
COMENTARIO DUN MOSAICO

- Comenta a seguinte obra:

1. ANÁLISE FORMAL E ICONOGRÁFICA DA OBRA

Asunto representado:
Represéntase  ao  emperador  (basileus)  Xustiniano  -revestido  dunha  túnica 

púrpura  e  con  nimbo  de  santidade-  no  centro,  portando  unha  patena  dourada  e 
acompañado do seu séquito. Está rodeado por tres cortesáns de túnica branca; á súa 
dereita está o xeneral  Belisario,  artífice da recuperación de Rávena para o imperio 
bizantino,  ao  que  el  lle  pisa  o  pé en actitude  de superioridade  xerárquica.  Á súa 
esquerda acompáñao o  bispo Maximiano  –identificado  pola  inscrición  sobre a  súa 
figura- e unha serie de sacerdotes; distinguimos a Maximiano e os sacerdotes porque 
levan instrumentos de culto (a cruz, o misal e o incensario). Á dereita do emperador, 
máis alá dos cortesáns, atópase o corpo de garda, formando detrás dun escudo no 
que se representa unha especie de crismón.

Técnica: 
Trátase dun mosaico realizado con pequenas teselas de mármore, cerámica e 

cristal, talladas de forma cúbica e posteriormente cocidas; foron colocadas seguindo a 
técnica  do  opus  tesellatum e  opus  vermiculatum,  mesturando  pezas  cúbicas  máis 
grandes con outras  máis  pequenas e irregulares  para encher  os intersticios;  unha 
leitada une os espazos entre teselas.

Soporte:
O soporte é o muro, orixinariamente de ladrillo e recuberto con varias capas de 

argamasa. Trátase, polo tanto, dun mosaico mural.
Textura:
A superficie exterior do mosaico é brillante, especialmente nas áreas de cores 

máis intensas, como o verde da parte inferior e o dourado da superior.
Liña:
A liña negra de contorno,  continua,  perfila  as figuras e define interiormente 

cada espazo das túnicas e obxectos representados. Sirve para delimitar con claridade 
aos personaxes.



Modelado:
A representación é bastante plana, sen interesarse en exceso polo volume das 

figuras. Este ben definido pola caída dos plegados das túnicas, e sinálase con liñas 
verticais ou de trazos ondulados.

Luz:
A luminosidade é homoxénea no conxunto do mosaico. Este aspecto percíbese 

nas facianas dos personaxes, que non amosan contrastes lumínicos na súa superficie. 
Cor:
As  cores  empregadas  son  intensas,  destacándose  o  dourado,  que  ten  un 

carácter simbólico, alusivo á divinidade. As figuras dispóñense sobre un fondo verde 
que  evoca  o  adro  exterior  da  igrexa  e  sitúanse  nun  espazo  irreal  recuberto  polo 
dourado sobre as cabezas. Tonalidades intensas de púrpura e vermello acrecentan a 
importancia da gama cálida, que se contrarresta co branco frío utilizado en boa parte 
das túnicas.

Perspectiva:
Non  hai  interese  por  unha  representación  obxectiva  do  espazo.  Na  arte 

bizantina  foi  corrente  a  perspectiva  inversa,  caracterizada  pola  converxencia  dos 
obxectos cara ao espectador, como se o punto de fuga estivese fóra da obra; trazos 
desta perspectiva inversa podémolos apreciar na patena sostida por Xustiniano e no 
misal  sostido  por  un sacerdote.  Tamén hai  síntomas de utilización  da que vai  ser 
corrente  perspectiva  xerárquica durante  o  Medievo,  pois  neste  caso,  a  figura 
sacerdotal de Maximiano é a máis elevada, á mesma altura que o propio Xustiniano –o 
que  indica  unha  unión  clara  entre  poder  político  e  poder  relixioso,  a  base  do 
cesaropapismo bizantino-. A mellor mostra de falta de interese por unha perspectiva 
obxectiva é a acumulación de soldados á dereita de Xustiniano,  dando a entender 
unha multitude co simple amoreamento de personaxes.

