
A laca de Coromandel: 

A denominação de lacas de ‘Coromandel’ ou ‘Bantan’, não faz referência ao local de produção 

dos objectos lacados – a maioria deles realizados na província Chinesa de Honan -, mas aos 

portos de embarque de onde estas peças eram carregadas em navios que, desde finais do 

século XVI, transportavam as mercadorias para a Europa (a costa Coromandel situa-se no 

sudeste da Índia e o porto de Bantan na ilha de Java). Provavelmente a primeira vez que o 

termo “biombo Coromandel” foi usado foi no catálogo de um leilão em Paris em 1782, sendo 

que a expressão “trabalho de Bantan” já tinha aparecido no tratado de John Stalker e George 

Parker de 1688, A Treatise of Japanning and Varnishing. 

O trabalho dito de Bantan ou Coromandel consiste na aplicação sobre o suporte de madeira de 

uma ou várias camadas de gesso ou argila até atingir uma espessura  entre 2 milímetros e um 

centímetro. Em seguida eram sobrepostas sucessivas camadas de laca líquida (até 60), 

deixando secar cada uma delas antes de aplicar a seguinte. Uma vez seca e polida a superfície, 

a laca era incisa com diferentes desenhos sendo os alvéolos que daí resultavam (de 

profundidade variável) pintados com óleos, com camadas de laca com pigmentos de várias 

cores - azul-turquesa, beringela, verde, amarelo ou branco - ou, nas peças mais sumptuosas, 

com aplicação de folha de ouro num trabalho chamado ‘kuan cai’. 

Existe ainda outra técnica em que a  superfície lacada era escavada de tal modo que resultava 

em linhas que formavam o desenho em relevo destacando-se sobre o fundo plano - técnica 

oposta à antecedente e igualmente existente no biombo em exposição. 

 

Contador  

China, dinastia Qing, reinado Kangxi (1662-1722)  

Madeira, laca escavada e policromada e bronze dourado 

Trempe: madeira prateada e entalhada 

 

Contador Coromandel em laca negra com duas portas que escondem dezoito  gavetas de 

diversos tamanhos e formatos, cinco das quais protegidas por escaninho central fechado por 

duas portas. Duas das gavetas laterais inferiores possuem fechadura própria pois escondem 

gavetas-segredo. 

 

O exterior do contador está decorado com uma típica paisagem chinesa e motivos florais, e no 

interior das portas, encontramos a emoldurar um motivo floral central, uma cercadura com  

representações das ‘Cem Antiguidades Chinesas’; colecção de objectos e formas emblemáticas 

que compreende os Oito Tesouros Chineses (conjunto de oito símbolos antigos), os Quatro 

Tesouros (os quatro artigos preciosos dos literati: tinta, papel, pincel e tinteiro), símbolos 

relacionados com as quatro artes (música, caligrafia, pintura e jogos de mesa), composições de 

objectos e vasos com flores e frutos (penjing), juntamente com outras representações 

convencionais de vasos sacrificiais, animais, etc.  

As ‘Cem Antiguidades’ surgem num período conturbado - a passagem da dinastia Ming para a 

dinastia Qing, de origem Manchu – em que os estrangeiros pretendiam legitimar o seu poder, 

dando continuidade à cultura tradicional chinesa. O número “cem” é na verdade um equívoco 



e provêm de uma tradução errónea do chinês, em que os números cem e mil fazem referência 

a um elevado número e não a um número concreto.  

As ferragens de grande qualidade, são de origem. 

 

A grande procura de peças chinesas em laca a partir de finais do século XVII, deu lugar a que na 

Europa também se começassem a fazer experiências para conseguir replicar o efeito da laca – 

tal como aconteceu com a porcelana -, dando lugar ao célebre vernis Martin em França ou ao 

japan work em Inglaterra. Do mesmo modo, dentro do gosto pelo exótico que reinava na 

Europa na altura, eram também imitados os motivos decorativos orientais, originando as 

famosas peças de chinnoiserie.  Deste modo, é frequente encontrar contadores fabricados na 

Europa ‘ao modo da China’. 

 
 

NOTA: A trempe sobre a qual assenta o contador será de produção inglesa, segundo modelo de finais do século 

XVII, em madeira prateada profusamente entalhada. 


