INTERPRETACIÓ

Segons el seu gènere podem dir que és un retrat ja que està inspirada la 
Venus en l'amant del comitent i representa Simonetta Vespucci, i narrativa 
perquè ens explica el naixement de la bellesa entre la humanitat. 

La seva funcionalitat fou decorativa perquè va ser encarregat per decorar 
una de les parets dels palaus de camp de Lorenzo Medici. 
El seu comitent fou Lorenzo Medici, qui ja l'havia encarregat un quadre 
anterior La primavera, l'art en aquell moment era important en aquella època. 
Malgrat la seva importància a l'hora de definir les bases de la pintura moderna 
i malgrat que a la seva època va obtenir reconeixement, Boticelli fou oblidat 
durant tres segles fins que el van recuperar a la meitat del segle XIX els 
prerafaelistes anglesos.
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