Composición:
A composición é plana. Resalta a posición central do emperador entre toda a 

comitiva,  á  par  que indica  o  lugar  preeminente  do bispo  Maximiano.  En  conxunto 
márcase a sucesión vertical de figuras, case todas elas dispostas á mesma altura –
respetando a norma da isocefalia- e enmarcadas por unha cenefa xeométrica.

COMENTARIO

O mosaico de Xustiniano e o seu séquito fai parella co da súa esposa Teodora 
–tamén presentada co seu séquito-;  foi  elaborado  con motivo  da consagración  da 
igrexa de San Vital de Rávena, que tivo lugar en 547. 

Trátase dun “retrato de aparato” no que aparecen claramente identificadas as 
funcións dos grupos representados: o emperador autócrata auxiliado polos sacerdotes 
orantes, os dignatarios da corte –administradores do Imperio- e os soldados que lle 
prestan  protección.  Esta  unión  político-relixioso-militar  exemplifica  o  principio  de 
autoridade no Imperio Bizantino. As imaxes, aínda que desmaterializadas, posúen un 
realismo patente nas cabezas-retrato dos personaxes. 

O tema presentado é a oblatio, que responde a unha iconografía xurídica con 
precedentes en Roma, cegado o momento de invocar a acción sagrada do emperador 
como pontifex maximus, como por exemplo fixera Octavio Augusto, do que Xustiniano 
se  consideraba  digno  seguidor.  Xustiniano  porta  o  pan  eucarístico  nunha  patena 
(Teodora  levaría  o  cáliz,  símbolo  tamén  do  viño  eucarístico).  Na  simboloxía  da 
representación,  Xustiniano  asume  tamén  un  papel  preponderante  na  relación  con 
Deus, xa que é ao basileus ao que corresponde transmitir o coñecemento divino aos 
inferiores; estamos aquí nunha manifestación plena da imbricación entre poder político 
e relixioso, pois a autocracia do emperador vese reforzada pola presenza do bispo 
Maximiano,  na súa condición  de decimoterceiro apóstolo.  Polo tanto,  a iconografía 
reforza a idea da orixe divina do poder imperial.



 Se  durante  o  Imperio  Romano  os  mosaicos  de  pavimento  foran  os  máis 
extendidos,  en  Bizancio  adquiren  grande  relevancia  os  mosaicos  murais,  que 
proliferan tras  a  expansión  do cristianismo.  No  interior  da  ábsida  de San  Vital  de 
Rávena acadan o seu punto culminante.

2. IDENTIFICACIÓN DA IMAXE

- Obra: Estamos a ollar o mosaico da beira septentrional da ábsida de San 
Vital de Rávena.

- Autor: Descoñecido. A obra foi consagrada en tempos do bispo Maximiano, 
que foi ao mesmo tempo o promotor da mesma.

- Estilo: Arte bizantina. Época xustinianea.
- Cronoloxía: século VI.

3. CONTEXTO HISTÓRICO

O momento  ao  que  corresponde  a  decoración  do  interior  de  San  Vital  de 
Rávena,  onde se atopan  aloxados  os  mosaicos  de  Xustiniano  e  Teodora,  é  o  da 
extensión territorial do Imperio Bizantino cara a Occidente, tratando de recuperar a 
unidade perdida do antigo Imperio Romano. En 540, Belisario conquistou Rávena, a 
que  tiña  sido  capital  do  Imperio  Romano  de  Occidente  e  ocupada  despois  polos 
ostrogodos. Nesta cidade levaríase a cabo un amplo programa construtivo por parte 
das autoridades bizantinas. Rávena foi o centro de poder bizantino en Occidente ata a 
conquista da cidade polos lombardos a mediados do século VIII. 


