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Em primeiro lugar quero saudar aos pais, professores e colegas de classe -  uma boa noite para 
vocês. Meu tema nesta noite é o pintor inglês Joshua Reynolds que ficou conhecido por suas 
grandes pinturas.

Joshua Reynolds, nasceu em 16 de julho de 1723 em Plymptom. Ele foi o terceiro filho do 
reverendo Samuel Reynolds. Joshua aos oito anos já mostrava sua inclinação para a pintura, mas se 
dependesse de seu pai ele seria médico. Aos dezessete anos, mudou-se para Londres onde estudou 
com o mais famoso retratista do momento, Thomas Hudson. Lá permaneceu por dois anos 
aprendendo tudo que era necessário. Reynolds ficou dividido entre Londres e sua terra natal. Em 
Londres conheceu os retratos do pintor Alan Ransay.

Reynolds usava uma técnica que o ajudou muito. Ele desenhava e seus ajudantes pintavam, depois 
ele vinha e retocava o que faltava, com isso ele conseguia pintar até 150 quadros por ano.

Em 1779, quando foi visitar a Itália, sofreu um acidente que deformou-lhe os lábios, o que o reteve 
ali por cinco meses. Porém, isso não lhe afetou a disposição, pelo contrário, ele se dedicou ao 
estudo dos grandes mestres, como por exempo: Michelangelo e Guido Reni. Esses estudos fizeram 
com que Reynolds aprimorasse sua técnica como detalhista de maior amplitude.

Reynolds gostava de rertratar pessoas importantes como duques, condes e reis. Com seus estudos, 
ele foi se aperfeiçoando, o que fez com que seus quadros ficassem cada vez mais caros.  No início 
ele pedia cerca de 12 libras por um retrato só da cabeça. Trinta anos depois custava pouco mais de 
50 libras para a cabeça e mais de 200 libras para um retrato de corpo inteiro. Em 1786 a imperatriz 
Catarina da Rússia pagou-lhe por um retrato de seu filho, 1575 libras mais uma tabaqueira de ouro 
que lhe deu como presente. Reynolds foi ficando famoso e também velho, foi ficando surdo e cego, 
o que foi prejudicando seu trabalho.

Em dezembro de 1790 ele pronunciou seu último discurso na Academia Real, da qual ele foi o 
primeiro presidente. Quase cego e completamente surdo, Reynolds passou o ano de 1791 dentro de 
casa, longe dos salões que costumava frequentar. Nem por isso a sociedade inglesa o esqueceu.

Sir Joshua Reylnolds faleceu em 23 de fevereiro de 1792, sendo sepultado na catedral de São 
Paulo, em Londres. O pintor querido dos nobres e poderesos teve o mais solene funeral já 
concedido a um artista de sua pátria.

Uma das coisas que me chamou a atenção ao estudar sobre Reynolds foi que, ao contrário de outros 
pintores que só foram reconhecidos por suas obras depois de morrerem, Reylnolds teve sua obra 
reconhecida ainda em vida. Foi uma experiência muito boa conhecer mais um pouco, da vida do 
pintor Sir Joshua Reynolds.
Muito obrigado por vossa atenção.
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