THE QUEEN'S GALLERY
BUCKINGHAM PALACE

Jorge IV: Arte e Espetáculo

Por favor, devolva ao balcão de áudio no fim da visita
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Jorge IV: Arte e Espetáculo
Jorge IV (1762–1830) foi fascinado por artes e arquitetura durante toda sua vida e reuniu
uma das maiores coleções de pintura e artes decorativas da Europa.
Filho mais velho de Jorge III e da rainha Carlota, Jorge era inteligente e voluntarioso e não
aceitava a autoridade de seus pais. Na juventude, tornou-se conhecido por ter várias
amantes, pelas bebedeiras e pela maneira extravagante de se vestir. Os satiristas publicavam
panfletos nos quais criticavam o seu estilo de vida, e as suas proezas eram narradas de
maneira chocante nos jornais. Em 1811, quando o seu pai se tornou impossibilitado de
governar em decorrência de uma doença mental, Jorge foi nomeado príncipe regente. Ele
tornou-se rei a partir da morte de seu pai, em 1820. O seu reinado não foi popular, pois seu
estilo de vida pomposo ia de encontro aos anseios de um país que sofria de dificuldades
econômicas e agitações políticas.
A coleção de arte de Jorge IV adornava suas residências e as próprias eram consideradas
obras de arte projetadas pelos arquitetos mais renomados da época. Os seus espetáculos,
cuidadosamente coreografados, demonstravam a magnificência da monarquia, e o principal
entre eles foi a sua coroação. As aquisições de Jorge IV permanecem até hoje como algumas
das obras mais notáveis da coleção real. A sua visão arquitetônica criou os palácios em
Londres e Windsor, ainda em uso atualmente.
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de Gales, filha única de Jorge,

