
Lacas
BiomBos Coromandel para o merCado externo:
A técnica da laca de Coromandel surge na China em mea-

dos do século XVII, no final da dinastia Ming, mas a maior parte 
dos biombos que chegaram a Europa são da dinastia seguinte, a 
Qing, nomeadamente dos reinados Kangxi (1662-1722) e Qian-
long (1736-1795). Há que diferenciar, porém, entre os objectos 
especificamente realizados para a exportação – como é o caso 
destes dois biombos - e os fabricados para o mercado interno 
que, embora realizados para consumo na China, acabaram mui-
tas vezes por ser também comercializados para o exterior – como 
o grande biombo de seis folhas em exposição no rés do chão.

Hoje em dia não podemos ter uma ideia certa de quantos 
biombos Coromandel chegaram a Europa nesta altura, já que 
embora ainda se encontrem assinaláveis quantidades deste tipo 
de peças, muitas outras foram desmanchadas e comercializadas 
como painéis autónomos ou reutilizadas, sendo embutidas em 
mobiliário de fabrico europeu, ficando a sua leitura iconográfica 
para sempre alterada.

Este tipo de biombos são normalmente constituídos por seis 
ou doze folhas -no primeiro caso muitas vezes fabricados aos pa-
res de modo que o conjunto somava doze folhas -, mas também 
existem alguns exemplares de oito ou dez, como os dois biom-
bos Coromandel de exportação da Casa-Museu. No caso destes 
dois biombos não só chama a atenção o número de folhas, como 
também o tamanho destas, assim como o facto de não estar de-
corados na parte posterior, pelo que seriam certamente pensados 
para ser encostados a uma parede servindo como decoração, não 
tendo uma função utilitária. Tudo isto, juntamente com os motivos 
decorativos dos que se falará mais adiante e o escasso número 
de camadas de laca que os revestem – o que resulta de uma pro-
dução menos dispendiosa -, indica claramente que foram peças 
especificamente produzidas para o mercado externo.

Biombo “Portugueses”
China, dinastia Qing, reinado Kangxi (1662-1722) 
Madeira, gesso, laca escavada e policromada e metal

Biombo de dez folhas no qual podemos apreciar uma vista 
parcial de uma cidade à esquerda, uma pequena baía com duas 
naus à direita e, no meio uma paisagem tipicamente oriental, 
uma cena de caçada e um aparatoso cortejo.

Tem sido sugerido por alguns autores que esta representação 
corresponderia à chegada a Macau de um cortejo de portugue-
ses, o que levaria certamente a pensar numa encomenda portu-
guesa. Porém, embora a cidade de Macau já estivesse cercada na 
época em que este biombo foi feito, tal como a cidade represen-
tada, não existem elementos visuais suficientes para esta identi-
ficação, podendo só concluir-se que se trata de uma cidade com 
forte presença europeia como indicam as cruzes que se podem 
ver em algumas edificações. Do mesmo modo, nem as naus ao 
fundo nem o cortejo têm nenhum elemento identificador que 
nos permita afirmá-los como portugueses.

Apesar de todo o exposto, cabe destacar porém a fisiono-
mia dos personagens representados, de cabelos encaracolados, 
caras alongadas e caracterizados com as distintivas e exagera-
das protuberâncias nasais com que os que chineses e japone-
ses representavam os portugueses, pelo que não podemos pôr 
completamente de parte a hipótese acima referida, sendo este 
biombo com certeza uma peça de encomenda europeia.

O fechamento quase total do Japão ao intercâmbio interna-
cional em 1639, ajudou também a criar as condições para que 
a China incrementasse o mercado de peças de exportação de 
modo a poder atender à grande demanda do comércio com 
Europa. Muitas destas peças serão encomendas adaptadas ao 
gosto europeu. Na tentativa de representar temáticas e motivos 
ocidentais, os artesões chineses baseavam-se muitas vezes em 
gravuras chegadas da Europa, mas a interpretação era por vezes 
confusa, como podemos observar neste biombo no qual a per-
sonagem da carruagem poderia ser interpretada como o capi-
tão-mor, apesar da sua mão direita estar em atitude de bênção, o 
que poderia derivar do uso erróneo de um modelo originário de 
estampas de temática religiosa.

Biombo “Holandeses”
China, dinastia Qing, reinado Kangxi (1662-1722) 
Madeira, gesso, laca escavada e policromada e metal

Biombo de oito folhas, de laca castanha, decorado com pre-
dominância de verdes, com a típica paisagem chinesa de rochas, 
arvoredo e um lago atravessado por uma ponte, na qual apare-
cem representadas diversas cenas com grupos de figuras mascu-
linas trajados à europeia, em actividades quotidianas; caça, pesca, 
passeio, refeições e descanso. São precisamente estas figuras eu-
ropeias, com grandes narizes e cabelos compridos encaracolados, 
que nos levam a pensar que este biombo poderia estar destinado 
ao mercado holandês já que envergam os grandes chapéus ho-
landeses caraterísticos da época. Os olhos, ainda rasgados, denun-
ciam os constrangimentos culturais bem patentes nesta peça. 