Jorge IV morre no Castelo de Windsor

príncipe de Gales, e Carolina de
Brunsvique
Em toda a exposição, 'Jorge IV' é usado em referência a Jorge ao longo de toda sua vida.
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Família e Amigos
Jorge reuniu uma ampla e impressionante coleção de retratos, entre os quais, muitas
representações de seus pais, de seus quatorze irmãos e de seus antepassados, os Stuart,
cujos descendentes estavam empenhados em reivindicar o trono britânico. Jorge era
particularmente fascinado por Carlos I, ele mesmo um grande colecionador, e Carlos II, que
restaurou a monarquia em 1660, após a Revolução Inglesa.
O miniaturista Richard Cosway, amigo íntimo e conselheiro artístico durante os anos de
1780 e 1790, pintou miniaturas das irmãs e amigos de Jorge. Os retratos elegantes de
Cosway foram usados como símbolos de afeição entre Jorge e sua amante predileta, Maria
Fitzherbert. Em contrapartida, o casamento de Jorge IV com a princesa Carolina de
Brunsvique foi extremamente infeliz, havendo apenas alguns poucos retratos dela na coleção
real.
Como príncipe de Gales, Jorge reuniu a sua própria corte informal, frequentada pelas
beldades da sociedade e por políticos que se opunham ao então governo conservador de
seu pai. A sua tendência à bebedeira e a paixão pelas mulheres tornaram-se os assuntos
principais dos panfletos satíricos, um total contraponto aos retratos formais e respeitosos
que Jorge tanto apreciava. Entretanto, Jorge também organizava eventos solenes em sua
residência londrina, entre os quais concertos de música de câmara, festas e pelo menos uma
apresentação de esgrima entre celebridades.
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Interesses privados
Boa parte do patrocínio de Jorge IV tinha o propósito de reforçar a sua imagem pública, mas
ele também colecionava obras para se divertir nos momentos mais íntimos. Teatro, fruição
e apreciação de panfletos satíricos e de desenhos o distraíam após o jantar, momento em
que, caso não estivesse celebrando numa festa suntuosa, reunia um círculo de amigos
próximos para apreciar portfólios de pintura. Jorge IV lia bastante, desde história clássica até
novelas de Jane Austen, das quais desfrutava bastante. Nenhum registro preciso de sua
biblioteca na Carlton House sobreviveu, mas uma nota de 1806 indica que, naquele período,
a sala fora mobiliada com estantes para livros, mesas e estantes de leitura de ébano com
incrustação de marfim. As estantes para livros, o seu conteúdo e as mesas desse aposento
são oriundos da biblioteca de Carlton House, embora tenham sido mudados no século XIX.
As coleções de Jorge IV proporcionavam-lhe toda a liberdade que não podia desfrutar na
vida real. Através de seus livros, publicações e desenhos, ele teve a oportunidade de
aprender sobre os países que não pôde visitar pessoalmente, conseguindo assim
acompanhar as campanhas militares nas quais seu pai proibiu que participasse. As suas
coleções são testemunhas de seu fascínio particular pela cultura e história francesas, um
interesse que nortearia a sua maneira de colecionar ao longo de toda sua vida.
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Carlton House
A Carlton House, situada na região de Pall Mall, em Londres, foi oferecida como presente a
Jorge quando atingiu a maioridade, em 1783. Nos quarenta anos seguintes, ele criaria uma
sucessão de ambientes coloridos e elegantes, ricos em tecidos, cheios de obras-primas em
mobiliário, escultura, porcelana e pinturas, muitas das quais adquiridas em Paris, após os
desdobramentos da Revolução Francesa. Entre elas encontravam-se pinturas célebres
holandesas e flamengas de artistas como Rembradt, Rubens e Teniers. Eram penduradas em
arranjos cuidadosamente dispostos sobre o elegante mobiliário tratado com vernizes
elaborados ou integrando painéis de porcelana e pedras preciosas com ornamentos de
ormulu francês. Na Carlton House, Jorge experimentou pela primeira vez os padrões de
gosto e influência da fantasia chinesa, os quais floresceriam mais tarde no Royal Pavilion, em
Brighton.
Ao longo do período de regência e nos primeiros anos do reinado de Jorge IV, a Carlton
House tornou-se o centro da vida na corte; os seus ambientes luxuosos representavam o
pano de fundo para entretenimentos cada vez mais espetaculares. A construção, contudo,
possuía defeitos estruturais e, em 1827, foi demolida. Todo o mobiliário foi realocado de
acordo com os novos padrões arquitetônicos do Palácio de Buckingham e do Castelo de
Windsor, os quais se tornaram o foco de atenção na década derradeira da vida de Jorge IV.
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Carlton House
Quando Jorge recebeu a Carlton House como sua residência londrina, a construção estava
bastante comprometida. Assim sendo, ele contratou o arquiteto Henry Holland para
renovar a parte existente e acrescentar novas alas. Holland favoreceu o estilo neoclássico
de inspiração francesa, então em voga, tanto no projeto exterior quanto no design interior
da edificação. Os seus ambientes elegantes, no entanto, foram perdidos em grande parte
após 1805, momento em que Jorge começou a receber os conselhos do colecionador
Walsh Porter. Porter introduziu ambientes teatrais para atuarem como pano de fundo não
só para a coleção de arte de Jorge, mas também para suas festas. A Carlton House foi
demolida em meados da década de 1820, mas a sua aparência está registrada numa série de
pinturas em aquarela feitas um pouco antes da demolição.
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Brighton Pavilion, Castelo de Windsor e Palácio de Buckingham
Afastado de Londres, Jorge passava muito tempo em Brighton, uma elegante estância
balneária. Lá ele reconstruiu uma residência à beira-mar – o atual Brighton Pavilion – num
fantástico estilo ‘oriental’, cuja inspiração veio da arte da China, Índia e Japão.
Como rei, Jorge IV herdou o Castelo de Windsor e Buckingham House, começando
imediatamente a transformá-las com a colaboração dos principais arquitetos e designers de
interiores da época. Sob a orientação de John Nash, Buckingham House tornou-se o
grandioso Palácio de Buckingham. Em Windsor, o trabalho de Jeffry Wyatville, no estilo
neogótico, reconheceu a longa história do local como residência real desde 1086.
Assim como em todos os projetos arquitetônicos de Jorge, os ambientes foram projetados
para acomodar sua coleção refinada de pinturas e artes decorativas em salas esplendorosas
que forneciam o ambiente apropriado para o espetáculo da monarquia.
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Cerimônias da corte de Jorge IV
Ao longo de sua vida, Jorge IV brilhou quando apareceu nos eventos da coroa. Durante a
regência, ele encomendou uma nova insígnia em diamante, além de introduzir novas ordens
da cavalaria no despertar das guerras napoleônicas. A sua coroação foi o evento mais
espetacular de sua vida. O próprio rei esteve intimamente envolvido em todos os aspectos
da cerimônia, incluindo não só o desenho de seu traje, mas também de seu deslumbrante
adorno para a cabeça cravejado de diamantes. Nos meses seguintes à sua coroação, Jorge IV
visitou Dublin, Hanover e Edimburgo, sendo recebido com grande aclamação pública.
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O arsenal
A coleção de armas, armaduras e outros itens militares de Jorge IV, acomodados na Carlton
House, é renomada. O arsenal foi acondicionado em cinco salas no sótão, onde as paredes e
até mesmo o teto foram totalmente cobertos pelos objetos. O arsenal continha trabalhos
importantes feitos por fabricantes contemporâneos, tais como Durs Egg, e armamento
europeu histórico, além de presentes e curiosidades provenientes das mais variadas
localidades do mundo.
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Magestade
O reinado de Jorge IV foi definido por dois grandes planejamentos arquitetônicos.
Buckingham House, sua residência de infância, foi transformada, sob o olhar arquitetônico
de John Nash, num palácio ao nível de qualquer outro da Europa. No Castelo de Windsor,
uma nova sucessão de apartamentos elegantes e confortáveis foram construídos por Jeffry
Wyatville e mobiliados pela empresa Morel & Seddon.
Apesar de sofrer de problemas de saúde e viver cada vez mais recluso dos olhares do
público, Jorge IV continuou adquirindo numerosas obras de arte a fim de consolidar sua
imagem pública. Comprou grande quantidade de prata do ourives real Rundell, Bridge &
Rundell motivado pela intenção de promover entretenimentos grandiosos. Encomendou de
Sir Thomas Lawrence uma série de imagens deslumbrantes dos heróis militares e estadistas
envolvidos na Batalha de Waterloo e seus desdobramentos.
Até hoje, todo visitante dos palácios reais ainda pode ver as obras que foram adquiridas por
Jorge IV e que estão exibidas em seus ambientes, um verdadeiro legado deste que é o mais
majestoso patrono, colecionador e rei.
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Os retratos do Salão Waterloo
Jorge encomendou do renomado artista Sir Thomas Lawrence a criação de uma série de
retratos daqueles que derrotaram Napoleão em 1814, no momento em que o imperador
francês se dirigia para o exílio, em Elba. Nos desdobramentos da Batalha de Waterloo, o
ciclo foi expandido para incluir os heróis militares, estadistas e governantes envolvidos nas
negociações do Congresso de Viena, que redefiniu a Europa, fazendo prevalecer a
diplomacia em detrimento da guerra. As séries espetaculares de Lawrence de 28 imagens de
corpo inteiro e meio corpo foram sua realização suprema. Após a morte do patrono e do
artista, elas foram finalmente expostas numa galeria recém-criada no Castelo de Windsor,
também conhecida como Salão Waterloo.
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